
در پی افزایش مصرف گاز: 

مازوت سوزی در نیروگاه شهید منتظری اصفهان
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مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان گفت: برای برگزاری نمایشگاه مدیریت شهری آمادگی 
داریم و با پیشنهاد موضوعی این نمایشگاه در تقویم دیده خواهد شد و مراحل بعدی آن را شرکت نمایشگاه ها انجام 
خواهد داد. علیرضا مرتضوی در اجالس رؤســای شوراهای اسالمی شهرســتان های استان اصفهان به نمایش 
گذاشتن توانمندی مدیریت شهر در نمایشگاه را نقطه عطفی دانست و اظهار کرد: اخیرا دیداری با شهردار بصره 
داشتیم که از وی دعوت شد به اصفهان سفر کند؛ در راستای این سفر می توان ظرفیت ها و توانمندی های استان را 
به نمایش گذاشت. وی از برپایی نمایشگاه دائمی در بصره خبر داد و افزود: این مرکز متعلق به همه استان است و با 
توجه به اینکه ۹۸ درصد بصره شیعه هستند و مشترکات دینی و فرهنگی بسیاری داریم می توانیم تعامل خوبی داشته 
باشیم. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با بیان اینکه نمایشگاه دائمی در بصره تا قبل از 

سال جدید افتتاح می شود، تصریح کرد: در هر نوبت ۳۰ تا ۵۰ شرکت در یک هفته پذیرش می شود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان:

نمایشگاه دائمی در بصره 
تا قبل از سال جدید افتتاح می شود

اصفهان بزرگترین شرکت توزیع کننده گاز طبیعی:

مصرف ساالنه ۲۲ میلیارد 
متر مکعب گاز طبیعی در استان

استاندار اصفهان خبر داد : 

واریز 1۴۰۰ میلیارد تومان
 عوارض آالیندگی 

به حساب شهرداری ها

 نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی خبر داد:

افزایش 1۰ تا 3۰ درصدی 
حقوق کارمندان دولت 

در سال ۱۴۰۱

اجرای طرح های ذوب آهن 
با پیوست های زیست محیطی

تیغ دولبه گردشگری و محیط زیست در یخاب :

آیا یخ آفریقای کوچک ایران 
آب می شود؟
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چراغ سبز معاون استاندار اصفهان به رسانه ها:

رسانه ها مطالبات مردم را 
کنند از مسئوالن پیگیری 
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# اصفهان  تنها  نیست

کید شد؛   در دیدار استاندار اصفهان با سفیر رومانی تا

تقویت روابط فرهنگی و اقتصادی 
اصفهان و یاش
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راهداران ۱۰ کیلومتر از محور خور به روستای گردشگری مصر در 
شهرستان خوروبیابانک را پاکسازی کردند.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
خوروبیابانک گفت: بر اثر وزش باد و طوفان شب گذشته، 

محدوده ای از ۱۰ کیلومتر محور خور به روستای گردشگری مصر 
که محاصره از ماسه بادی شده بود را نیرو های راهداری پاکسازی 
کردند. مهدی طاهری افزود: راهداران همه ساله با توجه به بروز 
طوفان های شن در منطقه اقدام به پاکسازی محور های مواصالتی 

از ماسه بادی می کنند.
شهرستان خوروبیابانک بیش از ۷۰۰ کیلومتر راه اصلی و روستایی 
دارد. روستای مصر در ۵۰ کیلومتری مرکز شهرستان خوروبیابانک 

واقع است.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: اصفهان در 
تولید انرژی های تجدیدپذیر از جمله انرژی بادی و خورشیدی 

بسیار موفق بوده است. 
سید محمدرضا نوحی گفت: در سال ۱۳۹۴ شرکت توانیر 
بادگیرهایی در منطقه های مختلف استان نصب و میزان 
بادخیز بودن هر منطقه را کنترل کرد و در آخر با همکاری 
شهرداری توربین بادی در منطقه کوهستانی صفه راه اندازی 
شد. وی گفت: این توربین نیروی زیادی تولید می کند و هزینه 
نگهداری آن زیادی است. مقدار نیروی باد الزم برای حرکت 
توربین بادی صفه مینیمم ۵ متر بر ثانیه و ماکسیمم ۲۵ متر 

بر ثانیه است.
به گفته سخنگوی صنعت برق استان اصفهان، اصفهان 
در تولید انرژی های تجدیدپذیر بسیار موفق بوده و توانسته 
نیروهای خورشیدی هم تولید کند. صفحه های خورشیدی 
در استان و بسیاری از ارگان ها دیده می شود که بسیاری از 

نیاز های این سازمان ها را برطرف می کند.

سرمایه گذارانی مثل فوالد مبارکه و مقام شرق خریدار انرژی  
خورشیدی بوده اند.

انرژی خورشیدی نصب  شده در استان حدود ۵۰ مگاوات 
است و هزینه  نگهداری هر مگاوات حدود ۵/۱۲ تا ۱۴ میلیارد 

تومان بوده است.
به گفته معاون وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو در دولت سیزدهم 
برنامه احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با محوریت 

نیروگاه های خورشیدی در ۴ سال آینده را دارد.

رئیس اداره طرح های توسعه شهری و معماری اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه طرح تفصیلی ۲۴ شهر 
استان در دست تهیه است گفت: در کنار نگاه کمی و پوشش ۱۰۰ 
درصدی شهرهای استان از نظر طرح و برنامه، به موضوع کیفیت 

طرح های توسعه شهری نیز توجه ویژه ای شده است.
علی هنردان رئیس اداره طرح های توسعه شهری و معماری 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: استان 
اصفهان با داشتن ۱۱۳ شهر و از سوی دیگر روابط متقابل و 
درهم تنیده کالنشهر اصفهان با شهرهای واقع شده در اطراف، 

از بزرگ ترین شبکه ها و نظام سکونتگاه شهری در بین استان های 
کشور است.   

وی با بیان اینکه این اداره کل از سال ۱۳۹۷ تهیه طرح های 
تفصیلی را برای همه شهرهای استان در دستور کار خود قرار داده 
است اذعان داشت: هم اکنون ۲۵ طرح تفصیلی در شهرهای 
استان ابالغ شده است، که طرح های گرگاب، خور، چادگان، 
خورزوق، بهاران و کلیشاد و سودرجان مربوط به بعد از سال 

۱۳۹۷ است.  
رئیس اداره طرح های توسعه شهری و معماری اداره کل راه و 

شهرسازی استان اصفهان اضافه کرد: طرح تفصیلی ۱۲ شهر 
در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده که فرآیند قانونی ابالغ آنها 

در حال انجام است.  
وی با بیان اینکه مراحل تهیه طرح تفصیلی ۹ شهر نیز در دستور کار 
بررسی کمیسیون ماده ۵ است گفت: مرحله اول طرح تفصیلی 
۱۵ شهر دیگر نیز اتمام یافته و عقد قرارداد مرحله دوم این طرح ها 

در دستور کار قراردارد.  
 هنردان بیان داشت: طرح تفصیلی ۶ شهر به دلیل مشکالتی 

متوقف شده و طرح تفصیلی ۲۴ شهر نیز در دست تهیه است.  
 وی با بیان اینکه بازنگری طرح جامع اصفهان، مبارکه، نایین و نطنز 
با رویکردهای نوین و بازآفرینی شهری در دست تهیه است، گفت: 
پیش بینی می شود قرارداد طرح تفصیلی ۱۵ شهر دیگر نیز طی 
سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ امضا شود و بنابراین تا پایان سال ۱۴۰۲، 
۱۰۲ شهر مشمول از طرح تفصیلی مصوب برخوردار می شوند.  

 رئیس اداره طرح های توسعه شهری و معماری اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان توضیح داد: در کنار نگاه کمی و پوشش 
۱۰۰ در صدی شهرهای استان از نظر طرح و برنامه به موضوع 
کیفیت طرح های توسعه شهری نیز طی سال های اخیز توجه 
ویژه ای صورت گرفته که از آن جمله می توان به اعمال رویکردهای 
طراحی شهری، حمایت از همه گروه های سنی و توان خواهان 
اجتماعی، اعمال رویکردهای عدالت فضایی، بازآفرینی شهری و 
توجه ویژه به محالت فقیر شهری همچنین حفظ و تثبیت حقوق 

مکتسبه شهروندان اشاره کرد.  

باتالش راهداران سخت کوش:

پاکسازی محور خور به مصر از ماسه بادی 

تجربه موفق اصفهان در تولید انرژی های تجدیدپذیر 

ح های توسعه شهری راه و شهرسازی استان اصفهان: رئیس اداره طر

نگاه ویژه به کیفیت در طرح های توسعه شهری

محمد اسماعیل زاده - شهردار محمدآباد

شــهرداری محمدآبــاد درنظــردارد بــه اســتناد مجــوز شــماره ۴۰۰/1۶۶/ش ۶ مــورخ 1۴۰۰/8/18 شــورای 
محتــرم اسالمی شــهر محمدآبــاد تصــدی و بهــره بــرداری از مجموعــه ارگ تاریخــی شــهر را بــرای مــدت 
کارشناســی اجــاره بهــای ماهیانــه 9۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــا تنظیــم قــرارداد اجــاره و  3 ســال بــا قیمــت پایــه 

گــذار نمایــد. گهــی مزایــده بــه بخــش خصوصــی وا ازطریــق آ
گاهــی از شــرایط مزایــده و دریافــت مــدارک شــرکت در مزایــده همــه روزه  متقاضیــان می تواننــد بمنظــور آ
گهــی )1۴۰۰/11/2( تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/18  بجز ایــام تعطیــل از تاریــخ درج آ
بــه شــهرداری محمدآبــاد مراجعــه نماینــد. تاریــخ دریافت پیشــنهادات: چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/2۰ 

کــت پیشــنهادات: پنجشــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/21 و تاریــخ بازگشــایی پا
12۶۴271 / م الفتلفن تماس: ۴۶۶۵28۴۵، ۰31 و ۴۶۶۵2۴۶۵، ۰31

چاپ اول
گهی مزایده نوبت دوم آ

محمدحسن یاری - شهردار دولت آباد

ک زمیــن کارگاهی واقع  شــهرداری دولــت آبــاد برخــوار درنظردارد نســبت بــه فروش تعدادی پال
در منطقه صنعتی شــهر دولت آباد ازطریق برگزاری تجدید مزایده عمومی اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز شنبه مورخ 1۴۰۰/11/9
کات: روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/11/1۰ گشایش پا

www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد بلوار طالقانی پایگاه اینترنتی
تلفن: ۴۵822۰1۰، ۰31

www.iets.mporg.ir :12۶۰۰۴2 / م الفپایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

نوبت دوم
گهی تجدید مزایده عمومی« »آ
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نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
میانگین افزایش حقــوق کارمندان دولــت ۱۰ تا ۳۰ 

درصد برای حداقل حقوق بگیران است.
مهدی طغیانی در خصوص میزان افزایش حقوق 
کارکنــان دولــت در ســال ۱۴۰۱ اظهــار کرد: آنچــه در 
بودجــه ۱۴۰۱ لحاظ شــده اســت میانگیــن ۱۰ تا ۳۰ 

درصــد برای حداقــل حقوق بگیــران اســت و برای 
حقوق های باالتر کمتر و یا حتی صفر خواهد بود.

وی افزود: سقف حقوق کارکنان دولت ۳۷ میلیون 
تومان است؛ هرچه قدر دستمزدی به سقف حقوق 
نزدیک تر باشد میزان افزایش آن، به صفر نزدیک تر 

خواهد شد.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی تصریح 
گر فردی باالتر از سقف تعیین شده )۳۷ میلیون  کرد: ا
تومان( حقوق بگیرد ممکن اســت میزان افزایش 
حقوق منفی نیز باشــد و حتی فرد حقوق کمتری 

دریافت خواهد کرد.
وی خاطرنشــان کــرد: البتــه ممکــن اســت درصد 
افزایش حقوق و پلکان ها تغییراتی داشــته باشــد 

که در حال حاضر این موضوع در حد الیحه است.

یــک عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــورای 
اسالمی گفت: دلیل اصلی گران فروشی ایرالین ها 
وابســته بودن صنعــت هوایی کشــور به ارز اســت، 
اما هر گونه فروش خارج از قیمت مصوب سازمان 
هواپیمایــی کشــوری تخلــف اســت. رحمــت اهلل 
فیروزی درباره علت گران فروشی ایرالین ها و افزایش 

قیمت بلیت هواپیما، اظهار کرد: دلیل اصلی این 
مشکل وابســته بودن صنعت هوایی کشــور به ارز 
است و تعمیرات و تأمین قطعات یدکی هواپیماها 
با ارز تأمین می شود. البته گران فروشی بلیت خارج 
از قیمت مصوب سازمان هواپیمایی کشور ممنوع 
است. وی افزود: وظیفه دولت و سازمان هواپیمایی 
کشــور اســت که بر قیمت ایرالین ها نظــارت کند و 
گر گران فروشی بلیت هواپیما را شاهد  شهروندان ا
بودند به ســازمان هواپیمایی کشــوری مراجعه تا 
مسئوالن به این موارد تخلف رسیدگی کنند. این 
عضو کمیسیون عمران مجلس، خاطرنشان کرد: 
صنعت هوایی باید تقویت تا این صنعت بتواند روی 
پای خود بایستد و همه جانبه باید به این مشکالت 

از سوی دولت رسیدگی شود.

توزیع ۳۷۰۰ تن برنج حمایتی به نرخ دولتی با هدف 
تنظیم بازار شب عید در فروشگاه های زنجیره ای و 
بین اصناف در اســتان اصفهان آغاز شد. مدیر کل 
غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: در این 
اســتان برنــج وارداتی بــرای مصرف داخلــی ذخیره 
ســازی شــده و در مواقعــی همچون ایــام ماه هــای 
محرم، صفر، شــب عیــد و کمک های مومنانــه در 
فروشگاه های زنجیره ای و بین اصناف این استان 
توزیع می شود. محسن ضیائی افزود: برای تامین 
مصرف مورد نیاز این نوع کاال های اساسی در شب 
عید نوروز ۱۴۰۱، ۱۳۰۰ تن برنج تایلندی و ۲۴۰۰ تن برنج 

هندی با نرخ دولتی برای حمایت از مصرف کنندگان 
در فروشــگاه های زنجیره ای اســتان، شــرکت های 
تعاونی مصرف و اصناف استان در حال توزیع است.

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: دولت باید تالش 
کند تا غول نقدینگی را به درســتی به سمت تولید 
هدایت کند و با پرهیز از تصمیمات هیجانی و بدون 
پشــتوانه منطقی مخصوصا در مــورد ارز بــه تدریج 
کران در گفت وگو  مشکالت را حل کند. مهدی شا
با ایســنا درباره تورم موجود و مشکالت اقتصادی، 
اظهار کرد: تورم کنونی نتیجه چند سال بی تدبیری 
و اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی است که منجر 
به تولید نقدینگی افسار گسیخته و در نتیجه تورم 
کمرشکن کنونی شده و حل این معضل یک شبه، 
یک ماهه و یا یک ساله میسر نیست،  اما باید دولت 
مســیر تحول اقتصــادی را درســت طی کنــد تا این 

سیکل معیوب دوباره تکرار نشود.
کنون نشان داده  وی افزود: آنچه از رویکرد دولت تا
شده است، تالش برای کاهش هزینه های دولت، 
فروش امــوال و افزایــش درآمدهای مالیاتی اســت 
که در بودجه پیشــنهادی هم به چشم می خورد، 
امــا نگرانــی اصلــی از وجــود عــدم هماهنگــی بین 
تصمیم گیران اقتصادی و همچنیــن عدم نظارت 

کافی بر اجرای سیاست هاست.
سخنگوی جمعیت پیشــرفت و عدالت اصفهان 

گفت: تغییرات در دولت کند پیش می رود و همین 
امر باعث ایجاد یک نــوع ولنگاری در بازار شــده که 
یکــی از دالیل تــورم ماه هــای اخیر ناشــی از همین 

موضوع است.
کران افــزود: دولــت بایــد تــالش کنــد تــا غــول  شــا
نقدینگــی را بــه درســتی به ســمت تولیــد هدایت 
کند، پرهیز از تصمیمات هیجانی و بدون پشتوانه 
هماهنگــی  ارز،  مــورد  در  مخصوصــا  منطقــی 
کامــل تیــم اقتصــادی دولــت، حرکــت بــه ســمت 
هزینه هــای  کاهــش  و  دولــت  کوچک ســازی 
جاری، حذف بروکراســی های بیهوده برای تأمین 
نقدینگــی بنگاه هــای تولیــدی از طریــق بانک ها 
و ایجاد مســیرهای مــوازی بــرای تجارت بــا دنیا در 
کرات هســته ای، فعال سازی دیپلماسی  کنار مذا
اقتصادی، کنترل فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش 
فشار بر روی بنگاه های کوچک، راهکارهایی هستند 
که دولت می تواند با نظارت درست و مداوم اجرای 
آن را محقق کند. وی خاطرنشان کرد: در ماه های 
اخیر، در بخشی از موارد مذکور مانند ایجاد راه های 
ارتباطی اقتصادی با کشورهای بلوک شرق، دولت 

عملکرد خوبی داشته است.

۳۲ میلیون دالر فرآورده خام دامی امسال با نظارت 
دامپزشکی استان اصفهان به کشور های همسایه 

صادر شده است.
مدیرکل دامپزشکی اصفهان، فرآیند عرضه تولیدات 
خام دامی را همراه با نظارت و استاندارد های بین 
المللی دامپزشکی دانست و گفت: در صورت بهبود 
روابط بین المللی شاهد افزایش ساالنه ۲ تا ۵ برابری 

صادرات خواهیم بود.
شهرام موحدی با اشاره به اینکه در صورت مطابقت 
استاندارد های نظارتی دامپزشکی با کشور مقصد 
مانــع از برگشــت کاال می شــود افــزود: ۷۵ درصد از 
صادرات لبنیات به روسیه از استان اصفهان است 
که با نظارت دامپزشــکی اســتان اصفهان محقق 

شده و در این زمینه هیچ برگشتی نداشته است.
مدیرکل دامپزشکی استان گفت: اجرای طرح های 
کسیناســیون دامپزشــکی از شــیوع بیماری ها  وا
کز  جلوگیری می کند و مانع از افزایش بیماران در مرا

درمانی خواهد شد.

 نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی خبر داد:

کارمندان دولت  افزایش ۱۰ تا 3۰ درصدی حقوق 
در سال ۱۴۰۱

خبر

سازمان امور مالیاتی در اطالعیه ای، مهلت 
ثبت نــام دارندگان دســتگاه های کارتخوان 
بــرای تشــکیل پرونــده مالیاتــی را تــا پایــان 

بهمن ماه تمدید کرد.
در اطالعیه سازمان امور مالیاتی آمده است: 
بــا عنایــت بــه درخواســت مکــرر صاحبــان 
کســب وکار برای تمدید مهلت ایجاد اتصال 
بیــن دســتگاه های کارت خــوان بانکــی و 
درگاه هــای پرداخــت الکترونیکی بــا پرونده 
مالیاتــی و بروز بعضی اشــکاالت ایجاد شــده 
در روزهــای پایانــی بــرای ورود بــه درگاه ملی 
خدمــات الکترونیکی بــه اطالع می رســاند، 
مهلت ایجــاد اتصــال بیــن دســتگاه های 
کارتخــوان و درگاه های اینترنتــی پرداخت با 
پرونده مالیاتی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ 

تمدید می شود.
پیــش از این، ســازمان امــور مالیاتــی مهلت 
ثبت نام دارندگان دســتگاه های کارتخوان 
)POS( را تــا پایــان دی مــاه اعــالم کــرده بود. 
طبق آمارهای موجود، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار 
دستگاه کارتخوان فعال در کشور وجود دارد 
که بخش قابل توجهی از این دستگاه ها، فاقد 
پرونده مالیاتی بــوده و اطالعی از صاحبان و 

یا استفاده کنندگان از آن در دست نیست.

مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های بیــن 
المللی استان اصفهان گفت: برای برگزاری 
نمایشــگاه مدیریت شــهری آمادگــی داریم 
و بــا پیشــنهاد موضوعی ایــن نمایشــگاه در 
تقویم دیده خواهد شد و مراحل بعدی آن 

را شرکت نمایشگاه ها انجام خواهد داد.
اجــالس رؤســای  علیرضــا مرتضــوی در 
شــوراهای اسالمی شهرســتان های استان 
اصفهان بــه نمایــش گذاشــتن توانمندی 
مدیریت شهر در نمایشــگاه را نقطه عطفی 
دانســت و اظهــار کــرد: اخیــرا دیــداری بــا 
شهردار بصره داشتیم که از وی دعوت شد 
به اصفهان ســفر کند؛ در راســتای این سفر 
می توان ظرفیت ها و توانمندی های استان 

را به نمایش گذاشت.
وی از برپایی نمایشگاه دائمی در بصره خبر 
داد و افزود: این مرکز متعلق به همه استان 
اســت و بــا توجــه به اینکــه ۹۸ درصــد بصره 
شیعه هستند و مشترکات دینی و فرهنگی 
بســیاری داریــم می توانیــم تعامــل خوبــی 

داشته باشیم.
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های بیــن 
المللــی اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه 
نمایشــگاه دائمــی در بصــره تــا قبل از ســال 
جدید افتتاح می شــود، تصریح کــرد: در هر 
نوبت ۳۰ تا ۵۰ شرکت در یک هفته پذیرش 

می شود.

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در توئیتــی 
توافق های حاصل شــده در دیــدار با همتای 
روســی خــود را تشــریح کــرد و گفت: تســهیل 

تعامل بانکی هم بخشی از توافق بود.
سید احسان خاندوزی در صفحه توئیتر خود 
نوشت: پس از دیدار با تجار ایرانی، با وزیر اقتصاد 
روسیه درباره سرعت بخشیدن به پروژه های 
خط اعتبــاری پنــج میلیــارد دالری بــه توافق 
خوبی رسیدیم: سه طرح نیروگاهی و ۲ طرح 
ریلی و ترانزیتی )در کریدور شمال - جنوب یعنی 

راه آهن اینچه برون و راه آهن آستارا(.
وی افزود: تســهیل تعامل بانکــی هم بخش 

دیگر توافق بود.
به گزارش ایمنا، ســید ابراهیم رئیســی رئیس 
جمهور کشورمان که به دعوت همتای روس 
خود به مســکو ســفر کرده اســت، با والدیمیر 
پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه در 

مسکو دیدار و گفت وگو کرد.
حضور و سخنرانی در نشست عمومی مجلس 
دوما، دیدار با ایرانیان مقیم روسیه و نشست 
هم اندیشی با فعاالن اقتصادی روس از دیگر 
برنامه هــای آیت الــه رئیســی در ایــن ســفر دو 

روزه بود.

خبر ک نرخ گذاری مالیات خودروهای لوکس:     مال

ک است نه کف بازار قیمت کارخانه مال
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی گفت: مبنای 
قیمت گذاری خودروهای تولید 
داخل مشمول مالیات، قیمت کارخانه و وارداتی، 

ارزش گمرکی با دالر ۴۲۰۰ تومانی است.
حسابرســی  دفتــر  مدیــرکل  پــور  رســتم  علــی 
مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتــی در برنامــه زنــده 
تلویزیونی شبکه خبر درباره جمع آوری اطالعات 
خودروهای لوکس مشــمول مالیــات اظهار کرد: 
مجموع خودروهــای هر فرد و افــراد تحت تکفل 
گر از یک میلیــارد تومان تجاوز  زیر ۱۸ ســاله وی ا
کند، مشمول مالیات بر خودروهای گران قیمت 

خواهد بود.
وی درباره برآورد ســازمان امور مالیاتــی از برآورد 
درآمــد مالیاتــی کل خودروهــای لوکس تــا پااین 
سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: اجازه بدهید فعال از پیش 
بینی رقم مطالبه این نوع مالیات صرف نظر کنیم 
چرا کــه تا امــروز فرصت داشــتیم به مــردم اطالع 
رسانی کنیم و مردم هم تا پایان بهمن ماه فرصت 
دارند ایــن مالیــات را پرداخــت کنند یــا چنانچه 
معترض باشند، می تواننند اعتراض خود را ثبت 
کننــد. در پایــان بهمن ماه آمــار وصولی هــا از این 

پایه مالیاتی اعالم می شود.
مدیــرکل دفتر حسابرســی مالیاتی ســازمان امور 
مالیاتــی دربــاره گران تریــن خــودروی موجــود 
در کشــور و رقــم مالیاتــی آن گفــت: خودروهــای 
مختلفی در آماری که از نیروی انتظامی دریافت 
کرده ایم بر اساس تیپ و مدل آنها وجود دارد که 
به ۱۸ هزار نوع خودرو می رسد؛ در جدول ما این 
خودروهــا، قیمــت گــذاری شــده اند کــه قیمت 
گذاری هــا مبتنی بــر مــاده ۴۲ قانــون مالیــات بر 

ارزش افزوده است.
کیــد کرد: ۱۰۶ هــزار نفر مالــک خودروهای  وی تأ
گــران قیمــت مشــمول مالیــات، پیامک هــای 
سازمان امور مالیاتی را دریافت کرده اند؛ دریافت 
کنندگان پیامک ها، افرادی هستند که مجموع 
ارزش خودروهــای آنها بر مبنای محاســباتی که 
نظام مالیاتی انجام داده و از ســقف یک میلیارد 

تومان عبور کرده است.
رســتم پــور یــادآور شــد: هــر فــردی بایــد مالیات 
کــه چــه یــک  خــودروی خــود را پرداخــت کنــد 
خــودروی بــاالی یــک میلیــارد تومانــی داشــته 

باشــد چه اینکــه مجمــوع خودروهــای تحــت 
مالکیتــش بــه یــک میلیــارد تومــان برســد؛ از 
یــک میلیــارد تومــان به بــاال بــرای ضرایــب ۱ تا ۴ 
درصد ایــن مالیات در نظــر گرفته می شــود. ولی 
بــرای خودروهای بــا ارزش کمتــر از یــک میلیارد 

تومان معاف از مالیات می شود.
وی درباره نحوه استحصال »قیمت ارزش واقعی 
خودرو« به عنوان مبنای محاسبه مالیات گفت: 
ما در سازمان امور مالیاتی جداولی برای محاسبه 
»مالیات نقل و انتقال انواع خودرو«، »مالیات و 
عوارض شــماره گــذاری خــودرو« و »عوارضی که 
شهرداری ها ساالنه از مالکان خودروها دریافت 
می کننــد«، داریم؛ ایــن جــدول آخــر دی مــاه هر 
ســال ابالغ می شــود که به عنــوان اســاس کار ما 
برای محاســبه مالیات خودروهای گران قیمت 

در نظر گرفته می شود.
کیــد کرد: بــرای محاســبه  ایــن مقــام مســئول تأ
ک مــا ارزش کارخانه اســت؛  قیمت خــودرو، مال
در حال حاضــر قیمــت کارخانــه ای خودروهای 
داخلی بــا قیمت کف بــازار متفاوت اســت؛ برای 
خودروهای وارداتی هم مبنای ما، ارزش گمرکی 

ک اســت کــه بــا توجــه به اینکــه طی  خودرو مــال
ســال های گذشــته تــا امــروز، ارز مرجــع مبنــای 
قیمت گذاری گمرک بوده که در حال حاضر هم 
همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است، همین نرخ، مبنای 
قیمت گذاری خودروهای وارداتی در نظر گرفته 

شده است.
کید کــرد: قانون گــذار می گویــد قیمت روز  وی تأ
ک محاســبه مالیــات باشــد کــه لــذا  خــودرو مــال
ضرایبی را بر این قیمت های پایه تعیین کرده ایم 
تا به نزدیک قیمت های بازار برسیم؛ با این حال 
قیمت هایی که برای خودروهای مشمول مالیت 
در نظر گرفته ایم، اختالف قابل توجهی با قیمت 
کف بازار دارند چون این مالیات برای ســال اولی 
اســت که دریافت می شــود و نمی خواهیم فشار 

مضاعفی بر مؤدیان وارد کنیم.
مدیــرکل دفتر حسابرســی مالیاتی ســازمان امور 
مالیاتی درباره ضرایب این پایه مالیاتی بیان کرد: 
تا یــک ملیارد تومــان معــاف از مالیــات، از یک تا 
یک و نیم میلیــارد تومان یک درصــد، یک و نیم 
تــا ۳ میلیارد تومــان ۲ درصــد، ۳ تــا ۴.۵ میلیارد 
تومــان ۳ درصد و مــازاد بر ۴.۵ میلیــارد تومان ۴ 

درصد است.
رســتم پور خاطرنشــان کــرد: مؤدیــان مالیاتی تا 
پایــان بهمن ماه امــکان پرداخت دارنــد و پس از 
آن ســازمان امور مالیاتــی به حکم قانــون امکان 
وصــول آن را دارد؛ مدت زمــان اجرای این قانون 
گر قانون گذار در  برای بودجه سال جاری است ا
قانون بودجــه ســال ۱۴۰۱ هــم چنیــن مالیاتی را 
پیش بینی کند، در سال آینده هم سازمان امور 

مالیاتی اقدام به صول آن خواهد کرد.
وی بیــان کــرد: مــردم می تواننــد بــا مراجعــه بــه 
ســامانه ســازمان امور مالیاتی، از رقم مالیاتی در 
نظر گرفته شــده برای خود مطلع شوند؛ رقم آن 
قابل توجه نیست؛ نوع پرداخت هم آنالین است 
و افراد می توانند در سامانه سازمان امور مالیاتی 
کننــد و امــکان پرداخــت  آن را نقــدا پرداخــت 

اقساطی نیست.
گفتنــی اســت پیــش از ایــن داوود منظــور رئیس 
ســازمان امور مالیاتی از دریافــت اطالعات ۱۸.۵ 
میلیون خودرو در کشور و شناسایی حدود ۵۵۰ 
هزار خــودروی مشــمول مالیات بــر خودروهای 

گران قیمت یا لوکس خبر داده بود.

اســتاندار اصفهان در جمع روســای شــوراهای 
شــهر و روســتای اســتان رعایت حســن ســلوک 
بــا مــردم را بســیار مهــم دانســت و گفــت: کاری 
کمیت  که انجــام می دهیــم باید اعتمــاد عمومــی را به ســمت حا

جلب کند. 
ســیدرضا مرتضــوی در جلســه بررســی فرصت هــا و چالش هــای 
استان در حوزه مدیریت شهری و نقش شــوراها در ایجاد توسعه 
پایدار اظهار داشت: حواسمان باشد کاری که ما انجام می دهیم 
کمیــت جلب کند و حســن  باید اعتمــاد عمومــی را به ســمت حا
گر  ســلوک ما با مردم خیلی مهم اســت که آنان احســاس نکنند ا
کسی وارد جایگاه مدیریتی شــد از مردم جداست. از این رو برای 

حرکت در بین مردم و شنیدن حرف آنان وقت بگذارید. 
گی هــای اخالقــی  او بــا بیان اینکــه احتــرام بــه بــزرگان قــوم از ویژ
پیامبر اســالم اســت، خاطرنشــان کرد: مشــاهیر، علما، بــزرگان، 
اســاتید حوزه و دانشــگاه که به عنوان مؤلفه های هویتی جامعه 
محسوب می شوند، انسجام ملی را شکل می دهند و ما با از بین 

بردن این ها نسل آتی را بی هویت می کنیم. 
اســتاندار اصفهــان ادامــه داد: یکــی از ایــن مؤلفه هــای هویتــی 

شهدای شاخص هستند که جلوه هایی از سلوکشان امروز برای 
ما عیان است و این شاخصه ها را به جامعه می توان تسری داد و 

گر این کار را کردیم جوان ما احساس سردرگمی نمی کند. ا
مرتضــوی بــا اشــاره به اینکــه شــوراهای روســتا و شــهر در قانــون 
اساســی معرفــی شــد کــه بتوانــد اراده مــردم را در بخش هایــی از 
کمیت تجلی دهد و ارگان ها در کنــار آنان تصمیم گیری کند،  حا
ابراز داشت: دایره فعالیت شوراهای اسالمی بسیار گسترده است 
که موضوعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، رفاهی 
گــر به این جایــگاه قانونی به  و زیســت محیطی را در بر می گیرد و ا
درســتی توجــه شــود اهمیــت و نقــش شــوراها در توســعه پایــدار 

مشخص می شود.
او با بیان اینکه وقتی مســئولیت افزایش می یابد بایــد ابزار الزم و 
گســترده برای تصمیم گیــری فراهم شــود، افــزود: برای این مهم 
باید از ظرفیت نخبگان و مشورت دیگران و جلب نظر آحاد مردم 
برخــوردار بــود و هرچه در حــوزه یادگیــری کار شــود تصمیم های 
درازمــدت اثــر مطلوبــی خواهــد داشــت. اســتاندار اصفهــان بــا 
بیان اینکه افزایش روزمرگی در شــوراها، نو به نو شــدن و تغییر در 
گر  تصمیمــات، اعتماد عمومــی را نشــانه می گیرد، تصریح کــرد: ا
تصمیمات بلنــد مدت نباشــد و اولویت مردم در آن دیده نشــود 

اولین جایی که ضربه می بیند اعتماد مردم است.
         ضرورت توجه به مؤلفه های ایرانی- اسالمی در 

تصمیم گیری شوراها
کید بر اینکه باید با نگاهی بلند برنامه ریزی درست  مرتضوی با تا
در حوزه هــای عمرانــی، فرهنگــی، اجتماعی، زیســت محیطی و 
بهداشتی داشته باشیم، گفت: موازی کاری در تصمیم گیری ها 
در حوزه فرهنگی آسیب زا است و در حوزه های اجتماعی براساس 

اسناد باالدستی به مؤلفه های ایرانی و اسالمی توجه شود.
او بــا بیان اینکــه مؤلفه هــای هویتــی و انقالبــی در حوزه هــای 
اجتماعی در نظر گرفته شود، افزود: معماری ایرانی اسالمی باید 

خوب شناخته شــود؛ وقتی درباره هویت ایرانی اسالمی صحبت 
می کنیم به ارتباطات اجتماعی ما برمی گردد و خانواده در جامعه 

ما نقش مهمی دارد.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه در رویکرد هویتی باید به جایگاه 
خانواده، نقش مادران و کودک و نوجوان توجه شود، اضافه کرد: 
جایــگاه نمادهای اســالمی در این رویکــرد هویتی باید مشــخص 
شــود، درباره نمادها برخی در یــک میدان کاری کردنــد که مایه 
شــرمندگی همــه می شــود یــا بــا جــا بــه جایــی مبلمان هــا مردم 
احســاس می کنند در جایی دیگری زندگی می کنند از این رو یک 

بار کار کنیم اما بادوام که با جامعه نخبگانی مرتبط باشد.
         هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان عوارض آالیندگی به حساب 

شهرداری ها واریز شد
مرتضوی افزود: شــهرداری را می شناســم که چند برابــر آنچه که 
باید در حوزه های فرهنگی هزینه کند به پرســنل حقوق می داد 
در حالــی که در همــان شــهر مجموعه های قــوی وجــود دارد که 
کارهای فاخر انجام می دادند؛ کار کردن بلد نیســتید کار نکردن 

که بلدید، بگذارید افراد شایسته کار کنند. 
صرفا با رویدادها نمی توان نشــاط را به جامعه تزریق کرد بلکه با 
رویه هــا می توان و این رویه محلی اســت که شــورا می تواند نقش 

آفرینی کند.
او بــا بیان اینکــه فعالیت و نقــش آفرینی مــا به عنوان مســئول در 
مناطق مختلف، تصویری از حرکت جمعی ما را ترســیم می کند، 

اضافه کرد:
اعتبــارات ملــی بــه دلیــل وضعیــت درآمدهــا در برخــی حوزه هــا 
نمی تواند خوب پشتیبانی کند اما عدد عوارض آالیندگی استان 
که تا پایان آذر امسال یکهزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده به حساب 
شهرداری ها واریز شده است از این رو خواهش می کنیم در هزینه 
کرد این اعتبارات به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دقت کنید 

تا تصمیمات ما گره از مشکالت مردم باز کند.

شرکت گاز استان ساالنه بیش از ۲۲ 
میلیــارد متر مکعــب گاز طبیعــی در 
مناطق مختلف ایــن اســتان توزیع 

می کند.
 مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان، در افتتاحیــه ارزیابــی 
 ،HSE عملکرد ایــن شــرکت در حــوزه اســتانداردهای
تعدادمشترکان گاز طبیعی اســتان اصفهان را در حال 
حاضر حدود یک میلیون و ۹۳۲ هزار مشترک اعالم کرد 
کنون ۹۹٫۵ درصد جمعیت استان اصفهان  و گفت: هم ا

از نعمت گاز برخوردار هستند.
کیــد بــر اهمیــت اســتقرار  ســید مصطفــی علــوی بــا تا
سیستم های مدیریتی و لزوم سرعت بخشیدن و تداوم 
هرچه بیشتر تحقق اهداف HSE گفت: توجه به سالمت 

و ایمنی افراد، پیش نیاز صیانت از منابع انسانی و افزایش 
بهره وری هر سازمان و شرکت است.

وی افزود: فرهنگ HSE باید با تکیه بر آموزش و نظارت در 
همه طرح ها، فعالیتها و مناطق گسترش داده و با ایجاد 
سیستمی مناسب، شرایط بهداشتی، ایمنی و محیط 
زیســتی را به طور نظام منــد ارزیابی کنیم تا حــوادث و 
آسیبها با حذف شــرایط ناایمن و ارتقای سالمت افراد 

به صفر برسد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: این شرکت 
به منظور توســعه خدمات الکترونیکی و تکریــم ارباب 
رجوع ســامانه CRM یا ارتباط با مشتریان، تلفن گویا، 
ارایه خدمات ازطریق وب سایت، سامانه پیام کوتاه و 

دفاتر پیشخوان را راه اندازی کرده است.

استاندار اصفهان خبر داد : 

واریز ۱۴۰۰ میلیارد تومان عوارض آالیندگی به حساب شهرداری ها 

اصفهان بزرگترین شرکت توزیع کننده گاز طبیعی:

گاز طبیعی در استان مصرف ساالنه ۲۲ میلیارد متر مکعب 

افزایش قیمت ایرالین ها ناشی از نرخ ارز است

با هدف تنظیم بازار شب عید :

آغاز توزیع 3۷۰۰ تن برنج حمایتی 
کز فروش استان اصفهان در مرا

یک فعال سیاسی:

کند دولت غول نقدینگی را به سمت تولید هدایت 

صادرات 3۲ میلیون دالری فرآورده های خام 
دامی اصفهان به خارج

مهلت تعیین تکلیف
کارتخوان   دستگاه های 

تمدید شد

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های
 بین المللی استان اصفهان:

نمایشگاه دائمی 
در بصره تا قبل از سال
 جدید افتتاح می شود

روایت وزیر اقتصاد 
از توافق های اقتصادی

 ایران و روسیه

خبر

خبر

خبر



سال پنجم - شماره 1۳۳۳

 شنبه  2  بهمن 1۴۰۰ - 19 جمادی الثانی 1۴۴۳

3 22 ژانویه    2۰22
رئیس شورای اسالمی استان اصفهان مطرح کرد:

نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی و ملی 
در شورای استان

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

رئیس شــورای اسالمی اســتان 
اصفهان گفت: نظارت بر حسن 
اجرای طرح های عمرانی و ملی 
در محدوده استان، نظارت بر عملکرد شوراهای 
شهرستان در محدوده استان، نظارت بر حساب 
درآمــد و هزینه هــای مشــترک شــهرداری های 
اســتان و ســازمان همیاری هــا از جملــه وظایف 

قانونی شورای استان است.
محمــد جــواد توحیــدی راد در اجــالس رؤســای 
اســتان  اسالمی شهرســتان های  شــوراهای 
اصفهان که با موضــوع “فرصت ها و تهدیدهای 
اســتان در حــوزه مدیریت شــهری و روســتایی و 
نقش شــوراها در ایجاد توســعه پایــدار” در محل 
نمایشــگاه بین المللــی اصفهــان برگــزار شــد، 
در خصــوص فرصت هــا و چالش هــای اســتان 
اصفهان در حــوزه مدیریت شــهری، اظهار کرد: 
شــورای اسالمی اســتان بــه عنــوان عالی تریــن 
مرتبه هر شورا در اســتان، یک شورای مشورتی و 
نظارتی و نهادی متشکل از نمایندگان شوراهای 

شهرستان است.
وی ادامــه داد: بــرای رفــع مشــکالت اســتان 
نمایندگانی در شــورای اســتان وجود دارد و قطعا 
برای رفع چالش ها به صورت استانی فکر می شود 
تا مشکالت و معضالت در دورترین و نزدیک ترین 
نقاط استان اصفهان رفع شود؛ نمایندگان حرف 
رؤسای اســتان و مردم را در شورای استان مطرح 
می کنند تا برای رفع مشکالت چاره اندیشی شود.
رئیس شــورای اسالمی اســتان اصفهان با اشاره 
بــه وظایــف شــورای اســتان، خاطرنشــان کــرد: 
ح های عمرانی و ملی  نظارت بر حسن اجرای طر
در محدوده استان، نظارت بر عملکرد شوراهای 
شهرستان در محدوده استان، نظارت بر حساب 
درآمــد و هزینه هــای مشــترک شــهرداری های 
اســتان و ســازمان همیاری ها، ارائه پیشنهاد به 
شورای عالی استان ها در راستای رفع تبعیض و 
توزیع عادالنه امکانات در سطح استان از جمله 

وظایف قانونی شورای استان است.
وی تصریح کرد: هر ماه وظیفه داریم در شــورای 
ح ها و مشکالت را جمع آوری  استان نظارت، طر
و بررســی می کنیم تــا اعضای شــورای اســتان در 
جلسات شــورای شهرستان مشــکالت شهرها و 
روستاها را در قالب الیحه به صحن شورا بیاورند 
و صحن شورا در قالب آن موضوعات مصوباتی را 

ارائه خواهد داد.
توحیــدی راد افــزود: در جلســه ای مدیــرکل آب 
ح و از  منطقــه ای دعوت شــد تــا مشــکالت مطــر
طریــق شــورای اســتان و شهرســتان مشــکالت 
پیگیری شــود، باید امکان و زمینه دیــدار و ارائه 
نظرات شــورا و اســتاندار همیشــه وجود داشــته 
باشد تا مشــکالت ریشــه ای بررســی و رفع شود، 

حضور اســتاندار در شورای اســتان حائز اهمیت 
اســت، خون جگر خوردیــم تا دولتی انقالبی ســر 
کار بیاید و به رفع مشکالت و معضالت توجه کند.

وی با بیان اینکه موفق به دیدار با اســتاندار پس 
از گذشت هزاران ساعتی که عهده دار مسئولیت 
ریاست شورای اســتان بوده ام، نشــدم، تصریح 
کرد: اقدامــات باید زمینه اعتمادســازی را فراهم 
کند، نماینــده مجلــس نیز بایــد با حضــور خود و 
شــنیدن مشــکالت و چالش هــا زمینــه داشــتن 
امکانــات و منابــع الزم را ایجــاد می کــرد، زیــرا 
شــوراهای فرا دســت منابع مالی کافی در اختیار 

ندارند.
رئیــس شــورای اسالمی اســتان اصفهــان اضافه 
کــرد: مشــکل آب زاینــده رود را شــورای اســتان 

گر اســتاندار، شــورای استان  می تواند رفع کند، ا
را به عنوان بال های خود بداند، بیشتر مشکالت 
گر به سمتی که در حال  استان رفع خواهد شد، ا
پیش روی در آن هستیم، ادامه دهیم و اهمیت 
چندانــی بــه شــورای اســتان داده نشــود، هیــچ 

پیشرفتی در استان نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه حدود هشــت ســال در شورای 
کــردم و آب زاینــده رود  روســتا خدمت رســانی 
بایــد  گفــت:  آوردم،  اســتان  مــردم  بــرای  را 
خدمت رســان مــردم باشــیم، مدیــران ارشــد 
اســتان بــه باالترین و عالی ترین شــورای اســتان 
که نماینده مردم هســتند، اهمیتی نمی دهند، 
امــا امیــدوارم برگزاری اینگونــه نشســت ها باعث 

پیشرفت استان اصفهان شود.

نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
کید کرد که استاندار اصفهان در رفع مشکالت  تا
آب، کشاورزی و معیشتی استان پیگیری جدی 

داشته باشد.
آیــت اهلل ســید یوســف طباطبایــی در دیــدار بــا 
استاندار اصفهان با اشاره به اشتباه بودن انحصار 
آب رودخانه به استان مبدا و لزوم توزیع عادالنه آب 
بین همه گفت: با راه اندازی تونل سوم کوهرنگ 
بخشــی مهمی از ایــن چالش هــا در اســتان حل 

می شود.
وی افــزود: انتظــار مــی رود که مســئوالن نهایت 

تالش خــود برای رفع مشــکالت جامعه از جمله 
بهبود وضعیت معیشتی، پویایی بازار کار، اشتغال 
پایدار و جلوگیــری از اخذ مالیات های نامتعارف 

را به کار گیرند.
اســتاندار اصفهان هــم در این دیــدار با اشــاره به 
برگزاری ده ها جلسه با کشاورزان و مسئوالن برای 
احیای زاینده رود گفت: برنامه ریزی برای اجرای 
۲۶ برنامه مدّون، تخصیص ۱۵ هزار میلیارد ریال 
برای احداث ســامانه دوم، هشــت هزار میلیارد 
ریال برای تکمیل تصفیه خانه شمال و جنوب، 
۱۵ هزار میلیارد ریال برای تامین حق آبه کشاورزان، 
تامین چهار میلیارد متر مکعب آب از هشت حوزه 
در اســتان و انتقــال آب از خلیــج فــارس از جمله 
برنامه های مصوب برای احیای زاینده رود و حل 

مشکل آب استان است.
سید رضا مرتضوی افزود: تجمعات کشــاورزان و 
اعتراض به حق آنان نیز به بهترین وجه مدیریت 

شد.

کد  شهردار اصفهان گفت: فعال سازی روابط را
اصفهان بــا برخــی از شــهرهای خواهرخوانده 
از جملــه مهمترین موضوعات در دیپلماســی 

عمومی است.
علی قاســم زاده در دیدار با "میرال کارمن گرکو" 
کید بر افزایش  سفیر رومانی در تهران، ضمن تا
تعامالت بین دو شــهر اصفهان و یــاش، اظهار 
کد اصفهان با برخی  کرد: فعال ســازی روابط را
از شــهرهای خواهرخوانده از جمله مهمترین 

موضوعات در دیپلماسی عمومی است.
وی تصریــح کرد: شــهر یــاش کشــور رومانــی از 
جمله شهرهای خواهر خوانده اصفهان است، 
که در سال های گذشته روابط بین این دو شهر 

کد مانده است. را
شهردار اصفهان افزود: پیش از این سفیر رومانی 
در تهران به دعوت شــرکت نمایشگاه های بین 
المللی به اصفهان ســفر کرده بــود که به منظور 
افزایش تعامــالت خواهر خواندگی شــهر یاش و 
ک های فرهنگی،  اصفهان نشستی برگزار و اشترا

علمی و اقتصادی بین این دو شهر بررسی شد.
کید کــرد: با توجــه به رایزنی هــای انجام  وی تا

شــده به دنبال احیای روابط خواهر خواندگی 
اصفهان و یاش هستیم.

"میــرال کارمــن گرکــو" ســفیر رومانــی در تهــران 
نیــز در ایــن دیدارگفــت: امیــدوارم در راســتای 
یکصدمین سالگرد روابط ایران و رومانی، سفر 
من به اصفهــان مقدمه افزایــش تعامالت بین 

دو شهر اصفهان و یاش باشد.
رغــم  علــی  یــاش  شــهر  امــروز  افــزود:  وی 
ک های فرهنگی بــا اصفهان بیشــترین  اشــترا
تعداد دانشــجویان ایرانی را در خود جای داده 

است.
کــرد: امــروز  کیــد  ســفیر رومانــی در تهــران تا
زمینه های متعدی جهت افزایش تعامل بین 

دو شهر اصفهان و یاش وجود دارد.

مدیر بازاریابی شرکت فوالد مبارکه گفت: میانگین 
رضایت مشتریان لوازم خانگی از فوالد مبارکه در سال 

گذشته به ۸۶ درصد رسیده است.
 مهدی آقا زینلی در نشست هم اندیشی با شرکای 
کســب و کار عرصه تولید لوازم خانگی فوالد مبارکه 
گفــت: میانگیــن رضایت مشــتریان صنعت لــوازم 
خانگی از این مجتمع درسال های ۹۵ تا ۹۷ حدود 
۸۰ درصد بوده که این میزان در سال های ۹۸ و ۹۹ 
به ۸۶ درصد رسید که بیش از اهداف برنامه ریزی 

شده بود.
وی با اشاره به افزایش تولید محصوالت شرکت فوالد 
مبارکه افزود: پیش بینی می شــود مصرف امســال 
ورق هــای فوالدی صنعــت لوازم خانگی کشــور به 

حدود ۲۷۰ هزار تن برسد.
مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر سهم فوالد مبارکه 
در عرضه محصوالت سرد در بازار های داخلی به ۵۹ 
درصد رسیده و سهم سایر تولیدکنندگان ۳۳ درصد 

و سهم واردات ۸ درصد است.
آقا زینلی با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۲۵ 
هزار تــن فوالد تحویــل صنعت لوازم خانگی شــده 
اســت گفــت: در ایــن مــدت، ۷۶ درصــد محمولــه 
تحویلی ورق سرد، ۱۶ درصد ورق گالوانیزه و ۳ درصد 
ورق رنگــی به صنعت لــوازم خانگی کشــور تحویل 

شده است.

با کاهش شدید دما و افزایش مصرف گاز در مناطق 
سردســیر،۱۳ مشــعل نیــروگاه شــهید منتظری 

اصفهان وارد مازوت سوزی شد.
عضو هیات رئیســه مجلس شــورای اســالمی در 
حاشیه نشست اعضای شــورا های شهر استان 
گفت: متاسفانه از روز چهارشنبه هفته پیش، ۱۳ 
مشعل نیروگاه شهید منتظری برای تامین کمبود 
برق و جلوگیری از قطعی گاز در مناطق سردسیر، 

وارد مازوت سوزی شده است.
ک  حاجی دلیگانــی با اشــاره بــه قانون هــوای پا
گــزارش دیــوان محاســبات مبنــی بــر تــرک  و 
فعل های ایــن قانون گفــت: مجلس بــا جدیت 

به این موضوع ورود خواهد کرد.
عباس مقتدایی نایب رییس کمیسیون امنیت 
ملی مجلس هم به تازگی در توئیتی اعــالم کرده 
بــود: »در جــدال میــان دونــدگان حامی هــوای 
ســالم و حامیان مازوت بــرای تامین برق کشــور 
توسط نیروگاه های اصفهان، باالخره پس از ماه ها 

مقاومت فعال مدیران بر ما غلبه کردند...«
فصل ســرد اصفهــان معمــوال بــا وارونگــی دما و 
آلودگی شدید هوا همراه بوده و کمبود باد و بارش، 
اصفهان را صدرنشین آلوده ترین کالنشهر های 

کشور کرده است.
افزایــش مصــرف گاز و کمبود این حامل انــرژی و 

قطعی های احتمالی آن نیروگاه های گازی استان 
را مجبور به استفاده از سوخت نفت کوره یا همان 
مازوت می کند که این نکته بیانگر ضرورت مصرف 

بهینه گاز در تمام بخش ها است.
به عقیــده کارشناســان "آلودگی هــوا" مهمترین 
پیامد کمبود گاز و استفاده از مازوت به جای آن 
در نیروگاه ها و صنایع است و تبعاتی جدی برای 

سالمت شهروندان دارد.
کــوره یــا همــان مــازوت )Mazut( یــک  نفــت 
هیدروکربن نفتی ارزان اســت و اســتفاده از آن در 
بیشتر کشور های جهان برای واحد های صنعتی 
مجاور مناطق پرجمعیت و دچار معضل آلودگی 

هوا محدود شده است.
نیروگاه ســیکل ترکیبی شــهید محمدمنتظری 
در شــمال غرب اصفهان با هــزار و ۶۰۰ مــگاوات از 

نیروگاه های بزرگ استان است.

امام جمعه اصفهان خطاب به استاندار:

پیگیر مسائل آب و مشکالت معیشتی استان باشید

شهردار در دیدار با سفیر رومانی در تهران مطرح کرد:

کد اصفهان با شهرهای  فعال سازی روابط را
خواهرخوانده

رضایت ۸۶ درصدی مشتریان صنعت لوازم خانگی 
از فوالد مبارکه

در پی افزایش مصرف گاز:

مازوت سوزی در نیروگاه شهید منتظری اصفهان

نماینــده شــورای اســتان در شــورای عالــی 
اســتان ها تقویــت اختیــارات شــوراها را در 
راستای تحقق مدیریت واحد شهری مهم 
دانســت و گفــت: بــا تحقق ایــن موضــوع از 
گــزاف  مــوازی کاری و صــرف هزینه هــای 

جلوگیری می شود.
محمدرضا فالح در اجالس رؤسای شوراهای 
اسالمی شهرستان های استان اصفهان که 
با موضــوع “فرصت ها و تهدیدهای اســتان 
در حوزه مدیریت شهری و روستایی و نقش 
شــوراها در ایجــاد توســعه پایــدار” در محــل 
نمایشــگاه بین المللی اصفهان برگزار شــد، 
اظهار کرد: نمایندگان مردم در شوراها برای 
پیگیری نیازها و درخواست های مردم باید 
مطالبه گــری کنند کــه در ایــن راســتا باید در 
مجامع مختلف از شوراهای پایه تا فرادستی 
حضوری جدی، مستمر و تأثیر گذار داشته 

باشند.
وی بــا بیان اینکه مســئوالن نیز بایــد نظام 
شــورایی را باور داشته باشــند، افزود: با این 
نگاه می توانیــم حرکت های مثمــر ثمری را 
رقم بزنیــم، نظام شــورایی ریشــه در مبانی 
ارزشــی و اســالمی دارد در واقــع شــوراها 
ظرفیت عظیمی در کشور هستند که باید در 
راستای توانمندی و تقویت آنها تالش شود.
شــورای  در  اســتان  شــورای  نماینــده 
عالــی اســتان ها بــا اظهــار تأســف از اینکه با 
قرائت هــای مختلــف از اختیــارات شــوراها 
به این نهاد مردمی آسیب وارد شده است، 
افــزود: دولتمردان بــا تغییر نگاه، شــوراها را 
معین و یاور خود بدانند و اهداف خود را در 

آبادانی کشور محقق سازند.
وی تقویت اختیارات شــوراها را در راستای 
تحقق مدیریت واحد شهری مهم دانست و 
افزود: با تحقق این موضوع از موازی کاری و 
صرف هزینه های گزاف جلوگیری می شود.

گــرگاب  احداث ایســتگاه پمپــاژ فاضــالب 
مستلزم توافق شــهرداری با صاحب زمین و 

حصول رضایت وی است.
 مدیــر شــرکت آب و فاضــالب شهرســتان 
شاهین شهر و میمه گفت: بر اساس تعهدی 
که شــهرداری گرگاب کرده اســت باید زمین 
مورد برای ایستگاه پمپاژ فاضالب آزادسازی 
می شد که اجرای آن به دلیل حاصل نشدن 

توافق با صاحب زمین متوقف شده است.
کــه  خ شــریفی افــزود: در صورتــی  شــاهر
شــهرداری به تعهدات خود برای آزادسازی 
زمین عمــل نکند مشــکل فاضــالب گرگاب 

حل نخواهد شد.

مدیر شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
منطقه اصفهان گفــت: بیشــتر نیروگاه های 
کشور در حال حاضر از سوخت مایع استفاده 
می کنند از جمله نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان 
که به طور متوسط روزانه ۱.۵ میلیون لیتر نفت 

گاز مصرف می کند.
عبداهلل گیتی منش در جلسه معارفه رئیس 
جدید ناحیه کاشــان، با اشــاره بــه اهمیت و 
موقعیــت ویژه  این شهرســتان و قــرار گرفتن 
در کریــدور شــمال- جنــوب کشــور، برخــی از 
وظایــف و مأموریت هــای ســازمانی پخــش 
منطقه اصفهان را پیرامون تأمین انرژی مورد 
نیاز سطح اســتان و سایر اســتان های کشور 

بیان کرد.
به گــزارش شــرکت ملــی پخــش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهان، وی گفت: روزانه بالغ بر 
۳۵ میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی توسط 
۱۵۰۰ دســتگاه نفتکــش از انبــار نفت شــهید 
محمــد منتظــری اصفهان بــه اســتان های 

مختلف کشور حمل می شود.
مدیر شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
کید کرد: انبار نفت شهید  منطقه اصفهان تا
محمد منتظری اصفهان، هاب انرژی در مرکز 

کشور است.
گیتی منــش بــا اشــاره بــه وظایــف راهبــردی 
شــرکت در شــرایط کنونــی و مصــرف بی رویه 
گازطبیعی، گفت: بیشتر نیروگاه های کشور در 
حال حاضر از سوخت مایع استفاده می کنند، 
از جمله نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان که به 
طور متوسط روزانه ۱.۵ میلیون لیتر نفت گاز 

مصرف می کند.

خبر خبر

استان

خبر

سفیر رومانی در اصفهان بر گسترش روابط دوطرفه در 
زمین های تبادالت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 

شد.
 خانم میرال کارمن گرکو، سفیر رومانی در دیدار با استاندار اصفهان، روابط 
دیپلماســی بین رومانی و ایران را  مطلوب ارزیابی کــرد و گفت: رومانی 

درصدد گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی و آموزشی شهر های یاش و 
اصفهان است و این دیدار ها می تواند به تعمیق روابط ایران و رومانی در 

زمینه های مختلف بیانجامد.
وی بــا ابــراز رضایــت از همکاری هــای اقتصــادی و کشــاورزی ایران و 
رومانــی افــزود : به دنبــال ارتباطات و دوســتی های گســترده تری بین 

استانداری های اصفهان و یاش هستیم.
سفیر رومانی با اشاره به ظرفیت های زیاد اصفهان، معرفی جواهرات و 
آثار فرهنگی، تاریخی و باستانی شهر اصفهان از طریق گسترش روابط 
توریستی و گردشگری بین دو کشور را خواســتار شد و گفت: اصفهان، 
اولین شهری است که مردم رومانی با شنیدن نام آن، ایران را به خاطر 

می آورند.
استاندار اصفهان هم در این دیدار با مرور سابقه ۱۲۰ ساله روابط رسمی و 
دیپلماتیک ایران و رومانی گفت: در دوران طوالنی این ارتباط همیشه 
برنامه ها با همدلی و در سطح قابل قبولی پیش رفته و ظرفیت هایی برای 

افزایش مبادالت بین ایران و رومانی نیز فراهم شده است.

سید رضا مرتضوی، خواهر خواندگی یاش و اصفهان را ابزاری توانمند برای 
توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی دانست و افزود: این دیدار ها می تواند 
بر تعمیق روابط میان دو کشور موثر باشد و بستر های همکای دوجانبه 

را بیش از پیش فراهم کند.
وی بــر گســترش همکاری هــای آموزشــی، تبــادل اســتاد و دانشــجو و 
گردشگری بین یاش و اصفهان تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه اصفهان 
یک شهر موزه شناخته شده در جهان و شهر صنایع دستی جهان است 
می توانیم میزبان تورگردان های های کشور رومانی در اصفهان باشیم و 

همچنین تور گردان های اصفهان در رومانی فعالیت کنند.
استاندار، این شهر را بعنوان یکی از قطب های صنعتی مهم ایران تامین 
کننده نیاز های اقتصادی رومانی معرفی و بر گسترش روابط اقتصادی 
کید  و تجــاری بین تجــار و هنرمنــدان و صنعتگــران اصفهان و یــاش تا
کرد و گفت: همکاری های ورزشــی به ویژه فوتبال می تواند زمینه ســاز 
همکاری های گسترده تری بین دو کشور باشد و از حضور باشگاه های 

رومانی در اصفهان استقبال می شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
کیدات  اسالمی شــهر اصفهان بــا بیان اینکــه یکــی از تأ
اعضای شورا توجه به موضوع مهم عدالت در سطح شهر 
اصفهان است، گفت: توجه ویژه به مناطق کم برخوردار را می توان در الیحه 

بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان مشاهده کرد.
حجت االسالم منوچهر مهروی پور در یک برنامه رادیویی پیرامون تشریح 
برنامه هــای مدیریت شــهری در ارتبــاط بــا توانمندســازی کــودکان کار، 
کارتن خواب ها و متکدیان در شــهر اصفهــان، اظهار کرد: همزمــان با آغاز 
کیدات اعضای شورا توجه به موضوع مهم  فعالیت شورای ششم، یکی از تأ

عدالت در سطح شهر اصفهان بوده است.
وی با بیان اینکه توجه ویژه به مناطق کم برخوردار را می توان در الیحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان مشاهده 
کرد، گفت: یکی دیگر از مصادیق عدالت، توجه ویژه به گروه های خاص جامعه به ویژه افرادی است که در اثر 

آسیب های اجتماعی دچار مشکل شدند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به لزوم ساماندهی کودکان 
کار، افزود: با توجه به اهمیت این موضوع، علی رغم اینکه این کار وظیفه اصلی شورا و شهرداری نیست، اما 
شهردار اصفهان طی مصاحبه ای اعالم کرد که به سمت ساماندهی کودکان کار حرکت می کنیم تا به حل این 

آسیب اجتماعی کمک شود؛ لذا ورود به این موضوع توسط مدیریت شهری 
اصفهان با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط اتفاق افتاد.

کید بر اینکه ساماندهی ها تنها مختص کودکان کار نیست بلکه در  وی با تا
زمینه معتادان متجاهر و کارتن خواب ها نیز اقدامات این چنینی صورت 
گرفته اســت، ادامــه داد: تنها نبایــد به موضوع جمــع آوری ابتدایــی افراد 
آسیب دیده از سطح شــهر توجه شود، بلکه باید به سمت توانمندسازی 
افراد آســیب دیده حرکت کنیم تا افراد به برای بازگشت به جامعه فرصت 

داشته باشند.
حجت االســالم مهروی پور بــا بیان اینکــه در زمینــه توانمندســازی افراد 
آسیب دیده اجتماعی از شهروندان تقاضا داریم نظرات و پیشنهادات خود 
را مطرح کنند، گفت: در همین رابطه جلساتی با گروه های مردمی و جهادی فعال برگزار کردیم که خروجی آن 

ارائه پیشنهادات حمایتی در زمینه مباحث فرهنگی و عمرانی بود.
وی خاطرنشــان کرد: مرکــزی در یکی از مناطق شــهری در حــال احداث اســت تا محلی برای جمــع آوری، 
ســاماندهی و توانمندســازی افراد آســیب دیده اجتماعی باشــد، البتــه در کنار ایــن اقدامــات، برنامه ها و 
جشــن هایی مثل جشــن شــب یلدا که برای این افراد آســیب دیده اجتماعی برگزار شــد، در نظــر داریم که 

برنامه های ویژه تر در آینده برگزار کنیم که آن ها را به اطالع عموم شهروندان خواهیم رساند.

مدیرعامل شــرکت ذوب آهن : طرح های ذوب آهن با 
پیوست های زیست محیطی تعریف و اجرا می شود.

منصــور یــزدی زاده مدیرعامــل شــرکت ذوب آهــن بــا 
بیان این که ذوب آهن اصفهان روند صنعتی شدن در کشور را رقم زد گفت: 
صنعت فوالد شــرایط الزم برای به کارگیری علوم و فنون و توســعه ســایر 

صنایع را فراهم می آورد.
وی با اشــاره به فرآیند ســوددهی ذوب آهن اصفهان افزود: این شرکت بر 
اساس اصل ۴۴ خصوصی شد ام با توجه به زیان انباشته، سهام آن در بازار 
فرابورس عرضه شد و با تالش همکاران، تولید محصوالت با ارزش افزوده 
باال، افزایش قیمت محصوالت و سایر عوامل مرتبط از زیان انباشته خارج 

شده و به ســوددهی رسید به طوری که در دو ســال اخیر سوددهی قابل 
مالحظه ای داشت و سهام آن از فرابورس به بورس منتقل شد.

 وی افزود: ذوب آهن با اجرای طرح های مختلف همچون بک فیلترها، 
الکتروفیلترهــا و درب هــای فلکســیل در راســتای کاهــش آالیندگــی و 
اســتانداردهای زیســت محیطی اقدام کرده که این اقدامات را ســازمان 

حفاظت محیط زیست بازرسی و پایش می کند.
یزدی زاده فعالیت های صنعتی را بدون آالیندگی، غیرممکن دانست و 
تصریح کرد: در صنعت فوالد به ویژه ذوب آهن اصفهان با رعایت قوانین 
زیست محیطی، آالیندگی آن بر اساس استانداردهای تعیین شده کنترل 

می شود.

کید شد؛  در دیدار استاندار اصفهان با سفیر رومانی تا

تقویت روابط فرهنگی و اقتصادی اصفهان و یاش

کم برخوردار اصفهان در بودجه ۱۴۰۱ توجه ویژه به مناطق 

اجرای طرح های ذوب آهن با پیوست های زیست محیطی

خبر

خبر

خبر

مدیریت واحد شهری 
کاری  از موازی 
جلوگیری می کند

احداث ایستگاه پمپاژ 
فاضالب گرگاب مستلزم 

توافق شهرداری 
با صاحب زمین

نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان
 نفت گاز مصرف می کند
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جامعه4 22 ژانویه    2۰22
تیغ دولبه گردشگری و محیط زیست در یخاب :

آیا یخ آفریقای کوچک ایران آب می شود؟ 
با وجود ارتقای سطح حفاظت 
حیــات  پناهــگاه  بــه  یخــاب 
وحش، این زیستگاه گونه های 

جانوری با مخاطرات مختلفی روبروست. 
پناهــگاه حیات وحــش یخــاب از کــم نظیرترین 
در  وحش ایــران،  حیــات  زیســتگاه های 
شــمالی ترین قســمت اســتان اصفهــان یعنــی 

شهرستان آران و بیدگل واقع است.
یخاب با میزبانی از گونه های ارزشــمندی مانند 
کال، جبیــر، شــاه روبــاه  پلنــگ، یوزپلنــگ، کارا
و...، از نظــر تنــوع زیســتی بــه آفریقــای کوچــک 
شناخته می شود. ذخیره گاه غنی جانوری که با 
ک و کارخانه ها احاطه شده  معادن ســنگ و خا
و مدیریت ضعیف، مشکالت بسیاری را برای آن 

رقم زده است.
از سوی دیگر موضوع جداسازی دو منطقه "ریگ 
بلند" و"کویر مرنجاب" از پناهگاه حیات وحش و 
گذاری به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری  وا
و ایجاد منطقــه تفریحی به چالشــی جدی برای 
پژوهشگران، دوستداران و فعاالن محیط زیست 

تبدیل شده است.
         یخاب، زیستگاه نادر گونه های گیاهی 

و جانوری
معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنوع زیســتی 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: ســطح حفاظت یخاب بــه پناهگاه حیات 
وحــش ارتقــاء یافتــه و شــورای عالــی حفاظــت 
محیــط زیســت این موضــوع را تصویــب و ابــالغ 

کرده است.
کبری  این مهم با پیگیری های  به گفته حسین ا
مســتمر و جامــع در ســال ۱۳۹۷ و بــا اصــالح 
مســاحت بــه میــزان ۲۵۳ هــزار هکتار بــه منظور 
حفاظت پایــدار از زیســتگاه و احیــای گونه های 

جانوری و ذخایر ژنتیکی محقق شده است.
منطقه یخاب آران و بیدگل به دلیل استعداد ها 
و قابلیت هــای طبیعی از جمله تنــوع گونه های 
کوهســتان، دشــت،  اقلیمی شــامل  مختلــف 
تپه های ماســه ای، کویــر و تاغزار هــای طبیعی، 
همچنیــن تنــوع گونه هــای جانــوری و گیاهــی، 
مجــاورت بــا زیســتگاه های پــارک ملــی کویــر و 
قرارداشــتن در کریدور مهاجرتی وحوش از ســال 
۱۳۹۳ تحت عنوان منطقه شکار ممنوع شناخته 

شد.
ایــن وســعت ۲۷۱ هــزار هکتــاری در دســتور کار 
نگهــداری، تجهیــز و احیــاء و تحــت پایــش و 
حفاظت گشــت اجرایــی یــگان حفاظت محیط 

زیست استان قرار گرفت.
         جداسازی قسمتی از پناهگاه برای 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در حد 

پیشنهاد است
کارشناس حوزه سرمایه گذاری و گردشگری اداره 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آران 
و بیدگل گفت: قسمتی از پناهگاه را که پیشنهاد 
جدا شــدن آن را ارائه کردیم، در حاشــیه و نقطه 
پایانــی قــرار دارد و فاصله اش بــا کوه های یخاب 

حدود ۷۰ کیلومتر است.
محمدجواد عبدلی گفت: »ریگ بلند« و در ادامه 
آن »دماغــه پونــک« بــا نقطــه مرکزی و حســاس 

پناهگاه بسیار فاصله دارد.
ج کردن بخشــی از این پناهگاه به  پیشــنهاد خار
اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان داده و 
قرار شده این درخواست به شورای عالی محیط 

زیست ارسال شود.
کارشــناس اداره میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی آران و بیدگل ارائــه خدمات بهتر 
بــه گردشــگران را دلیل ایــن پیشــنهاد می دانــد 
و می گوید: این جــا بــه ویــژه در تعطیــالت و آخــر 
هفته ها مملو از گردشــگرانی اســت که به دنبال 
طبیعت گردی یا ورزش های هیجانی هســتند، 
اما هیچ ســرمایه گذاری در این مناطق نیست و 

خدماتی به گردشگران ارائه نمی شود.
گذاری بخش محدودی از پناهگاه           وا
حیات وحش یخاب به بخش خصوصی

معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنوع زیســتی 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفــت: بــا توجــه بــه قابلیت هــای گردشــگری در 
منطقــه بــه خصــوص در قســمت شــمال غربــی 
و  مرنجــاب  کاروانســرای  بــا  مجــاورت  در  و 
دریاچه نمــک و یا محــدوده ریــگ بلنــد همواره 
درخواســت های متعــددی بــرای بهــره بــرداری 
تفرجــی و گردشــگری وجــود داشــته اســت که با 
آن دسته از درخواســت ها که داخل مستثنیات 
اشــخاص بــوده و بــا ضوابــط اســتقرار مغایرتــی 
نداشــته موافقت شــده اســت که البته تعداد آن 

بسیار محدود و انگشت شمار است.
گذاری  کبــری در مــورد تقاضا هــای وا بــه گفتــه ا
کنون موردی  زمین به دلیل مغایرت با ضوابط تا
گــذاری منابــع ملــی بعــد از ارتقــای ســطح  از وا

حفاظت منطقه صورت نگرفته است.
او  ایــن را هم گفت که امکان مشــارکت در اجرای 
گــردی منطقــه و بــدون  ح هــای طبیعــت  طر
گــذاری زمیــن بــرای متقاضیان میســر اســت،  وا
کنون درخواستی منطبق با الزامات زیست  اما تا
محیطــی و دســتورالعمل مربوطــه بــه اداره کل 

حفاظت محیط زیست استان نرسیده است.
ک           صدور مجوز بهره برداری معدن خا

صنعتی فقط برای 22 هکتار
معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنوع زیســتی 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
ک صنعتــی از این  گفت: آنچــه به نــام معدن خــا
اداره کل مجــوز گرفتــه در حقیقــت دارای مجــوز 
کتشاف از ســال ۱۳۸۶ به مســاحت ۲۲۰۰  اولیه ا
هکتار بوده اســت که حتــی در ســال ۱۳۹۹ برای 

کاهش مســاحت تــا میــزان ۲۲ هکتــار اقــدام و با 
قید محدودیت زمانی پنج ســاله و ابطال مزایده 

معدن مجاور، اجازه فعالیت صادر شد. 
بنابــر توافــق ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و در زمــان 
هماهنگی ها و اخذ مجوز های بین بخشی برای 
ارتقای سطح حفاظت منطقه به پناهگاه حیات 
وحش، امکان بهره برداری از معادن دارای مجوز 
قبل از تصویب، تبدیــل منطقه به مناطق تحت 
مدیریت سازمان حفاطت محیط زیست، تا آخر 
عمر مفید معدن برای بهره برداران قانونی وجود 

داشته است.
در همیــن زمینــه معــاون امــور معــادن و صنایع 
معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان گفت: ایــن ۲۲۲ هکتار که شــائبه ایجاد 
کتشــاف  کــرده ممکــن اســت مربــوط بــه پروانه ا
باشد یا اینکه محدوده معدنی را در این مساحت 
بــه مزایــده گذاشــته باشــیم درحالیکــه بــا بهــره 
بــرداری در ۲۲ هکتــار موافقت شــده و بهره بردار 
کنون موظــف اســت در ســطح ۲۲ هکتــار مورد  ا

موافقت، کار کند.
         حریم چشمه های آب در بهره برداری از 

معادن حفظ شده
گفتــه محمــد ســرجوقیان وفــق ضوابــط  بــه 
و مقــررات، رعایــت حریــم معــادن تــا منابــع آب 
آشــامیدنی، ۵۰۰ متــر الزامی اســت و بــرای ســایر 
منابع آبی با کاربــری غیر آشــامیدنی حریمی ذکر 
نشده، با این حال بنابر بازدید کارشناسی فاصله 

محدوده تا برکه موجود حدود ۵۰۰ متر است.
گذاری معدن قدیمی سلستین  به           وا

چینی ها منتفی است
او در خصوص ایجــاد واحــد فرآوری بــرای معدن 
سلستین هم گفت: با درخواست داخل محدوه 
معدن به دلیل مغایرت با ضوابط، مخالفت شده 
و معدن طبق قانون در حال بهره برداری است.

تــا  پنــج  معــدن سلســتین در فاصلــه حــدود 
کیلومتــری معــدن فلدســپات قــرار دارد و   ۱۰
سالهاست که با مجوز محیط زیست بهره برداری 

می شود.
معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنوع زیســتی 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 

گفت: به تازگی ســرمایه گذار چینی قصد داشــت 
فــرآوری سلســتین را در کنار ایــن معــدن و درون 
پناهگاه یخاب اجرا کند که بــا آن مخالفت و این 

ح منتفی شد. طر
         ارتقای گونه های جانوری پناهگاه حیات 

وحش یخاب به 11۰ گونه
مدیرعامــل انجمــن حامیــان محیــط زیســت 
ابوزیدآبــاد می گویــد: در ادامــه برنامــه پایــش 
گیاهــی و جانــوری پناهــگاه حیــات  گونه هــای 
وحش یخــاب، انجمــن حامیان محیط زیســت 
ابوزیدآبــاد موفق شــد تــا با شناســایی و مســتند 
نگاری از ســه گونه پرنــده دیگر بــا نام های“دال 
ســیاه”،“زنبورخوار معمولــی”و“ دارکــوب بــال 
گونه هــای مشــاهده شــده و  ســفید” تعــداد 
مستند نگاری شــده این پناهگاه واقع در بیابان 

مرکزی ایران را از ۱۰۷ به ۱۱۰ گونه ارتقا دهد.
مســیب صــدری گفــت: عــالوه بــر تنــوع بــاالی 
پرنــدگان، تنــوع خزنــدگان نیــز در ایــن پناهــگاه 
قابل توجه اســت کــه مطالعــه، ثبت و مســتتند 

نگاری آن ها نیز شروع شده است.
         کمبود پاسگاه و محیط بان یکی از 

مشکالت پناهگاه یخاب
مدیرعامــل انجمــن حامیــان محیــط زیســت 
ابوزیدآبــاد گفت: با وجود وســعت زیــاد منطقه، 
کــم نظیــر، موقعیــت جغرافیایــی  فــون و فلــور 
راهبردی و با گذشت ۵ سال از اتقاء منطقه، این 
پناهگاه ارزشمند فاقد پاســگاه محیط بانی و به 

شدت دچار کمبود نیروی محیط بان است.
ج از  صــدری، برداشــت های غیراصولــی و خــار
حریــم معــادن و چــرای بی رویــه دام را از دیگــر 

مشکالت این منطقه بیان کرد.
پناهگاه حیات وحش یخاب بــا تنوع اقلیمی کم 
نظیــر و بــا دارا بــودن پوشــش گیاهــی و جانوری 
بســیار غنــی بــه ویــژه تنــوع بســیار گربــه ســانان 
همچنیــن منابــع آبــی متعدد بــه لحاظ زیســت 
محیطی اهمیت فوق العــاده ای در بین مناطق 

چهارگانه محیط زیستی ایران دارد.
گر نــگاه به ایــن منطقه قرار اســت گردشــگری و  ا
اقتصــادی باشــد قطعــا باید بــا نظر کارشناســان 
مجرب و بر اســاس برنامه ای حساب شده اقدام 

شود.

خبر

رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامی اســتان 
اصفهان بــا اشــاره به جــان باختن سرنشــینان 
عقب خودروهای وانت  در تصادفات از برخورد 
قاطعانه مأموران این پلیس با وانت هایی که در قسمت بار خود 

اقدام به حمل مسافر کنند خبر داد.
ع اظهار کرد: افزایش تقاضای استفاده از وانت  سرهنگ اصغر زار

گون به دالیلی نظیر سرعت بارگیری  برای حمل و نقل اقالم گونا
ج در کارت  ج از ظرفیت مندر و تخلیه، امکان حمل بار اضافه خار
خــودرو، اقتصــادی بــودن کرایه بــرای صاحبــان کاال نســبت به 
ج از ابعاد استاندارد  وسایل نقلیه سنگین، استفاده از اتاق بار خار
و مهم تر از همه خالء مقــررات الزم االجرا جهت کنترل جابجایی 
بار توسط اینگونه وســایل نقلیه باعث افزایش میزان تردد وانت 

بارها در راه ها و باال رفتن میزان تصادفات آنها شده است.
وی افزود: وانت بارها توانایی حمل و نقل کاالهایی را دارند که از 
نظر ابعاد، وزن و ارتفاع، متناسب با توان و مانور حرکتی وانت ها 
در جاده ها باشند، وزن باالی بارها، باعث کندی حرکت وانت ها 
در جاده ها شده و باعث به وجود آمدن ترافیک و باال رفتن درصد 

خطای دید رانندگان می شود.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
مهار بار غیراصولی از اصلی ترین عوامل ایجاد و بروز حوادث در عبور 
و مرور جاده ها است، اضافه کرد: شیوه های غلط و استفاده از ابزار و 
تجهیزات غیرمرسوم و غیراستاندارد در مهار بارها از قبیل طناب های 
معمولی و یا کشــیدن پارچه و همچنین تنوع در نــوع و حجم بارها 
اعم از نخاله ها، مصالح ساختمانی و یا محصوالت کشاورزی و حتی 
کندگی آنهــا در اثر باد در ســطح جاده ها و  زباله ها باعث ریــزش و پرا

سواره ها شده و خطرات و تصادفات احتمالی را فراهم می کند.
وی افزود: اســتفاده از تجهیزاتی ماننــد تجهیزات مهــار بار نظیر 
توری و تســمه و همچنین عالئم، برچســب های شــبرنگ دار در 
پشــت و اطراف وانت بارها، تجهیــزات نوری از قبیــل چراغ های 
گردان، آذرخشی و یا راهنمای خطر، مثلث ایمنی و همراه داشتن 
باتوم هــای ال ای دی دار در زمــان توقف، کپســول آتش نشــانی 
خ در زمــان یخبنــدان می تواند در  خودرویــی و حتــی زنجیــر چــر
پیشگیری از بروز حوادث رانندگی برای وانت بارها ضروری است.

ع با بیان اینکه اســتفاده نابجای رانندگان وانت در  ســرهنگ زار
حمل مســافر باعث افزایش تعــداد تلفات مربوط به سرنشــینان 
کید کرد: راننــدگان وانت  در این گونه وســایل نقلیه می شــود، تا
بارها به هیچ عنــوان مجاز به حمل مســافر نیســتند و در صورت 
مشاهده توســط مأموران به شــدت با رانندگان متخلف برخورد 

خواهد شد.

خبر

وزیر آموزش و پرورش گفت: به زودی ۳۴ هزار 
نیرو در این وزارتخانه استخدام می شوند.

یوســف نوری در ویــژه برنامــه افتتاحیه هفته 
خیریــن مدرســه ســاز در کاشــان بــا اشــاره به 
مشــکالت موجــود در ایــن وزارتخانــه اظهــار 
داشــت: یکــی از مهمتریــن مشــکالت کمبود 

معلم است.
وی بــا بیان اینکــه بــه زودی ۳۴ هــزار نفــر 
در وزارتخانــه آمــوزش و پــرورش اســتخدام 
جــذب  گهــی  آ داشــت:  ابــراز  می شــوند، 
و اســتخدام این معلمــان بــه زودی منتشــر 
می شود تا در آینده کمبود نیروی انسانی این 

نهاد برطرف شود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش خیرین 
در توســعه امکانات آموزشــی و مدرسه سازی 
در سطح کشور تصریح کرد: اقدامات خیرین 
باعث می شود تا افراد و انســان های تأثیرگذار 

تربیت و تحویل جامعه شود.
وی یکی از مهمترین اهداف وزارتخانه آموزش 
و پرورش را توسعه آموزش های فنی و حرفه ای 
دانست و خاطرنشــان کرد: آموزش های ارائه 

شــده باید مطابق با نیاز مردم و جامعه باشــد 
تا بتوانیم در راســتای کاهش معضل بیکاری 

اقدامات مؤثری انجام دهیم.
نوری با اشــاره به مصوبه ســتاد ملــی مبارزه 
با کرونــا مبنی بر آمــوزش حضــوری معلمان 
گفــت: الزم اســت در هنــگام حضــور دانــش 
آموزان تمامی پروتکل های بهداشتی رعایت 

شود.
وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی کارگروهــی ویــژه 
فضــای مجــازی در وزارت آمــوزش و پــرورش 
کیــد کــرد: امیدواریــم بــا همــکاری مــردم و  تا
کارشناســان مربوطــه بتوانیــم آســیب های 

فضای مجازی را به حداقل برسانیم.

مســئول دفتر مطالعات اداره کل امور عشــایر 
استان اصفهان گفت: عشایر اصفهان دز سوم 
کسن کرونا را باید در اســتانی که به آن کوچ  وا

کردند تزریق کنند. 
ج دهقــان گفــت: عشــایر اصفهــان دز اول  ایر
کرونــا را در اســتان اصفهــان  کســن  و دوم وا
دریافت کردند و دز ســوم را باید در استانی که 

به آن کوچ کردند تزریق کنند.

 عشــایر هرســاله اوایل اردیبهشــت به استان 
اصفهان کــوچ می کنند و در مهر ماه از اســتان 
بیرون می روند. البته بخشــی از عشــایر که در 
کسیناســیون آن ها انجام  جرقویه هســتند وا
شــده اســت. کرونــا در عشــایر زیــاد مشــاهده 

نمی شود.
 در حال حاظر عشــایر بختیاری به خوزستان 
و عشایر قشقایی به استان های فارس بوشهر 
و کهگیلویه و بویراحمد کوچ کردند و باید دوز 

سوم را از استان های مذکور دریافت کنند.
بــه گفتــه او عشــایر نیازمنــد زیر ســاخت های 
بهداشتی نیز هستند و براساس مصوبه وزارت 
کــه بــا ســازمان  بهداشــت و تفاهــم نامــه ای 
عشایر تنظیم کردیم در تالش هستیم تا برای 
عشــایر اســتان اصفهان مرکز بهداشــت ســیار 

راه اندازی کنیم.

دولــت  شــبکه  و  اطالعــات  فنــاوری  مدیــر 
اســتانداری اصفهــان گفت: این اســتان از نظر 
ارائه خدمات الکترونیک بین سایر استان ها به 
لحاظ استعالم های بین دســتگاهی رتبه دوم 

کشور را دارد. 
کنون حدود  محســن مهربانی با بیان اینکــه تا
۹۰۰ خدمــت الکترونیــک بــر بســتر »مرکــز ملــی 
تبــادل اطالعــات« ارائــه شــده اســت، افــزود: 
بخــش زیــادی از ایــن خدمــات الکترونیــک از 
جمله احراز هویت بر خط و کد پستی به شبکه 
دولت در اســتان اضافه شــده اســت و به همه 

دستگاه های اجرایی ارائه می شود.
وی ادامه داد: در این زمینه جای کار وجود دارد 
و باید تــالش کنیم تا خدمات بیشــتری در این 

استان روی شبکه دولت ارائه شود.
دولــت  شــبکه  و  اطالعــات  فنــاوری  مدیــر 
استانداری اصفهان اظهار داشت: این استان 
در زمــان حاضر از نظــر ارزیابی های توســعه ای 
زیرساختی فناوری اطالعات در جایگاه پنجم 

کشوری قرار دارد.
وی با اشــاره به اینکه تعداد زیــادی از خدمات 
به صــورت تدریجی ارائه می شــود  اضافــه کرد: 
بعضــی از خدمــات در ســطح اطــالع رســانی 
انجام می شود که می توان آنها را هم به صورت 

الکترونیکی در نظر بگیریم.
مهربانــی بــا بیان اینکــه هــر کــدام از خدمــات 
الکترونیــک ســطوح مختلفــی دارند تا بــه بلوغ 
کامل برسند خاطرنشان کرد: بعضی از خدمات 
در سطح تعاملی و یک طرفه است و بعضی از آنها 

کنشی و دوسویه انجام می شود. در سطح ترا
دولــت الکترونیک بــه معنــای اطالع رســانی و 
ارائــه خدمــت بــه موقــع، دقیــق و کارا در همه 
ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی 
شامل تلفن، اینترنت و شــبکه های اجتماعی 
است که به کارگیری آن در بخش های مختلف 
دولت برای افزایــش بهره وری و ارتقای ســطح 
خدمات رســانی بــوده و مهمتریــن نتیجه آن، 
افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد 

است.
دولــت الکترونیــک بــه عنــوان بســتر و فرآینــد 
ح است  مدیریت بدون کاغذ در حکومت مطر
و در آن بسیاری از ارتباطات بین اداره ها)با هم 
و با مــردم( از طریق کانال های چند رســانه ای 

صورت می گیرد.
ایــن فراینــد باعث می شــود همه شــهروندان، 
شــرکت های تجــاری، ســازمان های دولتــی 
و کارمنــدان دولــت از طریــق وب ســایت ها در 
شــبکه اینترنت و بــدون محدودیــت مکانــی و 
زمانی به اطالعات و خدمات دولتی دسترسی 

پیدا کنند.

کاشان دارای ۴۷۰ واحد آموزشی است که از این 
تعداد ۱۰۰ واحد آموزشــی با قدمت ۴۰ تا ۸۰ سال 

هستند.
مدیر آموزش و پرورش کاشان، مدارس تخریبی 
و فرســوده کاشــان را بیش از ۳۳ درصد مدارس 
موجــود برشــمرد و گفــت: ۱۶ درصــد مــدارس، 

بــاالی ۴۵ ســال قدمــت دارنــد کــه صــد درصد 
تخریبی هستند.

حسین مقنی افزود: با وجود فعالیت های انجام 
شــده هنــوز در ســطح شهرســتان ۱۰۰ مدرســه 

تخریبی و غیر استاندارد داریم.
وی گفت: خیران کاشانی با تمام ظرفیت خود 
در زمینه مدرسه سازی وارد شــدند و در شرایط 
گر خیران نباشند، بهسازی  نامناسب اقتصادی ا

و بازسازی مدارس با مشکل مواجه می شود.
کاشــان ۴۷۰ بــاب مدرســه دارد و جمعیــت 
دانش آموزی این شهرســتان در دوره ابتدایی 
۳۶ هزار و ۷۲۴ نفر، ۱۴هزار و ۳۶۹ نفر دانش آموز 
دوره متوســطه اول و هشــت هــزار و ۱۹ نفــر 

دانش آموز دوره متوسطه دوم است.

وزیر آموزش و پرورش:

3۴ هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام می شوند

کرونای عشایر اصفهان  کسن  تزریق دز سوم وا

مدیر فناوری اطالعات و شبکه دولت استانداری:

استان اصفهان در زمینه ارائه خدمات الکترونیک 
کشوری قرار دارد در جایگاه دوم 

خبر

کاشان  نوسازی مدارس فرسوده 
نیازمند مشارکت خیران 

خبر

برای نخستین بار دستگاه سی تی آنژیوگرافی 
توســط خیران برای منطقه مرکزی ایــران در 

کاشان خریداری شد. 
رئیس اداره سازمان های مردم نهاد و خیران 
سالمت دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: 
برای نخســتین بــار در منطقــه مرکزی ایران، 
دستگاه سی تی آنژیوگرافی با دقت ۱۶۰ دتکتور 
توسط خیر ســالمت محمدرضا خدابخش، 
مدیر عامل شرکت سپیده فرش مشهد کاشان 

خریداری شد.
ســی تی آنژیوگرافــی قلــب )CTA( یــک روش 
تشــخیصی جدید )غیــر تهاجمی( اســت که 
برای تشــخیص گرفتگی هــای عــروق خونی 
و بیمار ی هــای مربــوط بــه آن کاربــرد دارد و 

جایگزینی برای آنژیوگرافی تهاجمی است.
فاطمه عطوف با اشاره به قیمت بیش از ۳۰ 
میلیارد تومانی دستگاه ســی تی آنژیوگرافی 
۱۶۰ اســالیس بــا ارز آزاد گفــت: بــر اســاس 
رایزنی هــای انجام شــده این دســتگاه بــا ارز 
دولتی به مبلغ هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان خریداری و روز چهارشنبه ۲۲ دی به 

کاشان منتقل شد.
پزشــکان از ســی تــی آنژیو بــرای تشــخیص و 
ارزیابی بسیاری از بیماری های عروق خونی 
یا شــرایط وابســته به آن هــا شــامل تومورها، 
جراحــات، گرفتگی هــا، آنوریســم ها، پارگــی 
عــروق، لخته هــای خونــی، رگ  هــای خونی 
نامنظم مانند انواع ناهنجاری  هــای عروق، 
ناهنجاری های مــادرزادی )مربــوط به زمان 
تولد( سیستم قلبی، عروقی استفاده می کنند.

او می گویــد: قــرارداد خریــد دســتگاه ســی تی 
آنژیوگرافی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بهه 
همت و تدبیر رییس قبلی دانشگاه با هیات 
امنای ارزی وزارت بهداشــت در ابتدای سال 

۱۳۹۹ و روز های اوج بحران کرونا منعقد شد.
بــه گفتــه او، اداره ســازمان های مــردم نهاد و 
خیرین سالمت دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
پس از عقد قرارداد، مامور به جذب خیر برای 
تامین اعتبار مالی این دستگاه شد که با یاری 
خداوند متعال و رایزنی های انجام شده خیر 
ســالمت آقای محمدرضــا خدابخــش برای 

اعطای اعتبار مورد نیاز اعالم آمادگی کرد.
این دستگاه، به عنوان تنها دستگاه سی تی 
اسکن با کیفیت تصویر ۱۶۰ اسالیس در منطقه 
مرکزی ایران می تواند عالوه بر بیماران منطقه 
شمال استان اصفهان، مورد استفاده بیماران 
دیگر استان های مجاور و حتی بیماران خارج 
از کشور قرار گیرد و صنعت توریسم درمانی را در 

منطقه کاشان توسعه دهد.
عطوف گفت:دانشــگاه هنگام نیــاز به خرید 
تجهیزات از خارج کشــور، تمام تالش خود را 
در راستای استفاده از ارز دولتی برای خرید این 
دســتگاه ها با تامیــن هزینــه از ســوی خیران 
معطوف شد تا ضمن جلوگیری از اتالف منابع، 
امکان فراهم کردن تجهیزات درمانی بیشتر 
برای همشــهریان از طریق اعتبارات اهدایی 

خیران سالمت فراهم شود.
سی تی اســکن ۱۶۰ اســالیس یک دستگاه با 

دقت تصویربرداری ۱۶۰ فریم در ثانیه است.
رئیس اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین 
سالمت دانشگاه علوم پزشکی کاشان اظهار 
داشت: ساخت ساختمان محل استقرار این 
دستگاه سی تی آنژیوگرافی، نیاز به پنج میلیارد 
کنون در  تومان اعتبار دارد که دانشــگاه هــم ا
حــال رایزنی بــا خیران ســالمت بــرای جذب 

منابع مورد نیاز است.
کنــون تعــداد انگشــت  عطــوف افزود:هــم ا
شماری دستگاه ســی تی اســکن با دقت باال 
)۱۶۰ اسالیس و باالتر( در ایران موجود است که 
کز درمانی کالن شهر هایی مثل تهران،  در مرا

شیراز و مشهد مستقر است.
کاشان از ظرفیت ویژه خیران سالمت و مدرسه 

ساز برخوردار است.

مدیرعامــل شــرکت متــروی منطقــه اصفهان 
گفت: متصــدی امور ایســتگاه مترو انقــالب در 
اقدامی خداپســندانه، دو قطعه شمش نقره را 
به صاحبــش بازگردانــد. احمدرضا طحانیان، 
متصــدی  نســاج پور«  »رضــا  کــرد:  اظهــار 
امور ایستگاه مترو انقالب قطارشهری اصفهان 
در اقدامی خداپسندانه، دو قطعه شمش نقره 
را به صاحبش بازگرداند. وی افزود: صاحب این 
شمش ها ارزش شمش ها را بالغ بر ۳۰۰ میلیون 
کاری متصدی ایستگاه مترو  تومان اعالم و از فدا

انقالب تقدیر کرد.

منطقه مرکزی ایران 
کاشان مجهز به سی تی در 

 آنژیوگرافی شد 

متصدی امور ایستگاه 
مترو شمش های
 3۰۰ میلیونی را 

گرداند به صاحبش باز

رئیس پلیس راه استان اصفهان خبر داد:

برخورد با جابه جایی مسافر بوسیله وانت بارها در جاده های اصفهان
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پرواز ققنوس در آسمان اصفهان

هنــری،  فرهنگــی،  جشــنواره 
رســانه ای »پــرواز ققنــوس« ویژه 
دانش آمــوزان متوســطه دوم در 

اصفهان برگزار می شود.
به گزارش اداره ارتباطات سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهان، مجتبی شــاه مرادی، 
معــاون فرهنگــی شــهردار اصفهــان در نشســت 
خبری این جشــنواره، اظهار داشــت: در سال های 
گذشــته انگار بخشــی از شــهروندان شــهر اصفهان 
را نمی دیدیــم و گویــا فقــط بزرگســاالن شــهروندان 
اصفهان هســتند، امــا در واقع کــودکان و نوجوانان 
شــهروندان امروز و آینده شــهر بوده و نگاه به شهر از 
دریچه چشــمان آنها برای مــا اهمیــت دارد و اینکه 
شهرشــان را چطــور می بیننــد و چــه انتظــاری از آن 

دارند.
وی افــزود: هرچنــد شــهرداری فعالیت هایــی در 
گذشته انجام داده اما تالش امروز ما معطوف به این 
بخش از شهروندان است تا در تصمیمات مدیریت 
شــهری دیــده شــوند، در برنامه ریزی هــا مشــارکت 
کنند و مهارت های زندگی در شهر را فرا گیرند. هرچه 
روی این گروه از شهروندان سرمایه گذاری کنیم شهر 

آینده، شهر محبوب تری خواهد بود.
         دانش آموزان می توانند ابزار نظارتی و 

تصمیم ساز مدیریت شهری باشند
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
گر مهارت رسانه ای در فرزندان  کید کرد: ا اصفهان تأ
شهر ارتقا یابد و بتوانند این مهارت را برای بازنمایی 
زیبایی ها و احیانا نازیبایی های شــهر به کار گیرند، 
می توانند به عنوان ابزار نظارتی و حتی تصمیم ساز 
در کنار مدیریت شهری قرار گرفته و شهر را خودشان 
بســازند. وی با بیان اینکه امــروز افــراد در دو فضای 
حقیقی و مجازی زندگــی می کنند، ادامــه داد: گویا 
زیست مجازی بخشی از زیست حقیقی افراد است 
و تمایــل به دیــده شــدن و ابــراز نظــر در فرزنــدان ما 
به ایــن نکتــه برمی گــردد. هرچــه زیســت مجــازی 
فرزندان مــان زیســت ســالم و کاربردی باشــد که به 
زیســت حقیقی آنها کمک کنــد، می توانیم جامعه 
بهتــری بســازیم. جشــنواره ققنــوس نیــز بــه دلیل 
پرداختن بــه مهارت هــای رســانه ای دانش آموزان 
حائز اهمیت است. وی با اشــاره به شعار »اصفهان 
من، شهر زندگی« گفت: همه ما این شهر را دوست 
داریم و در تالشیم زیست بهتری در آن داشته باشیم 

که این چالش برای فرزندان ما به دلیل وجود فضای 
مســموم رســانه ای بســیار اهمیــت دارد و میــل بــه 
مهاجرت، فرار از هویت و غیره را می توان ذیل مفهوم 
گر شهر ما شهر زندگی باشد  زندگی صورت بندی کرد. ا
کســی به این مفاهیم فکر نمی کند. این ســه رکن در 
جشنواره ققنوس دیده شده تا کمک کند فرزندان 
اصفهان مهارت های رسانه ای خود را ارتقا دهند و 
رســانه را به خدمت گیرند تا زیست حقیقی بهتری 

داشته باشند. 
شاه مرادی در پاسخ به سوالی درباره بسترهای انتشار 
آثار برگزیده این جشنواره گفت: برخالف تصور رایج، 
کیفیت تولیدات دانش آموزی بسیار باال خواهد بود. 
کنــون دانش آموزان بســیاری در فرهنگســرای  هم ا
رســانه و خانه نوجوان ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان فعالیت می کنند و ما نیز 
به انتشار آثاری که موضوعات مرتبط داشته باشند 

کمک می کنیم.
همچنیــن مهــدی اســماعیلی، معــاون فرهنگی و 
پرورشــی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
با بیان اینکه فلسفه حیات انسان انجام عمل صالح 

است، گفت: عمل صالح باید به موقع و در زمان خود 
گر در زمان خود انجام  انجام شود و هر اقدام خوبی ا

نشود عمل صالح نخواهد بود.
گیر شــدن بیماری کرونا  وی با بیان اینکه پس از فرا
آمــوزش و پــرورش نیز دچــار تغییــرات و بحران های 
شــگفتی شــد، ادامــه داد: بــا وجود ایــن بیمــاری 
همچنان فعالیت های آموزشی و پرورشی در فضای 
مجازی ادامه پیدا کرد اما دانش آموزان به اجبار وارد 
فضای جدیدی شــدند و در حالی که تا پیــش از آن 
آوردن تلفن همراه به مدارس ممنوع بود، با شیوع 
کرونا این وضعیت به کلی دگرگون شد. نقش رسانه  
و فضای مجازی بر هیچ کس پوشیده نیست و تالش 
کردیــم در کنــار نیــاز دانش آمــوزان، بــه تفاوت های 
فــردی آنها نیــز توجــه کنیم تــا با توجــه به ســلیقه و 
استعداد خود در سایر برنامه های آموزش و پرورش 
شرکت کنند که در این راستا جشــنواره های زیادی 

برنامه ریزی و برگزار شد.
اســماعیلی با اشــاره به نقــش آمــوزش و پــرورش در 
انتقال مفاهیم فرهنگی افزود: بهترین راه این است 
که خــود دانش آمــوزان درگیر برگزاری این جشــنواره 

شــوند چــون تأثیرگــذاری چنیــن جشــنواره هایی 
در میــان دانش آمــوزان و همســاالن آنهــا بــا زمانــی 
کــه خودمــان برگزارکننــده جشــنواره و تولیدکننــده 
محتــوا باشــیم قابل مقایســه نیســت. با ایــن روش 
دانش آموزان ضمن درگیری با موضوع فرصت پیدا 
می کنند خالقیت های هنــری خود را شــکوفا کرده 
و به صورت محتوای الکترونیکــی در اختیار دیگران 

قرار دهند.
گفتنی است؛ جشنواره فرهنگی، هنری، رسانه ای 
»پرواز ققنوس« به همت سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان، ســازمان بســیج 
دانش آمــوزی اســتان و اداره کل آمــوزش و پــرورش 
استان اصفهان در موضوعات »ترسیم آینده شهر« با 
نگاه به سیره قهرمان هایی مانند سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی، »شهر من؛ شهر نوجوان تراز انقالب 
اسالمی« و »موضوعات آزاد فعالیت های فرهنگی و 

رسانه ای دانش آموزی« برگزار می شود.
گفتنی است؛ رونمایی از پوستر و تندیس جشنواره 
و همچنیــن رونمایــی از خبرگــزاری دانش آمــوزی 

ققنوس پایان بخش این نشست بود.

جشنواره
معاون استاندار گفت: رسانه ها مطالبات مردم را از 
مسؤوالن پیگیری و مستمر وعده های داده شده 

را دنبال کنند.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری 
اصفهان در جلســه شــورای اطالع رســانی اســتان 
رسانه را مطالبه گر مردم از مسئوالن دانست و گفت: 
گر دستگاهی تعامل مناسب نداشت، به شورای  ا

اطالع رسانی استان گزارش دهید.
محمدرضا جان نثاری، گفتمان دولت سیزدهم، 
شفاف ســازی و در جریــان قــرار گرفتــن مــردم را از 
تصمیمات و اقدامات دولت برشــمرد و افزود: این 
دولت، مردمی بودن را در تمام سطوح دنبال می کند 
و رســانه ها هــم بــرای انتقال ایــن پیــام و گفتمــان 

جدیــدی که در کشــور شــکل گرفتــه نقش ویــژه و 
کید کرد: رسانه ها از مسئوالن  مهمی دارند. وی تا
مطالبــات مــردم را پیگیــری کــرده و مســووالن نیز 
شفاف به مردم اطالع رسانی کنند چرا که موظف به 

پاسخگویی هستند.

معــاون فرهنگــی تبلیغی دفتــر تبلیغات اســالمی 
 اصفهان گفت: دوره تخصصی آموزشی انتخاب برتر با 
رویکرد مهارت همسرگزینی ویژه دختران اصفهانی با 
هدف توانمندسازی خانواده ها، برگزار خواهد شد.

تبلیغــات  عمومی دفتــر  روابــط  از  نقــل  بــه 
اســالمی اصفهان، حجت االســالم حامــد اهتمام 
اظهار کرد: یکی از مهم ترین عوامل پایداری و تحکیم 
خانواده که رضایت مندی از زندگی را به همراه دارد، 

گاهانه است. انتخاب آ
وی با بیان اینکه مهم ترین عامل طالق در کشــور، 
گاهانه اســت، افزود: دفتر تبلیغات  عدم انتخاب آ
اســالمی اصفهان با توجه به مأموریت اصلی خود 
درباره کاهش آسیب های اجتماعی، دوره تخصصی 
انتخــاب برتــر را بــا هــدف توانمندســازی دختران 
گاهانه برنامه ریزی  اصفهانی برای داشتن انتخاب آ
کرده است. معاون فرهنگی، تبلیغی دفتر تبلیغات 
اسالمی اصفهان گفت: با توجه به شرایط فرهنگی و 
اقتصادی جامعه، شاید شرایط برای ازدواج به موقع 
برخی از جوانان مهیا نباشد و ازدواج به هنگام محقق 
نشود، لذا در این دوره عالوه بر تبیین شاخص های 
یک انتخاب موفــق، خویشــتن داری و تــاب آوری 
به عنوان زیســت عفیفانه که از اهداف دوره است، 

تبیین خواهد شد.

وی ادامه داد: این طرح در مرحله اول همزمان با 
میالد حضرت زهرا )س( تا والدت حضرت علی )ع( 
به عنوان یک زوج موفق و آسمانی ویژه دختران ۱۷ 
کن در شهرهای شاهین شهر،  تا ۳۰ اصفهانی سا
برخــوار، خوراســگان، کوهپایــه و محمودآبــاد به 
شــکل حضوری و مجازی و بقیه شــهرها فقط به 
صورت مجــازی امکان پذیــر اســت و در ادامه، هر 
شهری که تعداد ثبت نام کنندگان آن به حد نصاب 
برسد، دوره در آن شهر نیز به صورت حضوری برگزار 

خواهد شد.
کید کرد: برای ایــن دوره  حجت االســالم اهتمام تأ
تخصصی از حضور اساتید مطرح بهره مند خواهیم 
شــد و بعــد پایــان هــر جلســه، مشــاوران توانمنــد 
به صــورت فــردی درخصــوص انتخــاب همســر و 

خویشتن داری مشاوره خواهند داد.
وی با بیان اینکــه ثبت نام تا شــنبه دوم بهمن ماه 
ســال جاری فعال خواهــد بود، تصریح کــرد: همه 
عالقه منــدان واجــد شــرایط می تواننــد از طریــق 
نشــانی اینترنتی dte.bz/bartar به صــورت رایگان 
برای حضور در دوره تخصصی آموزشی انتخاب برتر 
با رویکرد مهارت همسرگزینی ویژه دختران اصفهانی 
ثبت نام کنند. این دوره از یک شنبه سوم بهمن ماه 

آغاز می شود.

چراغ سبز معاون استاندار اصفهان به رسانه ها:
کنند رسانه ها مطالبات مردم را از مسئوالن پیگیری 

دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان برگزار می کند؛

دوره تخصصی انتخاب برتر با رویکرد مهارت همسرگزینی

خبر

شــهردار نجــف آبــاد گفــت: پــروژه فرهنگــی 
مشــارکتی خانه کتاب به عنــوان اولیــن پروژه 
شهرداری نجف آباد با شعار »جریان خدمت« 

افتتاح شد.
عبدالرســول امامی با اشــاره بــه انتخاب شــعار 
شــهرداری نجــف آبــاد در ایــن دوره از مدیریت 
شهری اظهار داشت: بسته خدمات شهرداری 
نجف آبــاد در ایــن دوره بــرای ارائــه خدمات به 
شــهروندان با شــعار »جریان خدمت« تدوین 
شده است. وی اضافه کرد: همه فعالیت های 
عمرانی، شهرسازی، خدمات شهری و فرهنگی 
شهرداری نجف آباد با استفاده از شعار »جریان 
خدمت« برنامه ریزی و سیاستگذاری خواهد 

شد.
کــرد: هــدف از  شــهردار نجف آبــاد تصریــح 
انتخاب ایــن شــعار، یکپارچه ســازی همــه 
فعالیت های جهادی شــهرداری نجف آباد به 
منزله یک جریان و یک حرکت منظم و هماهنگ 

در خدمت رسانی به شهروندان است.
وی ادامــه داد: اطــالع رســانی در زمینــه همــه 
اقدامــات شــهرداری نجــف آبــاد از ایــن پــس با 
کلیدواژه »جریان خدمت« انجام خواهد شد تا 
بتوان برای شهر نجف آباد نیز از این کلید واژه به 

برندی دائمی رسید.
امامی پروژه فرهنگی، مشــارکتی خانه کتاب را 
نخستین پروژه با شعار »جریان خدمت« اعالم 
کرد و افزود: برای این امر سعی داریم با اقدامات 
زیرساختی که در دستورکار داریم نجف آباد را به 

عنوان پایتخت کتاب کشور معرفی کنیم.
وی تصریح کرد: پــروژه خانه کتاب نجف آباد با 
حضور حامد منیری، مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج 
امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی، 
حجت االســالم رمضانعلی معتمدی مدیرکل 
فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهــان، 
حجت االســالم حســناتی امــام جمعــه نجــف 
آبــاد، قربانعلی مؤمنــی رئیــس و اعضا شــورای 
اسالمی شــهر نجف آباد وتنی چند از مسئوالن 

محلی و اقشار مختلف مردم افتتاح شد.

مستند چهار دقیقه ای »معلم« در جشنواره بین 
المللی رســام به عنوان بهترین فیلم داستانی 

باموضوع ایثار انتخاب شد.
مســئول معاونــت فرهنگــی آســتان مقــدس 
حضرت محمدهــالل بن علــی )ع( افزود: فیلم 
کوتــاه »معلــم« بــه تهیــه کنندگــی و کارگردانی 
خــادم  آرانــی«  فکریــان  مهــدی  »محمــد 
افتخاری ایــن حــرم در جشــنواره بیــن المللــی 
رســام از بین ۱۳۰۰ اثر رســیده به جشــنواره از ۱۷ 
کشور جهان به عنوان بهترین فیلم داستانی با 

موضوع ایثار انتخاب شد.
گلزاده افزود: مستند چهار دقیقه ای »معلم« به 
نویســندگی و کارگردانی محمدمهدی فکریان 
درموسســه رویش رسانه تولید شــده و عشق و 
محبت و تالش و ایثار های مجاهدانه معلمان را 

به تصویر می کشد.
وی گفت: این فیلم کوتاه پیش از این هم برگزیده 
پنجاه و یکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 

رشد شده بود.

بازیگر فیلم سینمایی "بیرو" در صفحه شخصی 
گرام، از افتتاح جشــنواره فیلم  خــود در اینســتا
فجر با این فیلم خبر داده است. رضا داوودنژاد 
گرام خود آورده است: با انتشار عکسی در اینستا

"چهلمین جشــنواره فیلم فجــر با فیلــم "بیرو" 
افتتاح می شود.

گریم متفاوت رضا داوودنژاد که در این فیلم نقش 
صادق بازگیر را با گویش لری بازی می کند. بازگیر 
اولین مربی علیرضا بیرانوند بود که تشخیص داد 
او را از فوروارد به دروازه بیاورد و استعدادش را در 

دروازه بانی کشف کرد.
فیلم ســینمایی بیــرو به تهیــه کنندگی مجید 
برزگر و کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی در 
بخش مسابقه چهلمین جشنواره فیلم فجر به 

نمایش در می آید.
در این فیلم بازیگرانی همچون رضا داوودنژاد، 
سیاوش چراغی پور، ســعید داخ، سارا والیانی، 
صحرا اسداللهی، محمد علی محمدی، حسبن 

بیرانوند، ستایش تارانی و… بازی می کنند."

آغاز جریان خدمت در شهرداری 
نجف آباد؛

پروژه فرهنگی مشارکتی 
خانه کتاب افتتاح شد

افتخارآفرینی خادم رسانه
 حرم هالل بن علی )ع( 

در جشنواره بین المللی رسام 

افتتاح چهلمین جشنواره
 فیلم فجر با فیلم "بیرو" 

خبر

خبر

فیلم 

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

شماره  رای  برابر   ،۱۴۰۰/۱۰/۲۲ نامه:  ارسال  تاریخ   ،۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۳۰۰۲۶۷۳ نامه:  شماره 
خ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۵۴۷ مور
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد رحیمی با شماره شناسنامه ۱۸ و کدملی ۱۱۲۹۵۲۴۳۶۱ صادره از فریدونشهر فرزند 
ک ۱ فرعی از ۲۳۸ اصلی  حیدرقلی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ۴۳۴/۱۰ مترمربع از پال
واقع در فریدونشهر، خیابان تربیت بدنی، کوچه تربیت بدنی، جنب اداره ورزش و جوانان، بخش سیزده حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی )متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است. لذا 
گهی  ک موردتقاضا بشرح فوق به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ مشخصات متقاضی و امال
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف  تاریخ الصاق آ
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ - سیدمحمد حسینی سرپرست اداره 

ک فریدونشهر - ۱۲۶۲۵۰۴ / م الف ثبت اسناد و امال

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۹۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ هیات یک آقای منصور هاشمی به شناسنامه شماره 
۳۱۳ کدملی ۱۲۸۷۷۲۳۱۸۷ صادره اصفهان فرزند سیدمحمد بصورت ششدانگ یک قطعه زمین قسمتی 
ک شماره ۱۸۵۱ فرعی از ۱۵۱۸۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵  از یکباب خانه به مساحت ۲/۹۸ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و استشهادیه محلی مع الواسطه از مالکیت  اداره ثبت اسناد و امال
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  جبار زاهدی موضوع سند مالکیت ذیل صفحه ۶۰۱ دفتر ۹۲۵ وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ  اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
ک شمال  انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲،  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

اصفهان موسوی - ۱۲۶۴۲۰۶ / م الف

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

خ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ هیات یک آقای رمضان محمدی دهنوی به  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۲۹۰ مور
شناسنامه شماره ۱۰۰ کدملی ۱۲۹۰۳۰۱۲۸۱ صادره اصفهان فرزند حسن بصورت شش دانگ یکباب ساختمان 
ک شماره ۸ فرعی از ۴۵۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد  به مساحت ۲۴۶/۰۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و استشهادیه محلی مع الواسطه از مالکیت آقای حسن  و امال
گذار گردید. لذا به منظور  محمدی دهنوی موضوع سند انتقال ۲۱۵۲۸، ۴۶/۱/۲۴ دفترخانه ۹ اصفهان وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲،  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ - رییس اداره 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۶۲۸۲۶ / م الف ثبت اسناد و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۸۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۳۸۱ هیات اول 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
کبر مرادی دمنه فرزند حسنعلی  حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی ا
بشماره شناسنامه ۵۸ صادره از فریدن در یک باب ساختمان باربری و زمین متصل به مساحت ۳۹۶۸ 
ک ۱ فرعی از ۳ اصلی واقع در اراضی قهیز دامنه خریداری از مالک رسمی آقای  مترمربع برروی قسمتی از پال
گهی  محمدرضا دهدشتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت  تاریخ انتشار اولین آ
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
ک  اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ - محسن مقصودی رییس ثبت اسناد و امال

فریدن - ۱۲۶۲۹۶۱ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب ماده 
۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و 
اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای 
شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۰۵۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ مصطفی موذنی فرزند رسول بشماره شناسنامه ۱۷۸۰ 
صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۳۵۶۷۲۲۹ در ششدانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین 
ک ۳۷۴۴ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۰ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۱۹۶/۴۵ مترمربع. خریداری طی  پال
سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ - رییس منطقه ثبت 

ک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی - ۱۲۶۲۹۱۴ / م الف اسناد و امال

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب ماده 
۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و 
اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۱۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مرتضی غالمی سمسوری فرزند علی بشماره شناسنامه ۱۰ 
صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۹۱۲۸۲۴۴۰ در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی برروی قسمتی از قطعه 
ک ۱۵۲۳۴ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۳۷۸ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ  زمین پال
ک شرق  انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ - رییس منطقه ثبت اسناد و امال

اصفهان مهدی صادقی وصفی - ۱۲۶۳۷۰۳ / م الف

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

رای شماره رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ هیات یک آقای منصور همدانی اصفهانی 
مسکن به شناسنامه شماره ۲۰ کدملی ۱۲۸۶۵۲۸۶۸۲ صادره اصفهان فرزند اسماعیل نسبت به سه دانگ 
ک شماره ۱۲۳ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی  مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۹۶/۶۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت متقاضی موضوع سند  واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال

خ  انتقال ۱۲۰۱۹۸، ۱۴۰۰/۲/۲۲ دفترخانه ۹ اصفهان تایید گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۳۴۰ مور
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ هیات یک خانم شهین صالح نژاد به شناسنامه ۱۹۶۰ کدملی ۱۲۸۶۶۶۷۳۹۹ صادره اصفهان 
ک  فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۹۶/۶۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق  شماره ۱۲۳ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۱۲۰۱۹۸، ۱۴۰۰/۲/۲۲ دفترخانه ۹ اصفهان تایید گردید. لذا به 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲،  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ - رییس اداره 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۶۳۷۴۳ / م الف ثبت اسناد و امال

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

شماره  رای  برابر   ،۱۴۰۰/۱۰/۲۶ نامه:  ارسال  تاریخ   ،۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۳۰۰۲۶۹۷ نامه:  شماره 
خ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۵۷۱ مور
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ابراهیم یسلیانی به شماره شناسنامه ۱۶۳ و کدملی ۱۱۲۹۵۸۶۴۳۱ صادره از فریدونشهر فرزند 
یوسف در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه 
ک ۱ فرعی از ۲۳۸ اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان طالقانی، کوچه  آبها بمساحت ۱۰۰۶/۳۰ مترمربع از پال
دوازده فروردین، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالکان رسمی ورثه محمدتقی یسلیانی 
و ورثه یوسف یسلیانی محرز گردیده است. برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۵۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای پرویز یوسلیانی به شماره شناسنامه ۲۴۳۷ و 
کدملی ۰۰۵۲۱۴۴۸۷۹ صادره از تهران فرزند صفدر در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با 
ک ۱ فرعی از ۲۳۸ اصلی واقع  حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آبها بمساحت ۱۰۰۶/۳۰ مترمربع از پال
در فریدونشهر، خیابان طالقانی، کوچه دوازده فروردین، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری 
از مالکان رسمی ورثه محمدتقی یسلیانی و ورثه صفدر یوسلیانی محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی 
گهی می شود. درصورتی  ک موردتقاضا بشرح فوق به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ و امال
گهی به  که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ الصاق آ
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، 
ک  تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ - سیدمحمد حسینی سرپرست اداره ثبت اسناد و امال

فریدونشهر - ۱۲۶۲۵۱۵ / م الف

اخطار اجرایی
محکوم علیه عباس نوری مجهول المکان و محکوم له فرینوش، مهرداد و فریبا اعظمیان-پروین 
سلیمی نشنانی محل اقامت همگی گز منطقه صنعتی کارخانجات آجرپزی کارخانه آجر مهرداد به موجب 
رای شماره ۲۱۸ تاریخ ۱۴۰۰/۶/۸ حوزه ششم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان شاهین شهر )گز( محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۷۲/۰۶۰/۰۰۰ ریال یکصد و هفتاد و میلیون و شصت هزار ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ ۳/۵۲۰/۰۰۰ ریال سه میلیون و پانصد و بیست هزار ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی با محاسبه دایره اجرای احکام از تاریخ دادخواست ۱۴۰۰/۴/۲۸ 
لغایت زمان پرداخت در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت ماده ۳۴ قانون اجرای 
احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
گر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. مجتبی رضوانی قاضی شعبه ششم  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و ا

حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر - ۱۲۶۳۰۰۲ / م الف

آگهی



سال پنجم - شماره 1۳۳۳

 شنبه  2  بهمن 1۴۰۰ - 19 جمادی الثانی 1۴۴۳

ورزش6 22 ژانویه    2۰22
ذوب آهن ۸۳ _ نفت آبادان ۷۵

گردان کوهیان باز هم پیروز شدند شا
تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان، 

نفت آبادان را از پیش رو برداشت.
تیم بسکتبال ذوب آهن در دومین 
دیدار مرحله دوم گروهی به مصاف نفت آبادان رفت 
گردان کوهیان با نتیجه ۸۳ بــر ۷۵ برنده این  که شــا

دیدار شدند.
         در ادامه گزارش هر یک از کوارترها را می خوانید:

کوارتر اول: نفت آبادان با دفاعی که داشت اجازه نداد 
ذوبی ها در دقیقه نخست بازی به امتیاز برسند و تیم 
نفت با یک پرتاب سه امتیازی پیش افتاد. ذوب آهن 
بازی را به تساوی کشاند، بازی با نتیجه چهار بر سه 
به نفع نفت آبادان پیش افتاد. پرتاب ســه امتیازی 
فرید اصالنی وارد حلقه شــد. بازی با نتیجه ۹ بر پنج 
به ســود ذوب آهن پیش رفت، بازیکنــان ذوب آهن 
کبری  در پرتاب سه امتیازی عملکرد خوبی دارند. ا
دید خوبی داشت ولی پاس او به هم تیم خود نرسید، 
نفت اختالف را به یک امتیاز رســاند. اشکان خلیل 
نژاد نخســتین بازیکن دو خطا شــد. بازی با نتیجه 
۱۳ بر ۱۲ به ســود ذوب آهــن پیش رفت. پرتاب ســه 
امتیازی بازیکنان نفت باعث شد جلو بیفتند، کوهیان 
کبــری راضی نبــود و این بازیکــن را بیرون  از عملکرد ا
کشــید. بازیکن نفت توپ گیری انجام داد و در حالی 
که موقعیت خوبی داشت، اما نتوانست امتیازگیری 
کند. نفت شش امتیاز اختالف ایجاد کرد، دو پرتاب 
آرمان زنگنه گل شــد وکوارتر اول با نتیجه ۲۲ بر ۱۷ به 

سود نفت آبادان تمام شد.
کوارتــر دوم: امتیــاز اول در این کوارتر بــرای ذوب آهن 
کسب شد، بازی با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به نفع نفت آبادان 
پیش افتــاد. دوتیم بــه داوری اعتــراض دارند، نفت 
اختــالف را بیشــتر کــرد. ذوب آهــن در امتیــاز گیری 
عملکرد خوبی نداشــت، کوهیان وقت اســتراحت 
گرفت. پرتاب ســه امتیــازی بازیکــن ذوب آهــن وارد 

حلقه شــد تا بلکه روحیه این تیــم بهتر شــود. بازی 
با نتیجه ۳۳ بــر ۲۵ به نفــع نفت آبــادان شــد و بازی 
سرعت باالیی داشت. علی توفیق برای نفت آبادان 
درخواست تایم اســتراحت کرد، ذوب آهن بر خالف 
نفت آبادان نفــوذ خوبی نداشــت. گاندوهــا در یک 
کبری  ضد حملــه اختــالف را کــم کردنــد. دخالــت ا
اجازه نداد ضربه بازیکن نفت وارد حلقه شود. بازی 
با نتیجه ۳۹ بر ۳۱ به نفع آبادان اســت. بازیکن ذوب 
آهن توپ گیری کرد و با پاسی که به آرمان زنگنه داد، 
دو امتیاز دیگر برای ذوب آهن در تابلو ثبت شد. نفت 
آبادان درخواست تایم استراحت کرد. ذوبی ها با دفاع 
خوبی که داشتند اختالف را به عدد یک رساندند که 
نشان می دهد گاندوها به بازی برگشتند. بازی توسط 
فرید اصالنی به تســاوی کشیده شــد، در ثانیه های 
پایانی خطا برای ذوب آهن اعالم شد که علی توفیق 

اعتراض شدیدی کرد و وارد زمین شد و داور او را اخراج 
کرد. در نهایــت کوارتــر دوم با نتیجه ۴۲ بــر ۴۱ به نفع 

ذوب آهن تمام شد.
کوارتر سوم: نفت آبادان با یک حمله جلو افتاد، آرمان 
زنگنه با یک حرکت انفرادی دو امتیاز به دست آورد. 
بازی با نتیجــه ۴۷ بر ۴۴ بــه نفع نفت آبادان اســت. 
ذوب آهــن بازهــم اختــالف را بــه عــدد یــک رســاند، 
کبری بــازی را به تســاوی کشــاند. بازی  ســه امتیاز ا
سرعت زیادی داشت، پرتاب سه امتیازی مرتضوی 
وارد حلقــه نفت شــد. بــازی بــا نتیجــه ۵۸ بــر ۵۲ به 
نفع ذوب آهن اســت، علی توفیق در خواســت تایم 
استراحت کرد. گاندوها در این کوارتر عملکرد خوبی 
داشتند، نفت آبادان اختالفی که به وجود آمد را کم 
کرد و کوارتر سوم با نتیجه ۶۴ بر ۶۲ به نفع ذوب آهن 

تمام شد.

کوارتر چهــارم: اشــکان خلیل نــژاد امتیــاز ۶۶ را برای 
ذوب آهــن بــه دســت آورد، حملــه نفــت بــا عملکرد 
خوب گاندوها در دفاع ناقــص ماند. بازیکنان نفت 
به دنبال جبــران امتیازات هســتند، ســهراب نژاد و 
ارســالن کاظمی بــه دلیــل مصدومیــت نمی توانند 
برای ذوب آهن بازی کنند. نفت اختالف را کم کرد، 
دو بازیکن با بازیکنان با تجربه خــود بازی می کنند. 
سجاد مشــایخی در یک شــرایط بد امتیاز ۷۰ را برای 
ذوب آهن کســب کرد. نفت هم پا به پای ذوب آهن 
امتیاز می گیرد، بازی با نتیجه ۷۰ بر ۶۸ به نفع ذوب 
آهن است. دومین تایم استراحت نفت آبادان گرفته 
شد، بازیکن نفت دچار مصدومیت شد. پرتاب سه 
امتیازی زنگنه اختالف را به عدد هشت رساند. فرزاد 
کوهیان در خواست وقت استراحت کرد. ذوب آهن در 
نهایت با نتیجه ۸۳ بر ۷۵ به سود ذوب آهن تمام شد.

خبر

جام جهانی فوتبال سال آینده در کشور قطر برگزار 
می شــود و حــاال میزبان ایــن رقابت هــا جزئیــات 
فروش بلیط ایــن مســابقات را اعــالم کرده اســت. 
زمان زیادی تا آغــاز جام جهانــی ۲۰۲۲ باقی مانده 
است؛ این رقابت ها از زمستان سال آینده در قاره آسیا 
و کشور کوچک و کم جمعیت قطر برگزار می شود و 
ظاهرا مرحله اول بلیط فروشــی این رویداد بزرگ و 
بین المللی از روز چهارشــنبه هفته پیش به شکل 
رسمی آغاز شد.  به گزارش وب سایت رسمی کمیته 
عالــی تحویل و میــراث قطــر، بلیط هــای متنوعی 
با هدف جــذب فوتبال دوســتان از منطقه آســیا و 
سراسر جهان برای لذت بردن از مسابقات پیش رو 
موجود است.  مرحله اول بلیط فروشی این رویداد از 
چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد و در هشتم فوریه 
۱۹ بهمن ۱۴۰۰ ســاعت ۱۳ به وقت دوحه )۱۲:۳۰ به 
وقت تهران( به پایان می رسد و طی آن عالقه مندان 
می توانند درخواست های خود را برای رزرو بلیط از 

طریق این لینک ارسال کنند.
با توجه به قوانینی که اتحادیه بین المللی فوتبال 
)فیفا( برای فروش بلیط های دوره های قبلی جام 
جهانــی در ســال های ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ دنبــال 
کنان کشور میزبان از قیمت های ویژه  می کند، سا
بلیط های دسته چهار بهره می برند که قیمت آن 
برای مسابقات دوره بعدی جام جهانی، از ۴۰ ریال 

قطر )۴۵۰۰۰ تومان( شروع می شود.

به گفتــه مدافع تیــم فوتبــال پیــکان تهــران مدیر 
کره برای پیوستن به تیم  برنامه هایش در حال مذا

ذوب آهن است.
نادر محمدی، بازیکن فعلی تیم پیکان ابتدای فصل 
و با حضور تارتار در ذوب آهن قصد داشــت به جمع 
گاندوهای اصفهانی اضافه شود اما به نظر می رسید 
اختالفات مالی در خصوص قرارداد مانع از این انتقال 
شد. در همین خصوص به نظر می رسد همزمان با 
شروع نقل و انتقاالت زمستانی لیگ برتر، این بازیکن 
دوباره مدنظر کادر فنی ذوب آهن برای حضور در این 

تیم است.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا اخباری که مبنی 
بر انتقال وی به تیم فوتبال ذوب آهن مطرح شده 
است صحت دارد یا خیر، اظهار کرد: مدیر برنامه های 
من در جریان این مســائل اســت، از طرف باشــگاه 

پیکان من گفته شــده اســت که در ایــن خصوص 
صحبتی نکنم؛ درباره این مسئله با مدیر برنامه هایم 

صحبت کنید.
کراتی با باشــگاه  وی بــا اشــاره به این نکتــه کــه مذا
ذوب آهن صورت گرفته است افزود: صحبت هایی 
شده است، باید دید چطور پیش می رود و در نهایت 

چه اتفاقی می افتد.

تیم ملی هندبال ایران با پیروزی ۲۴ بر ۲۰ در مقابل 
عربســتان میزبان به عنوان صدرنشین به جمع 

هشت تیم برتر پیوست.
در آخرین دیــدار تیم ملی هندبال کشــورمان در 
مرحله گروهی رقابت های هندبال قهرمانی ۲۰۲۲ 
آسیا در عربســتان، ملی پوشــان ایران به مصاف 
میزبان این دوره از رقابت ها یعنی عربستان رفتند 
و با کسب یک پیروزی بسیار فوق العاده، با نتیجه 
۲۴ بر ۲۰ مقتدرانه راهی دور دوم شد. این تقابل از 
ساعت ۱۸ )ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران( 
در سالن اصلی این رقابت ها در شــهر دمام برگزار 
گردان مانوئل فرناندز در نیمه نخست این  شد. شا
مسابقه که در سالن فدراسیون هندبال عربستان 

شــهر دمام برگزار می شد نمایش دلچســبی ارائه 
نکردنــد و پــس از گذشــت ۳۰ دقیقه حســاس با 
نتیجه ۱۳ بر ۹ عربستانی ها ما را شکست دادند و 

با برد به رختکن رفتند.
در نیمــه دوم، ملی پوشــان هندبــال کشــورمان 
به خودشــان آمدند و با حفظ تمرکزشــان همان 
گردانش انتظار داشــت  چیزی که فرنانــدز از شــا

محقق شد.
بــا یــک نمایــش شــیرین و قاطعانــه، تیم ملــی 
هندبال ایران نیمه دوم را با نتیجه ۱۵ بر ۷ مقابل 
ک خودش شکست داد تا عالوه بر  عربستان در خا
صدرنشــینی در گروه مرگ این رقابت هــا، پس از 

سال ها عربستان را شکست دهد.

بازیکن تیم والیبال ســپاهان گفت: انتظــار داریم 
هرچه زودتر موضوع حضور تماشاچیان در ورزشگاه 
حل شود تا هواداران سپاهان را در سالن ببینیم. در 
گر  سایر استان ها این مسئله حل شده است و تماشا

بدون هیچ مشکلی در بازی تیمش حضور دارد.  
فرزاد مالبهرامی در گفت وگو با ایسنا پیش از دیدار 
با تیــم شــهرداری ارومیــه در خصــوص وضعیت 
تیم، تصریح کرد: حــدود ۶ نفر از بازیکنــان دچار 
سرماخوردگی شده اند، به طوری که ترکیب بندی 
کنون شرایط مساعدی  اتاق ها را تغییر داده ایم و ا
نداریم. اما تــالش خودمــان را می کنیــم. ارومیه 
حریف مستقیم ما است و بازیکنان بسیار خوبی 
دارد، امیــدوارم بتوانیــم ماننــد بــازی در آمــل، با 
هماهنگی و شرایط خوب تیمی، سربلند از زمین 

خارج شویم.
گر در بازی های خارج  وی با اشاره به حضور تماشا
کید کرد: تقریبا در تمام کشور  از خانه ســپاهان، تأ
گر برگزار  به جز اصفهان، مسابقات در حضور تماشا
می شــود. با وجــود اعــالم قانــون برای ظرفیــت ۳۰ 
درصدی ورزشــگاه ها، اما در بــازی خــارج از خانه، 
کثرا بدون ماسک بودند.  بیشتر ورزشــگاه پر بود و ا
اما این موضوع در اصفهان هنوز حل نشده تا بتوانیم 

گران خود را در کنار تیم داشته باشیم.   تماشا
پاسور تیم والیبال سپاهان اظهار کرد: انتظار داریم 
هرچه زودتر موضوع حضور تماشاچیان در ورزشگاه 
حل شود تا هواداران سپاهان را در سالن ببینیم. در 
گر  سایر استان ها این مسئله حل شده است و تماشا

بدون هیچ مشکلی در بازی تیمش حضور دارد.  

دروازه بان تیم ملی فوتبــال زنان ایران گفت: بازی 
سختی بود، در تورنمنتی مانند جام ملت های آسیا 
اولین بازی حساســیت خــاص خــود را دارد. برای 
اولین بار است که تیم ایران در جام ملت های آسیا 
شرکت می کند، شرایط سخت است، اما در این بازی 
جنگیدیم. زهره کودایی در بازی تیم ملی زنان ایران 

مقابل هند به عنوان بهترین بازیکن زمین 
انتخاب شد که این دروازه بان ایرانی در 

نشســت خبری بعد از بازی با هند، 
اظهار کرد: بازی ســختی بــود، در 

تورنمنتی مانند جام ملت های 
آســیا اولین بــازی حساســیت 
خاص خــود را دارد. برای اولین 

بــار اســت کــه تیم ایــران در جام 
ملت های آســیا شــرکت می کند، 

شرایط سخت است، اما در این بازی 

جنگیدیم.
وی ادامه داد: هند تیم خوبی بود که به آنها تبریک 
می گویم، ماهم همه تالش خود را می کنیم 
که به مــرور زمان بهتر شــویم و در این 
تورنمنــت بهتریــن نتایج را کســب 

کنیم.
دروازه بان تیم ملی فوتبال زنان ایران 
در خصوص بازی مقابل چین، تصریح 
کرد: چین تیم حرفه ای است، در آسیا 
تجربه زیادی دارد ولی ماهم یک ایرانی 
هستیم که با غیرت و شجاعانه بازی 

می کنیم.
کودایــی افــزود: تمــام تالشــمان را 
می کنیم که بازی بــا چین بهترین 
عملکــرد را داشــته باشــیم و از آن 

بازی امتیاز بگیریم.

ملی پوش تیم فوتبال ایــران به تیم الغرافه ملحق 
شد. به گزارش مهر، سعید عزت اللهی، هافبک تیم 

ملی با قراردادی قرضی و شش ماهه به الغرافه قطر 
گرد استراماچونی در این تیم شد. پیوست و شا

جزئیات فروش بلیط 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

خبر

نادر محمدی در آستانه پیوستن به ذوب آهن!

ک سعودی نمایش اقتدار ایرانی به عربستان در خا

طعم دلنشین صدرنشینی با غلبه بر میزبان

امکان حضور تماشاچیان در ورزشگاه فراهم شود

کودایی: مقابل هند جنگیدیم

عزت اللهی رسما به الغرافه پیوست

خبر

تیم بسکتبال سپاهان مقابل هرمزگان کم آورد.
تیم بســکتبال ســپاهان در دومیــن بــازی دور 
دوم گروهــی از ســاعت ۱۵ رو در روی هرمــزگان 

قرار گرفت.
کوارتــر اول با نتیجــه ۱۷ بــر ۱۳ به ســود هرمزگان 
تمام شد، کوارتر دوم با نتیجه ۲۷ بر ۲۱ با برتری 
سپاهان به پایان رسید، کوارتر سوم با نتیجه ۲۶ 
بر ۲۰ با پیروزی سپاهان تمام شد، کوارتر چهارم 
با نتیجه ۲۲ بر ۱۱ به نفع هرمزگان تمام شد و در 
نتیجه هرمزگان با نتیجــه ۸۰ بر ۷۷ ســپاهان را 

شکست داد.

دو هــزار نفــر از بانــوان می تواننــد دو بــازی 
بعدی تیم ملی را از نزدیک تماشا کنند.

ملــی  تیــم  دیــدار  هماهنگــی  نشســت 
فوتبال ایــران در مرحلــه مقدماتــی جــام 
جهانی قطــر برابر عــراق و امارات بــا حضور 
مسئوالن ورزش کشــور در دفتر استادیوم 
فوتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

در این جلســه ظرفیت ورزشــگاه و شــرایط 
گران در ورزشــگاه آزادی  حضــور تماشــا
مورد بررســی قــرار گرفــت و در نهایــت مقرر 
شد برای هر مسابقه ۱۰ هزار بلیت فروخته 

شود.
از ایــن ۱۰ هــزار بلیط، هشــت هــزار بلیط به 
آقایان اختصاص یافته و دو هزار بلیت هم 

به بانوان فروخته می شود.
دیدارهــای تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان 
مقابــل عــراق و امــارات در مرحلــه نهایــی 
انتخابــی جام جهانــی روزهــای هفت و ۱۲ 
بهمن مــاه ســاعت ۱۸ در ورزشــگاه آزادی 

برگزار خواهد شد.

در هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال زنان،ذوب 
آهن مقابل حریف خود به پیروزی رسیداما ریف 

مقابل حریفش شکست خورد.
 تیم والیبال بانوان ذوب آهن اصفهان در هفته 
شــانزدهم لیگ برتر والیبال بانوان کشور، جام 
ســردار دل هــا، تیــم والیبال بانــوان شــهرداری 
ورامیــن را بــا نتیجــه ۳ بر صفــر شکســت داده و 
پانزدهمین برد خود را بــه دســت آورد.در دیگر 
رقابت ها تیم والیبال بانوان ریف نماینده دیگر 
والیبال بانوان استان اصفهان مقابل تیم های 
جوانان زرتشتی یزد به میدان رفت و با نتیجه ۳ 
بر صفر شکست خورد و تکلیف آخرین سهمیه 
مرحله پلی آف به هفته آینده کشیده شد.پیش 
از هفته شانزدهم تیم های ســایپا، ذوب آهن، 
باریج کاشان، پیکان، مس رفسنجان، ستارگان 
فارس و مهرسان به مرحله پلی آف صعود کرده 

بودند.

زورخانه شهرستان فریدن به کمک خیران 
ساخته می شود.

مشــاورعالی هیات ورزش هــای زورخانه ای 
وکشــتی پهلوانی اســتان اصفهان دربازدید 
ورزش هــای  هیــان  ازفعالیت هــای 
زورخانــه ای فریــدن گفــت: زمین مــورد نیاز 
را بــرای ســاخت زورخانه علی ابــن ابیطالب 
)ع( داران شــهرداری ومســکن وشهرســازی 
دراختیــار اداره ورزش وجوانــان قــرار داده 
است و خیران نیز برای ساخت این زورخانه 
مســاعدت کرده انــد و درســال های آینــده 
ســاخته می شــود. محمــد هوایــی افــزود: 
درحــال حاضــر ۱۳۷ زورخانه و ۱۵۷ باشــگاه 
ورزش های زورخانه ای دراستان فعال است 
که متاسفانه ۸ باشگاه درحال تخریب است.
عزیزاهلل عباســی فرمانــدار فریــدن نیز گفت: 
ورزش یکی ازمحور های توســعه شهرستان 
است که تالش می کنیم باهمدلی وهمکاری 
همه ورزش کاران وبادر نظر گرفتن اعتبارات 
الزم زمینــه توســعه ورزش بــه ویــژه ورزش 

زروخانه ای را فراهم کنیم.
حسن کامکار شهر دار شهر داران هم گفت: 
شــهرداری ۳۰۰ متر مربع زمین برای ساخت 
زورخانه شــهر داران اختصاص داده و پروانه 
آن نیز بــه صــورت رایگان صادر شــده اســت 
و بــرای ســاخت آن شــهرداری در حدتــوان 

کمک می کند.

سپاهان ۷۷ _ هرمزگان ۸۰

اولین شکست سپاهان 
گروهی  در مرحله دوم 

رقم خورد

سهمیه بلیط فروشی بانوان 
در بازی های تیم ملی 

مشخص شد

شکست ریف و پیروزی 
ذوب آهن اصفهان

ساخت زورخانه شهرستان 
فریدن به کمک خیران

تیم ملی فوتبال زنان ایران با تساوی مقابل هند، 
یک امتیاز از میزبان این رقابت ها گرفت.

 A تیم ملی فوتبال زنان ایران در هفتــه اول گروه
جام ملت های آسیا ۲۰۲۲ هند به مصاف ایران رفت که این دیدار 

با تساوی بدون گل به پایان رسید.
ک از  شرح بازی: در ۱۰ دقیقه نخستین بازی شاهد موقعیتی خطرنا
دو تیم نیستیم و توپ در میانه های زمین قرار دارد. هندی ها قصد 
دارنــد روی ارســال از کناره ها بــه گل برســند. ایرانی ها در محوطه 
جریمه هند اعتقاد به پنالتی داشتند. تا دقیقه ۲۰ همچنان بازی 
با تســاوی بدون گل پیش می رود، بازیکنان هنــد چند موقعیت 
گلزنــی داشــتند ولــی از آن اســتفاده نکردنــد. داور دو دقیقه وقت 
اضافه برای نیمه اول در نظر گرفت و در نهایت این نیمه با تساوی 

بدون گل به اتمام رسید.
ک هندی ها در این نیمه بیشــتر شــده  نیمه دوم: حمالت خطرنا
اســت، در دقیقــه ۵۳ هاجــر دباغــی روی خطایــی که شــد اعتقاد 
پنالتی دارد. ســرمربی هنــد با یــک تعویض قســمت هجومی تیم 
خود را تقویت کرد، ایرانی ها تحت فشــار هســتند که بــا آرام کردن 
ج می شوند. ایراندوســت با  بازی توســط کودایی از این فشــار خار
تعویض های متوالــی قصد بهتر کــردن عملکرد تیــم ملی ایران در 
دویدن را دارد. زهره کودایی با یک عملکرد درخشــان، ایران را در 
بازی نگه می دارد. داور چهار دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم در 

نظر گرفت که در نهایت این دیدار با تساوی صفر بر صفر تمام شد.
دنربی: ایران در دفاع منسجم کار کرد

سرمربی تیم هند گفت:باید اعتراف کنم که تا حدودی جالب توجه 
بود که ایران در دقایق ابتدایی سبکی تهاجمی داشت. با این حال 

هر بازی شــرایط مخصوص بــه خــود را دارد و صادقانــه بگویم، در 
دقایق اول بازی آنها کمی تهاجمی تر کار کردند و در ادامه مسابقه 
موفق شدیم با ســپری شدن زمان مســابقه اعتماد به نفس خود 

را پیدا کنیم.
توماس دنربــی در نشســت خبری پــس از دیــدار برابر ایــران اظهار 
کرد: باید اعتراف کنم کــه تا حدودی جالب توجه بــود که ایران در 
دقایق ابتدایی سبکی تهاجمی داشت با این حال هر بازی شرایط 
مخصوص به خــود را دارد و صادقانــه بگویم، در دقایــق اول بازی 
آنها کمی تهاجمی تر کار کردند و در ادامه مســابقه موفق شدیم با 
سپری شدن زمان مسابقه اعتماد به نفس خود را پیدا کنیم و در 
واقع توانستیم بازی را کنترل کنیم اما در آغاز بازی فشار بیشتری 

به ما وارد شد.
وی در خصوص شــانس تیمــش برای رســیدن به اهــداف در این 
تورنمنت و صعود به مراحل بعدی خاطرنشــان کرد: شــانس این 
وجود دارد که صعود کنیم و باید بازی های بعدی خود را نیز در نظر 
بگیریم. هنوز مسابقات دیگری وجود دارد و باید رویکرد مناسبی 

داشته باشیم تا در این مسابقات به نتیجه دلخواه برسیم.
ســرمربی تیم زنان هند درباره چگونگی عملکرد ایران اظهار کرد: 
همیشــه بازیکنانــی که بــا برنامــه بــازی می کننــد و با تمــام وجود 
برای دفاع از دروازه خود تالش می کنند را دوســت داشــته ام. فکر 
می کنم که آنها هم از سبک بازی خود راضی بوده اند. البته ما بازی 

تکنیکی تری ارائه دادیم اما آنها در دفاع منسجم کار کردند.
کید  وی در پایان تصریح کرد: این بازی را پشت سر گذاشته ایم و تا
می کنم که باید به فکر مســابقات آینده باشــیم. دیدار بعدی برابر 
چین تایپه اســت که در مســابقه اول خود شکســت خورده و باید 
تمام تالش خود را به کار بگیریم تا با عملکــرد خوب بازی بعدی را 
انجام دهیم. این مسابقه تمام شده و تمرکز باید روی بازی با چین 
تایپه باشد. در این مسابقه گلی به ثمر نرساندیم اما باید روند را در 

دیدار بعد تغییر دهیم و به هدف خود برسیم.
ایراندوست: همیشه نخستین مسابقه، سخت ترین است

ســرمربی تیم ملــی زنان ایــران گفت: خیلــی برایمان مهــم بود که 
حداقل امتیاز را بگیریم برای همین به دفاع و ضد حمله روی آورده 
بودیم. به دلیل انرژی که مردم ایران برای تیم ما فرستادند و تشکر 

از آنان فقط برای برد به این بازی آمده بودیم.
مریم ایراندوســت در نشســت خبری پس از دیدار برابر هند اظهار 
کرد: همیشه اولین مسابقه در هر تورنمنت، سخت ترین مسابقه 
است. با توجه به اینکه بازیکنانم اولین تجربه حضورشان در جام 
ملت ها نیــز بــود و بــازی تدارکاتــی نداشــتند مقــداری در بین تیم 
استرس وجود داشت اما تیم من همه تالششان را کردند و توانشان 

را گذاشتند تا از نام ایران دفاع کنند.
وی در خصــوص اهمیــت نتیجــه بــازی مقابــل هنــد بــه عنــوان 
نخســتین دیدار در ملت هــای آســیا، گفت: این تســاوی برایمان 
مهم بود زیرا پیش بینی این را داشتیم که تیم هند با توجه به برنامه 
ریزی هایی که کرده اســت تیم قدرتمندی اســت. این با اهمیت 
بود بتوانیم که حداقل امتیاز را بگیریم برای همین به دفاع و ضد 
حمله روی آورده بودیم. به دلیل انرژی که مردم ایران برای تیم ما 

فرستادند و تشکر از آنان فقط برای برد به این بازی آمده بودیم.
سرمربی تیم ایران با اشــاره به بازی مقابل هند و تأثیر روند نتیجه 
و انگیزه برای دیدار مقابل چین، خاطر نشــان کــرد: می دانیم که 
چین یکی از تیم های قوی حاضر در این مســابقات است. مقابل 
چین نیز با برنامه ریزی بازی خواهیم کرد. با توجه به مسابقه ای 
که شاهد آن بودیم و توانستیم برنامه هایمان را به خوبی اجرا کنیم، 
فکر می کنم مقابل چین نیز بتوانیم با توانایی دروازبان خوبمان، 

دروازه را بسته نگهداریم.
وی در خصــوص صعــود از گــروه اول رقابت هــا اظهــار کــرد: مــن 
خیلی ایمــان دارم. ما بــا برنامــه وارد این تورنمنت شــدیم و تالش 

می کنیم تا از گروهمان صعود کنیم.
ایران دوست با اشاره به بازی هاجر دباغی، گفت: به نظر من همه 
بازیکنان تیم، بهترین بازیکن زمین بودند. پســت دباغی، پشــت 
فروارد بود و فکر می کنم به عنوان یک هافبک طراح، هم در زمانی 
که صاحب تــوپ بودیم بــه خوبــی کارش را انجام مــی داد و هم در 
زمانی که توپ را از دســت می دادیم دو هافبک طراح هند را پرس 
می کرد، وظیفه دباغی بســیار ســخت بود اما با توجه به شناختی 
که از وی داشــتم این کار را به وی محول کــردم. دباغی با توجه به 
آســیبی که از ناحیه مچ پا داشــت به خوبی کارش را انجــام داد و از 

پس کار بر آمد.

ایران صفر _ هند صفر

 تک امتیاز ارزشمند ایرانی ها از میزبان

خبر

تیم پیکان تهران در هفته نوزدهم لیگ 
برتر والیبــال مــردان موفق به شکســت 

حریف خود شد.
به گزارش ایســنا، هفته نوزدهم لیگ برتر والیبــال مردان 
با برگزاری هفت دیدار در شــهرهای ســیرجان، تهران )دو 
دیدار(، گرگان، رفسنجان و ارومیه )دو دیدار( پیگیری شد.
پیکان که در رتبه سوم جدول رده بندی قرار دارد میزبان 
شهرداری گنبد بود و موفق شــد با حساب سه بر دو پیروز 
شود. پیکان هفته گذشــته مقابل حریف خود شکست 

خورده بود.
دیدار تیم هــای آذرباتری ارومیه و لبنیات هــراز آمل که به 
میزبانــی ارومیه بــا نتیجــه ۲-۰ به ســود تیم آمــل در حال 
گران نیمــه تمام  برگــزاری بــود بــه دلیــل فحاشــی تماشــا
باقی مانــد تا کمیتــه انضباطــی فدراســیون در ایــن مورد 

تصمیم گیری کند.
تیم مقاومت یزد هم که با سرمربیگری علیرضا طلوع کیان چند هفته پیاپی به پیروزی رسیده بود، مقابل 

مس رفسنجان متوقف شد و سه بر یک شکست خورد. 
اما در یکی از مهمترین دیدارهای این هفته تیم های سپاهان اصفهان و شهرداری ارومیه که به ترتیب 

در جایگاه اول و دوم جدول رده بندی قرار دارند به مصاف 
هم رفتند. در ســت ســوم و امتیــاز ۱۴ به ســود ارومیه این 
بازی چند دقیقــه به دلیل اعتراض رحمــان محمدی راد 
سرمربی ســپاهان متوقف شــد که در نهایت داور امتیاز را 

به ارومیه داد.
در این امتیاز رحمان محمــدی راد معتقد بود که توپ به 
دست بازیکن ارومیه خورده است اما به دلیل زاویه دوربین 
و سرعت توپ مشخص نبود که ادعای این سرمربی درست 
است یا خیر که در آخر داور ویدئو چک این امتیاز را به سود 

گردان تندروان اعالم کرد. شا
در دیدار سپاهان مقابل شهرداری ارومیه صابر کاظمی به 
دلیل مصدومیت بازی نکرد و نبود ستاره والیبال شهرداری 

ارومیه باعث شد کار برای این تیم به سختی پیش برود.
کــه بــا  همچنیــن در ادامه ایــن هفتــه لیــگ والیبــال 
حاشــیه های زیادی همراه بود مس رفســنجان توانست 
۳ بر ۲ مقابل شهرداری ورامین به پیروزی برسد. در این بازی در حالی که بازی در شرایط حساس ست 
چهارم پیگیری می شد و شهرداری ورامین ۲۲ بر ۱۹ و با اختالف سه امتیاز پیش بود، برق سالن بازی قطع 

و باعث توقف بازی شد.

توقف پیروزی های مقاومت یزد در لیگ والیبال

سپاهان برنده نبرد حساس با ارومیه

خبر



سال پنجم - شماره 1۳۳۳

 شنبه  2  بهمن 1۴۰۰ - 19 جمادی الثانی 1۴۴۳

7 22 ژانویه    2۰22 اطالع رسانی
ک شهرضا گهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1۴۰۰ اداره ثبت اسناد و امال آ

کی که در  به موجب ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و ماده ۵۹ اصالحی آیین نامه مربوط به امال
سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های ازقلم 
گهی آنها باید تجدید شود مربوط به  افتاده و نیز آنچه طبق آرا هیات محترم نظارت ثبت، آ

گهی می نماید: بخش یک ثبتی شهرضا را به شرح زیر آ
کی که در سه ماهه سوم ۱۴۰۰ تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده است: ردیف الف( امال

یکم: شماره های فرعی از ۱ اصلی ابنیه
۸۵۰( موقوفه حاج عبدالحمید به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۸۶۸۸ به تصدی اداره اوقاف و امور 

خیریه شهرضا: ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۱۴.۱۵ مترمربع
۸۵۱( موقوفه حاج عبدالحمید به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۸۶۸۸ به تصدی اداره اوقاف و امور 

خیریه شهرضا: ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۲۱٫۲۷ مترمربع
۳۰۲۸( وقف به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۲۰۸۰ به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا: 

ششدانگ یک باب سقاخانه به مساحت ۹٫۱۴ مترمربع
۵۸۵۳( فاطمه رضائیه شهرضا فرزند نعمت اله: ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

۱۶۴.۲۰ مترمربع
۱۰۱۷۵( محمد جلی فرزند عبدالعلی: ششدانگ یک باب مغازه محل گذر متروکه به 

مساحت ۳۹٫۳۵ مترمربع
۱۰۱۷۷( اقلیمابیگم میرنیام فرزند سیدعلی: ششدانگ قسمتی از یک باب خانه محل دیوار 
ک ۱۰۱۰۹ فرعی جمعا تشکیل یک  حصار به مساحت ۵ مترمربع که به انضمام ششدانگ پال

باب خانه را داده است.
ک ۲۴۹۴  ۱۰۱۷۸( زهره رحمتی فرزند احمد: ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پال

فرعی به مساحت ۱۴۵.۸۸ مترمربع
۱۰۱۸۴( مسجد و حسینیه سرتخت به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۶۳۵۳۹۲ به تصدی اداره اوقاف و 
ک ۲۵۵ فرعی  امور خیریه شهرضا: ششدانگ یک باب مسجد و حسینیه مجزی شده از پال

به مساحت ۱۷۲٫۳۳ مترمربع
۱۰۱۸۵( مسجد و حسینیه حضرت علی )ع( به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۶۸۰۹۵۶ به تصدی اداره 
ک  اوقاف و امور خیریه شهرضا : ششدانگ یک باب مسجد و حسینیه مجزی شده از پال

۴۱۲۶ فرعی به مساحت ۱۳۹٫۹۱ مترمربع
دوم: شماره های فرعی از ۲ اصلی مزرعه فضل آباد

۷۳۲ و ۷۳۳ و ۷۳۴( موقوفه حاج علی ولد حاج ابراهیم به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۷۲۱۴۵۰ به 
تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا: ششدانگ یک باب مدرسه مثنی شده که عرصه 

آن وقف و اعیانی متعلق به غیر است به مساحت ۶۰۹۱.۰۷ مترمربع
۱۳۹۸( موقوفه حاج علی ولد حاج ابراهیم به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۷۲۱۴۵۰ به تصدی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرضا: ششدانگ قسمتی از یک باب مدرسه که عرصه آن وقف و 
ک  اعیانی متعلق به غیر است به مساحت ۱۴۱۵.۷۴ مترمربع که به انضمام ششدانگ پال

۱۳۹۷ فرعی جمعا تشکیل یک باب مدرسه را داده است.
۱۴۳۶( مسجد فاطمیه )س( به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۶۴۲۸۲۲۹ به تصدی اداره اوقاف و امور 

خیریه شهرضا: ششدانگ یک باب مسجد به مساحت ۸۸۵.۳۰ مترمربع
کی فرزند حجت اله: ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان موجود  ۱۵۳۷( احمدرضا تا

در آن به مساحت ۸۴۰.۴۰ مترمربع
۱۵۷۰ باقیمانده( محمود قرشی شهرضا فرزند داود و اعظم السادات قرشی فرزند میرزاآقا 
کهای ۵۷۹۰ الی ۵۷۹۲ و ۶۵۵۸ و ۱۲۷۴۰ و ۱۵۶۰۶  بالسویه: ششدانگ یک باب خانه که پال

فرعی از آن مجزی شده به مساحت ۳۳۲٫۳۰ مترمربع
ک ۱۲۹۶۸  ۲۴۴۷ باقیمانده( پوران نعیم فرزند محمد: ششدانگ یک باب خانه که پال

فرعی از آن مجزی شده به مساحت ۱۴۰.۳۳ مترمربع
۴۲۱۱ باقیمانده( محمدحسین مهجور فرزند ابراهیم و پروین مهجور فرزند غالمحسین 
کهای ۴۶۶۰ و ۷۴۱۹ و ۷۴۴۰ و ۷۴۷۳ فرعی از آن  بالسویه: ششدانگ یک باب خانه که پال

مجزی شده به مساحت ۱۶۹.۴۰ مترمربع
۱۰۳۹۹( جهان بس تدین فرزند طاهر: ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۷۷٫۳۲ 

مترمربع
۱۳۱۱۹( مهدیه اهری فرزند حسینعلی و فاطمه قانع فرزند حبیب اله بالسویه: ششدانگ 

ک ۱۶۲۸٫۱ فرعی به مساحت ۱۷۱٫۳۴ مترمربع یک باب خانه مجزی شده از پال
۱۳۱۵۸( نصرت خانی فرزند غالم و مریم رومی فرد فرزند حیات اله بالسویه: ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت ۱۴۱٫۲۷ مترمربع
۱۵۶۵۳( حسین دریائی فرزند سهراب: ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۸۵ مترمربع

۱۶۱۶۷( ذبیح اله جهان دیده فرزند پرویز: ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۴۱٫۱۰ 
مترمربع

۱۷۵۸۹( علی شاهمندی هونجانی فرزند حسینعلی: ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۱۳۳.۶۰ مترمربع

۱۷۶۹۹( فرزاد احمدی قراچه فرزند حسین: ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
۱۴۰.۹۰ مترمربع

۱۸۵۲۵( رضوان عمادی فرزند سهراب: ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۴ 
مترمربع

۱۸۵۳۵( محمود و مهدی هردو رئیس زاده فرزندان محمدعلی بالسویه: ششدانگ 
قسمتی از یک قطعه زمین محل جوی متروکه به مساحت ۹٫۱۸ مترمربع که به انضمام 

ک ۱۸۲۵۰ فرعی جمعا تشکیل یک قطعه زمین را داده است. ششدانگ پال
۱۸۵۸۵( حسینعلی مراد زاده فرزند خوبیار و لیلی نورا فرزند خدابخش بالسویه: ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت ۱۹۸.۰۱ مترمربع
ک  کبر سلیمانی پور فرزند قدرت اله: ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پال ۱۸۵۸۶( ا

۹۹۴۱ فرعی به مساحت ۱۶۳.۶۲ مترمربع
۱۸۵۸۷( سعید سنجری فرزند علیرضا و پریسا دهقان زاد فرزند علیرضا بالسویه: ششدانگ 

ک ۱۰۴ فرعی به مساحت ۱۴۳.۵۷ مترمربع یک باب خانه مجزی شده از پال
۱۸۵۹۲( بهبود روشن مهر فرزند عزیزاهلل: ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۰۳٫۲۴ 

مترمربع
۱۸۶۲۳( فرشته محمدی رهیزی فرزند پرویز: ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

۱۲۰.۶۰ مترمربع
۱۸۶۳۱( زهرا مرادی فرزند صفر: ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۰۳٫۲۶ مترمربع

۱۸۶۳۲( نیازعلی ولیخانی قصرچمی فرزند حسینعلی نسبت به ۳.۵ دانگ مشاع و مجتبی 
ولیخانی قصرچمی فرزند نیازعلی نسبت به ۲.۵ دانگ مشاع : ششدانگ یک قطعه زمین 

به مساحت ۱۶۰ مترمربع
۱۸۶۳۳( جمال محمدیان فرزند نادر و فاطمه محمدیان فرزند ناصر بالسویه: ششدانگ 

یک قطعه زمین به مساحت ۱۶۰ مترمربع
۱۸۶۳۵( شهین صفدری نیا فرزند کریم: ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۹۱٫۱۷ 

مترمربع
۱۸۶۳۶( علی وفا نیا فرزند حسنعلی نسبت به یک دانگ مشاع و بهمن وفا نیا فرزند علی 
نسبت به سه دانگ مشاع و طلعت وفا نیا فرزند علی نسبت به دو دانگ مشاع: ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت ۱۶۳٫۸۵ مترمربع
۱۸۶۳۷( بهمن دالور نیک فرزند کهندل: ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۲۳.۵۵ 

مترمربع
۱۸۶۳۸( حمید ایزدی فرزند زین العابدین: ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی 

ک ۱۶۲۸٫۱ فرعی به مساحت ۱۷۳٫۲۰ مترمربع شده از پال
ک  ۱۸۶۳۹( کورش سبزواری فرزند قاسم: ششدانگ یک قطعه زمین مجزی شده از پال

۹۹۴۱ فرعی به مساحت ۳۳۲٫۱۳ مترمربع
۱۸۶۴۰( فرح ناز فیروزی فرزند فیروز: ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۰۴.۲۰ مترمربع

۱۸۶۴۱( عبدالحسین آصفی فرزند منوچهر: ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۶۱٫۹۰ 
مترمربع

سوم: شماره فرعی از ۳ اصلی مزرعه موغان
۶۳۱۳( مسجدالرسول )ص( به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۸۸۴۳۰۶ به تصدی اداره اوقاف و امور 
ک ۱۰۳۵ فرعی به  خیریه شهرضا: ششدانگ قسمتی از یک باب مسجد مجزی شده از پال

ک ۱۰۳۶ فرعی جمعا تشکیل یک  مساحت ۲۱۵.۸۰ مترمربع که به انضمام قسمتی از پال
باب مسجد را داده است.

چهارم: شماره های فرعی از ۴ اصلی مزرعه برزوک آباد
۸۸۶( راحله السادات اهلی فرزند سیداحمد: ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 

۱۷۰.۰۵ مترمربع
ک  ۲۱۹۹ باقیمانده( نوروز کاویانی درشوری فرزند عیدی: ششدانگ یک باب خانه که پال

۲۹۶۳ فرعی از آن مجزی شده به مساحت ۱۴۸٫۹۷ مترمربع
۲۴۶۹( مسجد و حسینیه جواداالئمه )ع( به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۷۴۵۳۷۴ به تصدی 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا: ششدانگ یک باب مسجد و حسینیه به مساحت 

۶۶۳٫۸۴ مترمربع
۲۵۰۴( شهناز صالحی فرزند سروعلی: ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۰۶.۵۰ 

مترمربع
۲۸۷۴( فاطمه امیری فرزند نصیب اله: ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۲۹٫۳۰ 

مترمربع
ک  ۲۹۵۷( جمیله قره خانی پور فرزند جعفر: ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پال

۲۵۷۳ فرعی به مساحت ۱۰۱٫۲۲ مترمربع
کاشیر: ششدانگ یک باب مغازه که قبال شماره ۲۵۷۳  ۲۹۵۸( موسی کاویانی نیا فرزند کا

ک ۲۹۵۷ فرعی از آن مجزی شده به مساحت ۵۵ مترمربع فرعی باقیمانده بوده و پال
۲۹۶۲( محمدرضا پیکری فرزند عنایت اله: ششدانگ یک باب مغازه با طبقات تحتانی و 

ک ۱۴۲۹ فرعی به مساحت ۴۴.۷۲ مترمربع فوقانی مجزی شده از پال
۲۹۶۳( محمد خلیلی فرزند مراد نسبت به چهار دانگ مشاع و نساء جلیلی فرزند بشیر 
ک ۲۱۹۹ فرعی به  نسبت به دو دانگ مشاع: ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پال

مساحت ۲۳۰.۱۲ مترمربع
پنجم: شماره های فرعی از ۲۱ اصلی مزرعه رشکنه

۳۵۵( موقوفه مرادخان احمدی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا: ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت ۹۲۰.۵۵ مترمربع

کردگار فرزند عیوض نسبت به چهار دانگ مشاع و صدیقه فاتحی  ۳۲۴۴( هوشنگ 
شهرضائی فرزند مهدی نسبت به دو دانگ مشاع: ششدانگ قسمتی از یک باب خانه 
ک ۳۱۹۳ فرعی  محل جوی متروکه به مساحت ۲۹٫۹۶ مترمربع که به انضمام ششدانگ پال

جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
۳۲۴۷( امیر و جواد هردو رحمانی فرزندان محمود بالسویه: ششدانگ قسمتی از یک باب 
ک ۲۹۹۹  مغازه محل گذر متروکه به مساحت ۵.۸۸ مترمربع که به انضمام قسمتی از پال

فرعی جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ششم: شماره های فرعی از ۲۳ اصلی مزرعه سودآباد

۱۱۱۷( ملوک زحمت کش شهرضا فرزند عبدالرسول: ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت ۹۶۰.۰۲ مترمربع

۳۲۰۱( عبدالرسول و منصور هردو اخوان فرزندان عبدالرحیم بالسویه: ششدانگ یک باب 
ک ۱۱۹ فرعی بوده به مساحت ۱۲۷٫۲۱ مترمربع خانه که قبال قسمتی از پال

ک ۱۲۹۴  ۳۲۰۳( مهدی نادم فرزند حبیب اله: ششدانگ یک قطعه زمین مجزی شده از پال
فرعی به مساحت ۱۳۲٫۷۳ مترمربع

ک  ۳۲۰۴( غالمرضا اطرشی فرزند علیرضا: ششدانگ یک قطعه زمین مجزی شده از پال
۱۲۹۴ فرعی به مساحت ۱۰۱.۵۷ مترمربع

۳۲۰۹( احمدرضا اسحاقی فرزند رحمت اله: ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی 
ک ۱۹۹ فرعی  ک ۱۹۸ فرعی به مساحت ۷۷ مترمربع که به انضمام قسمتی از پال شده از پال

جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
۳۲۱۵( وقف به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۷۲۱۵۷۶ به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا: 

ششدانگ یک باب سرویس بهداشتی به مساحت ۱۰۸٫۸۷ مترمربع
هفتم: شماره فرعی از ۳۲ اصلی مزرعه دست قمشه

۱۰۶۰( حسین اسماعیلی فرزند نبی اله: ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۸۰.۷۰ 
مترمربع

هشتم: شماره فرعی از ۳۳ اصلی مزرعه مهرقویه   
ک ۸۰ فرعی  ۱۲۴۲( زهرا اباذری فرزند حسن: ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پال

به مساحت ۱۴۳.۵۳ مترمربع
نهم: شماره های فرعی از ۵۰ اصلی مزرعه اله آباد

۲۷۴۷( ابراهیم ممتاز فرزند خسرو: ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۰۲٫۳۷ مترمربع
ک ۸ فرعی  ۲۹۷۰( مهرانگیز رحیمی فرزند حمزه: ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پال

به مساحت ۱۰۶.۱۰ مترمربع
۲۹۷۵( سیدرضا میرحسینی بافتی فرزند سیدمحمود و خانم جهانبانی فرزند رضا 
ک ۲۰۰ فرعی به مساحت  بالسویه: ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پال

۱۲۲.۴۷ مترمربع
ک ۱۱۶  ۲۹۷۹( حسین حقوقی فرزند عبدالرضا: ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پال

فرعی به مساحت ۲۴۰.۷۵ مترمربع
۲۹۸۰( مسجد الحبیب به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۴۰۸۵۵ به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
ک ۲۷۶ فرعی به مساحت ۶۳۴.۳۰  شهرضا: ششدانگ یک باب مسجد مجزی شده از پال

مترمربع
کبر )ع( به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۶۸۹۳۸۴ به تصدی اداره  ۲۹۸۱( مسجد حضرت علی ا
ک ۳۸ فرعی به  اوقاف و امور خیریه شهرضا: ششدانگ یک باب مسجد مجزی شده از پال

مساحت ۴۰۶.۱۱ مترمربع
دهم: شماره های فرعی از ۵۱ اصلی مزرعه فودان

۳۰۱( احمدرضا امیری فرزند یداله نسبت به ۳.۵ دانگ مشاع و شمسی السادات اسدی 
فرزند سیدولی اله نسبت به ۲.۵ دانگ مشاع: ششدانگ یک درب باغ مشجر محصور با 

ساختمان موجود به مساحت ۶۴۴.۴۳ مترمربع
۶۵۲( محمدرضا عموهادی فرزند غالمحسین و حمیده شیرعلی فرزند رمضانعلی بالسویه: 

ک ۴۸ فرعی به مساحت ۱۳۷.۰۷ مترمربع ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پال
یازدهم: شماره فرعی از ۶۹ اصلی شاهرضا

۷۱( عبدالرسول انصاری فرزند هاشم و مهشید بهمن یار فرزند عبدالرسول بالسویه نسبت 
به تمامت ۱۲ حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ یک قطعه ملک که در ازاء آن و تمامت ۸ 
حبه مشاع دیگر به موجب آرا شماره ۱۷۴۱ و ۱۷۴۲ مورخه ۱۴۰۰.۰۳٫۲۶ هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد سند رسمی ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۹۴.۰۸ مترمربع در 

سهمشان واقع شده است.
دوازدهم: شماره فرعی از ۱۰۶ اصلی مزرعه ارش آباد

۶۱۲( علی رضا امیرزاده فرزند رستم و صغرا رئسیان فرزند حشمت اهلل بالسویه: ششدانگ 
ک ۲۷۲ فرعی به مساحت ۱۵۰.۴۴ مترمربع یک باب خانه مجزی شده از پال

سیزدهم: شماره های فرعی از ۱۷۶ اصلی اسالم آباد
۳۴۰( مسجد و حسینیه حضرت ابوالفضل )ع( به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۷۸۰۶۱۲ به تصدی 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا: ششدانگ یک باب مسجد و حسینیه به مساحت 

۱۹۰۵.۷۱ مترمربع
۶۳۷( عیسی فرهادی فرزند ایرج: ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۸۶.۲۹ مترمربع
۷۴۱( فریبرز کاوسی فرزند فرامرز: ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۷۹٫۸۵ مترمربع

۱۰۲۰( قربان رضائی فرزند قهرمان: ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۷۹.۶۰ مترمربع
گهی نوبتی آن در موعد مقرر منتشر نگردیده و ازقلم افتاده است: کی که آ ردیف ب( امال

یکم: شماره فرعی از ۱ اصلی ابنیه
۱۵۸۵( اقلیمابیگم میرنیام فرزند سیدعلی نسبت به تمامت ۱.۵ دانگ مشاع از ششدانگ 
خ ۱۳۹۹.۰۹٫۲۵ هیات موضوع قانون  یک باب خانه که به موجب رای شماره ۶۱۵۹ مور
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که درازا آن در سهمش 

واقع شده است
گهی نوبتی آنها در موعد مقرر منتشر لیکن به واسطه اشتباه موثری  کی که آ ردیف ج( امال
خ داده و به موجب آرا هیئت محترم نظارت یا دستور اداری مستند  که در انتشار آنها ر
به اختیارات تفویضی هیئت نظارت موضوع بندهای ۳۸۵ و ۳۸۶ و ۳۹۷ مجموعه 

گهی شده اند: بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ منجر به تجدید آ
یکم: شماره های فرعی از ۱ اصلی ابنیه

۱۳۸۷ باقیمانده و ۱۸۹۲( قدرت اله رحمتی فرزند جعفر و زهرا اسکندری فرزند محمد 
ابراهیم بالسویه نسبت به ۲۵۰ سهم مشاع و افتخار السادات اسدی فرزند محمدعلی 
نسبت به ۱۸۰.۴۰ سهم مشاع و مهناز شاه منصوری فرزند نوراله نسبت به ۱۸۰.۴۰ سهم 
مشاع، بدرالملوک توکلی فرزند علی نسبت به ۵۴۱٫۲۰ سهم مشاع از ۱۱۵۲ سهم ششدانگ 
یک باب عمارت مشتمل بر اندرونی و دو بهاربند متصل و دو قطعه زمین برف انداز با 
ک های ۱۳۸۷ فرعی باقیمانده و ۱۸۹۲ فرعی که در  حق الشرب از قنات دست قمشه پال
گهی و  گانه آ ک های ۱۳۸۷ و ۱۸۹۲ فرعی اشتباها به صورت جدا گهی های نوبتی قبلی پال آ

گهی می گردد. گهی شده، اینک تجدید آ نوع ملک اشتباها آ
۱۵۸۵( اقلیمابیگم میرنیام فرزند سیدعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به موجب رای شماره ۶۱۵۹  مورخ ۱۳۹۹.۰۹٫۲۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که درازا آن و ۱.۵ دانگ مشاع دیگر 
گهی  گهی نوبتی اولیه نام متقاضی اشتباها اقلما بیگم آ در سهمش واقع شده است که در آ

گهی می گردد. شده، اینک تجدید آ
کبر رئیسی شهرضائی فرزند کرمعلی: ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۶۲۵۴( علی ا
گهی نوبتی اولیه مساحت ملک  ۲۹۶.۴۹ مترمربع که در اظهارنامه ثبتی و به تبع آن در آ
گهی شده و به موجب دستور شماره ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۰۸۰۱۲۱۷۹  اشتباها ۲۶۹.۴۹ متر مربع آ
خ ۱۴۰۰.۰۸٫۱۱ ریاست محترم اداره متبوعه دستور اصالح اظهارنامه ثبتی و تجدید  مور

گهی می گردد. گهی صادر گردیده، اینک تجدید آ آ
دوم: شماره فرعی از ۲ اصلی مزرعه فضل آباد

۹۹۷( نسرین کاظمی فرزند عبدالعلی نسبت به تمامت یک-دهم سه سهم مشاع به 
استثنا بها یک-شانزدهم اعیانی از پنج سهم ششدانگ یک درب باغ محصور مشهور به 
گهی نوبتی  باغ حاجی هاشم به مساحت چهار جریب که در اظهارنامه ثبتی و به تبع آن در آ
اولیه نام و نام پدر متقاضی ثبت اولیه اشتباها قید شده و به موجب رای شماره ۱۰۸۰۵ 
گهی صادر  خ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ هیات نظارت دستور اصالح اظهارنامه ثبتی و تجدید آ مور

گهی می گردد.  گردیده، اینک تجدید آ
سوم: شماره فرعی از ۷۲ اصلی مزرعه دامزاد

۵۳( اسماعیل طاوسی فرزند ابراهیم نسبت به تمامت چهار سهم، رقیه فرهادی فرزند 
ابراهیم نسبت به تمامت یک-چهل و پنجم مشاع به انضمام بها ثمنیه اعیانی چهل و 
چهار-چهل و پنجم مشاع از پنج سهم مشاع و ورثه مرحوم علی فرهادی به اسامی محمود، 
محمدرضا، عبدالحسین، احمد،  فاطمه صغری، بتول، زهرا و طیبه همگی فرهادی 
فرزندان علی و حبیبه سلطان صمدی شهرضا فرزند حیدر به قانون ارث نسبت به تمامت 
چهل و چهار-چهل و پنجم مشاع به استثنا بها ثمنیه اعیانی از پنج سهم مشاع از نه سهم 
گهی نوبتی  ششدانگ یک درب باغ معنب مشهور به باغ ال به مساحت دو جریب که در آ
ک اصلی، نام خانودگی احدی از مالکان اولیه و میزان مالکیت آنها اشتباها  اولیه شماره پال

گهی می گردد. گهی شده، اینک تجدید آ آ
گهی  ک و رقبات مندرج در این آ به موجب ماده ۱۶ قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امال
گهی نسبت به آنهائی که تقاضای  واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت آ
ثبت شده به شرح ردیفهای الف و ب ظرف مدت ۹۰ روز و نسبت به آنهائی که طبق آرا هیات 
نظارت ثبت دفاتر مربوطه شده به شرح ردیف ج ظرف مدت ۳۰ روز دادخواست واخواهی 
خود را کتبا به این اداره ارائه و طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تسلیم اعتراض خود به این 
اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره تسلیم نماید 
گهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوا باید گواهی دادگاه را  درصورتی که قبل از انتشار آ
مشعر بر جریان دعوا ظرف مدت مرقوم ارایه نماید. اعتراضات یا گواهی طرح دعوا که بعد از 
مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده ۱۶ و تبصره ۱۷ قانون ثبت 
رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده ۵۶ آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی درموقع تعیین 
ک و مجاورین نسبت به حدود و  حدود در صورت مجلس قید و واخواهی صاحبان امال
حقوق ارتفاقی مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت و تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
گهی نسبت به ردیفهای الف و ب  پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. این آ
در دو نوبت به فاصله ۳۰ روز و نسبت به ردیف ج فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول 
در روزنامه سیمای شهر چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد. تاریخ انتشار نوبت یکم: روز 
شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۲، مرتضی قدیری 

ک شهرضا - ۱۲۶۲۴۴۰ / م الف رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و 
ک موردتقاضا  بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی  ح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ به شر
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
ک محل  گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امال تاریخ انتشار اولین آ
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۴۰۰۳، ۴۰۰۲، ۴۰۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹خانم 
طاهره محمدی نجف آبادی فرزند علی نسبت به  سه دانگ مشاع و آقای محمدعلی 
پورحبیب فرزند محمدحسین نسبت به یک و نیم دانگ و آقای سعید پورحبیب فرزند 
محمدعلی نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۱۳/۱۰ 
ک شماره ۱ فرعی از ۳۷۰  اصلی واقع در قطعه ۷ بخش ۱۱ حوزه ثبت  مترمربع قسمتی از پال
ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۶۲۲۳۳ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
ک موردتقاضا به شرح زیر به  متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت  منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی  به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید،  به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امال
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. آرای شماره ۴۷۳۸ و ۴۷۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ خانم مرضیه مومنی نجف آبادی 
فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع و آقای ابراهیم موءیدی نجف آبادی  فرزند عباس 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۶۲/۳۳ مترمربع قسمتی از 
ک شماره ۱۵۸ اصلی واقع در قطعه ۶ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک  پال
رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۶۲۱۸۳/  م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و 
ک موردتقاضا  بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال

گهی می شود. درصورتی  ح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ به شر
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
ک محل  گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امال تاریخ انتشار اولین آ
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۴۳۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ آقای اسداله فنائی 
نجف آبادی فرزند امین اله ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۶۸/۷۵ مترمربع قسمتی 
ک شماره ۱۳  فرعی از ۸۶۹ اصلی واقع در قطعه ۱۰ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان  از پال
متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۶۲۰۴۰/ م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و 
ک مورد تقاضا  بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی  ح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ به شر
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
ک محل  گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امال تاریخ انتشار اولین آ
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۴۷۷۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ آقای شکراله دادخواه 
ورنو سفادرانی فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۲۶/۳۶ مترمربع قسمتی از 
ک شماره ۳۵۲۴ فرعی از ۳۹۱ اصلی واقع در بخش ۹ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی  پال
مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۶۲۶۸۲/ م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و 
ک موردتقاضا  بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی  ح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ به شر
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
ک محل  گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امال تاریخ انتشار اولین آ
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۵۱۱۷ و ۵۱۱۶ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۰۴آقای مهدی 
محمدی فرزند جواد نسبت به سه دانگ مشاع و خانم فاطمه شاه پوری فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۱۱۶/۸۷مترمربع قسمتی 
ک شماره ۸  فرعی از ۳۲۹ اصلی واقع در قطعه ۴ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان  از پال
متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۶۲۷۱۷ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و 
ک موردتقاضا  بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی  ح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ به شر
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
ک محل  گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امال تاریخ انتشار اولین آ
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳۹۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸آقای امین طاهری 
ک ۱۸  فرعی ۱۲۱۴  فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۷۶/۸ مترمربع قسمتی از پال
اصلی واقع در قطعه ۱۰ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضی مالک رسمی  مشاعی 
می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ - 
حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسی - ۱۲۶۲۶۴۴ / م الف

آگهی

گهی انتقالی  آ
شــرکت تعاونی نســاجی مهربافت دهق به شناســه ملی 1۰2۶۰1۶۴78۵ و به شــماره ثبت 
۶9۵78 بــه موجــب صورتجلســه 1399/۰۶/3۰ محــل شــرکت تعاونــی نســاجی مهربافــت 
دهــق بــه شناســه ملــی 1۰2۶۰1۶۴78۵ و بــه شــماره ثبــت 1۰۶1 )واحــد ثبتــی نجــف آبــاد( به 
اصفهــان بنشــانی: اســتان اصفهان، شهرســتان اصفهــان، بخش مرکزی، شــهر اصفهان، 
کدپســتی  ک 1۰۵، طبقــه اول  کوچــه شــبنم، بلــوار پرســتار، پــال کاوه،  محلــه شــهرک 
819۶937۶81 منتقــل و تحــت شــماره ۶9۵78 بــه ثبــت رســیده و مراتــب جهــت اطــالع 
ک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها  گهی میگردد. اداره کل ثبت اســناد و امال عموم آ

و موسســات غیرتجــاری اصفهــان )12۶۴۰۶7( 

گهی تغییرات  آ
کیــان بــا مســوولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ۶1۶72 و  شــرکت نانــو تــارا پوشــش ســپنتا 
شناســه ملــی 1۴۰۰8۰۴1287 بــه اســتناد صورتجلســه هیــات مدیــره مــورخ 1۴۰۰/۰9/2۰ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مرکز اصلی شــرکت به اســتان اصفهان، شهرســتان اصفهان، 
بخــش مرکــزی، شــهر اصفهان، محله امیرکبیر، خیابان عطاالملک، خیابان تالش فــاز ۴، 
ک قدیــم ۵18، طبقــه همکــف کدپســتی 819۵1۵۶۵۴3 تغییر یافــت و ماده  ک 71، پــال پــال
ک اســتان  گردیــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــال مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــالح 

اصفهــان اداره ثبــت شــرکتها و موسســات غیرتجــاری اصفهــان )12۶۴۰۶۵( 

گهی تغییرات  آ
و  ثبــت ۵398۴  بــه شــماره  بــا مســوولیت محــدود  شــرکت ایرانیان ســرامیک ســپهر 
شناســه ملــی 1۰32۰۶73837 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده 
مــورخ 1۴۰۰/1۰/۰۵ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: محمدرضــا آقایــی میبــدی بــه شــماره 
ــه  ــال، محمدحســین آقایــی میبــدی ب ــا پرداخــت 12۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ری ملــی ۴۴892۵۶۶۵۵ ب
شــماره ملــی ۴۴892۵79۰2 بــا پرداخــت 12۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال، فاطمــه دهقــان مهرجــردی 
بــه شــماره ملــی ۴۴897۴781۰ بــا پرداخــت 3۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال و مائــده آذریــان بــه شــماره 
ملــی ۴۶۵۰7۰8۶8۰ بــا پرداخــت 3۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود 
را افزایــش دادنــد. ســرمایه شــرکت از ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه 7۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال افزایــش و مــاده 
گردید. اسامی شــرکا و میزان ســهم الشــرکه هریک بدین  ۴ اساســنامه بنحو مذکور اصالح 
شــرح می باشــد: محمدرضــا آقایــی میبــدی بــه شــماره ملــی ۴۴892۵۶۶۵۵ دارنــده 
28۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال، محمدحســین آقایــی میبــدی بــه شــماره ملــی ۴۴892۵79۰2 دارنده 
ــده  ــه شــماره ملــی ۴۴897۴781۰ دارن ــال، فاطمــه دهقــان مهرجــردی ب 28۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ری
بــه شــماره ملــی ۴۶۵۰7۰8۶8۰ دارنــده 7۰۰۰۰۰۰۰۰۰  آذریــان  ریــال و مائــده   7۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت شــرکتها و  کل ثبــت اســناد و امــال ریــال ســهم الشــرکه. اداره 

ــان )12۶۴۰۶۶(  ــاری اصفه ــات غیرتج موسس
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پیــش زمینــه ســفید توئیتر ممکن اســت چشــم 
کاربــران را اذیــت کنــد با این حــال شــما می توانید 
برای رفع ایــن مشــکل از حالت تاریــک توئیترتان 

استفاده کنید. 
توئیتر می تواند به چشم ها حمله کند، تم سفید 
پیش فــرض توئیتــر گاهــی اوقــات می توانــد برای 
کاربــران خشــن و اذیــت کننــده بــه نظــر برســد. 
 dark( خوشبختانه، پلتفرم توئیتر یک حالت تاریک
mode( را ارائه کرده است تا کاربران بتوانند در اواخر 

شب نیز بدون اذیت به این پلتفرم مراجعه کنید.
توئیتر برای اولین بار گزینه حالت تاریک خود را در 
ســال ۲۰۱۶ معرفی کرد و در ابتدا آن را حالت شــب 
نامیــد. ســپس در ســال ۲۰۱۹ تــم ســومی را اضافه 
کرد. این بدان معناست که می توانید از میان آن ها 
یکی را انتخاب کنید، چه بخواهید سفید درخشان 
کنون سه  باشــد، چه ســیاه یا چیزی در این بین، ا

رنگ توئیتر وجود دارد.
نحوه روشن کردن حالت تاریک در توئیتر

۱. توئیتر را باز کنید.
 »…More« گــر روی دســکتاپ هســتید، روی ۲. ا
در نــوار پیمایــش در ســمت چــپ کلیــک کنید تا 
گر از تلفن  گزینه های بیشتری نشان داده شــود. ا
همراه اســتفاده می کنید، نوار پیمایــش را با ضربه 
زدن روی عکس نمایه خود در گوشه سمت چپ 

باال باز کنید.

۳. روی »Settings and privacy« در نــوار پیمایش 
کلیک کنید یا ضربه بزنید.

 »Accessibility, display, and languages« ۴. روی
کلیک کنید یا ضربه بزنید.

 »Display« گــر روی دســکتاپ هســتید روی ۵. ا
گر از تلفن همراه استفاده می کنید  کلیک کنید یا ا

روی »Display and sound« ضربه بزنید.
۶. در دســک تاپ، بــه زیــر »Background« نــگاه 
کنید تا موضوع دلخواه خود را از »Default« سفید، 
کستری تیره »Dim«، و »Lights out« مشکی را  خا
 »Dark mode« انتخاب کنید. در تلفن همراه، روی
ضربه بزنید تا منو باز شود، ســپس روی کلید کنار 
»Dark mode« ضربه بزنید تا آن را روشن یا خاموش 
کنید. هنگامی که روشن شد، با انتخاب »Dim« یا 
»Lights out« در زیرمجموعــه »Theme« انتخاب 
می کنید که می خواهید توئیترتان چقــدر تاریک 

باشد.

یکــی از فضانــوردان ناســا توانســت از فــوران 
آتشفشــانی تونگا عکس برداری کند و ناسا این 

ک گذاشت.  تصاویر را به اشترا
کســتر حاصل از فوران آتشفشــانی قدرتمند  خا
در نزدیکی تونگا در مجموعه ای از تصاویر گرفته 
شده توسط یک فضانورد در ایستگاه فضایی بین 
المللی )ISS( به وضوح قابل مشاهده این تصاویر 
توسط فضانورد ناســا، کایال بارون، یک روز پس 
از انفجار گرفته شــده اســت، زمانی که ایستگاه 
فضایی در حــال عبــور از روی نیوزلنــد در ارتفاع 

حدود ۲۵۰ مایلی بوده است.
ایــن فــوران یک جزیــره کوچــک غیر مســکونی 
در اقیانــوس آرام جنوبــی بــه نــام هونــگا تونگا-

هونگا هاآپــای را در حــدود ۴۰ مایلــی شــمال 
پایتخت تونگا، نوکوآلوفا، ویران کرد. امدادگران 
همچنــان در حــال تــالش بــرای ارزیابــی میزان 
خســارات هســتند کــه شــامل ســیل ناشــی از 
کســتری است که  سونامی ناشــی از انفجار و خا
در جزایر تونگان ایجاد شــده اســت. آمار تلفات 

هنوز مشخص نیست. ناسا در وب سایت خود 
اعالم کرد: "چند ماهــواره رصدگر زمین، داده ها 
را در طــول فوران و پس از آن جمــع آوری کردند. 
کنون  دانشمندان وابسته به برنامه بالیای ناسا ا
در حــال جمــع آوری تصاویــر و داده ها هســتند 
و آن هــا را بــا همــکاران خود در سراســر جهــان از 
ک  کنش به بالیا به اشــترا جمله آژانس هــای وا

می گذارند."
ناسا گفت: "توده عظیمی از مواد چیزی را ایجاد 
کــرد کــه آتشفشــان شناســان آن را ابــر چتــری 
کثــر وســعت خود  می نامنــد که ایــن ابــر در حدا
حدود ۳۰۰ مایل )۵۰۰ کیلومتر( عرض دارد." این 
انفجار قدرتمند مواد آتشفشانی را به استراتوسفر 
فرســتاد.  ناســا گفــت کــه مــواد آتشفشــانی که 
به این الیه نســبتا خشــک جو می رسد معموال 
برای مــدت طوالنی تــری در هوا باقــی می ماند 
کستر  و مسافت های بیشــتری را نســبت به خا

در تروپوسفر پایین تر و مرطوب تر طی می کند.
گــر مــواد آتشفشــانی کافــی بــه  ناســا افــزود: "ا
استراتوســفر برســد، می تواند شــروع بــه حرکت 
کند و این موضوع می تواند تأثیر خنک کنندگی 
بــر دمــای جهانــی داشــته باشــد." در حالی که 
فضانوردان در ایستگاه فضایی معموال با مناظر 
زیبایــی خیره کننــده از زمین برخــورد می کنند، 
پدیده هایــی ماننــد فوران هــای آتشفشــانی و 
طوفان ها نیز وقتی از باال گرفته می شوند، تصاویر 

خیره کننده ای ایجاد می کنند.

گرام می توانیم  با تغییر دادن تنظیمات اینستا
قابلیت " یک بار مشاهده" عکس ها و فیلم ها 

را فعال کنیم. 
گرام یکــی از پلتفرم هــای محبــوب در  اینســتا
بین کاربــران اســت که بــا بــه روز رســانی های 
متعدد خود جایگاه ویژه ای را برای خود تعین 

کرده است.
گی  به گزارش gizbot، بسیاری از کاربران از ویژ
گرام  »یک بار مشــاهده« در واتســاپ و اینستا

اطالع دارند. 
گاهی افــراد نمی خواهند تصویــری از آن ها در 

تلفن فرد دیگر برای بار دوم مشاهده شود. 
در این زمان ویژگی View Once به آن ها کمک 
ک گذاشته  می کند تا ویدیو یا تصویر به اشــترا
شــده بیش از یک بار قابل مشــاهده نباشند. 
به عنوان مثال، شما یک تصویر برای دوست 
خود ارســال کرده ایــد و او یک بار آن را بررســی 
کرده اســت و برای بار دوم دسترسی به تصویر 

ندارد، زیرا به طور خودکار ناپدید می شود.
گرام  گــی »یــک بــار مشــاهده« در اینســتا ویژ
کامال با واتســاپ متفــاوت اســت. هنگامی که 
هــر تصویــر یــا ویدیویــی را مســتقیما از گالری 
ک می گذاریــد، WhatsApp به  خود بــه اشــترا
شــما اجازه می دهد فایل را به عنوان "یک بار 
گــر فایلی را  مشــاهده" عالمت گــذاری کنید. ا
گ بگذارید،  مســتقیما از گالری خود به اشترا
هیچ تصویری را نمی توانید به عنوان "یک بار 
گرام عالمت گذاری کنید.  مشاهده" در اینستا
گرام عکس یا ویدیویی  گر از دوربین اینستا اما ا
ک گذاری آن می توانید،  بگیرید، قبل از اشترا
تصویــر یــا ویدیــوی گرفتــه شــده را به عنــوان 
"یک بــار مشــاهده" عالمت گــذاری کنیــد. در 

گی "یک بار مشاهده"  ادامه نحوه عملکرد ویژ
گرام را بررسی خواهیم کرد. در اینستا

گرام خود را باز کنید. سپس  مرحله 1: اینســتا
صفحه چت فردی را کــه می خواهید برای آن 

تصویر یا ویدیو ارسال کنید، باز کنید.
مرحله 2: روی نماد دوربین ضربه بزنید.

بــار  View Once )یــک  گزینــه   :۳ مرحلــه 
مشــاهده( را انتخــاب کــرده و روی آن کلیــک 

کنید. 
کنون می توانید روی گزینه ارسال  مرحله ۴: ا
ضربه بزنیــد. در ادامه دو گزینــه دیگر نمایش 
داده می شــود کــه اولــی امکان پخــش مجدد 
فایل و دومی اجازه می دهد تا تصویر یا ویدیو 

را در چت ذخیره کنید.
گی به  به جــز قابلیــت View Once a، یــک ویژ
گــر آن را  نــام Vanish Mode وجــود دارد کــه ا
فعــال کنید، بــه طور خــودکار تمــام پیام های 
مشاهده شــده ناپدید می شــوند. برای فعال 
کردن حالت Mode Vanish، چت مورد نظر را 
کنون  باز کرده و سپس روی آن کلیک کنید. ا
می توانیــد گزینــه Vanish Mode را ببینیــد، 
روی آن کلیک کنید تا پیام ها به طور خودکار 

ناپدید شوند.

کردن حالت تاریک در توئیتر  نحوه روشن 

تصاویر ناسا از نتایج فوران یک آتشفشان در جو زمین 

گرام قابلیت " یک بار مشاهده" را برای  چگونه در اینستا
کنیم؟  عکس و فیلم ها فعال 

فناوری

دانستنی های فناورانه؛ 

حقایقی از کهکشان ها و جهان خارج زمین 
بــا وجود اینکــه دانشــمندان 
اطالعات زیادی را از کهکشان ها 
و اجــرام فضایی دیگر به دســت 
آورده اند، اما فضا همچنان می تواند ما را شــگفت 

زده کند. 
همانطور که بسیاری از ما می دانیم، جهان بسیار 
گر به آن فکر کنیم  عظیم است؛ آنقدر بزرگ که حتی ا

در وسعت آن غرق خواهیم شد.
وجــود  بــا  ورس،  لیســت  گــزارش  اســاس  بــر 
کنون تنها با بخش  پیشرفت های تکنولوژی، ما تا
کوچکــی از کهکشــان ها و جهانــی کــه در اطــراف 
خودمان قرار دارد آشنا شده ایم، اما همین اطالعات 
به ما نشــان می دهد که کهکشــان ها محل وقوع 
ک است که  تعداد زیادی از اتفاقات و انفعاالت ترسنا
احتماال هرگز به گوش ما نخورده اند. در این گزارش 

قصد داریم شما را با تعدادی از آن ها آشنا کنیم.
         روز رستاخیز بوزون هیگز

بسته به اینکه در کجا زندگی می کنید، صحبت های 
مختلفی در مورد پایان جهان می شود، اما می توان 
گفت که به طور مشترک بسیاری از فرهنگ ها بر این 
باورند که پایان جهان دراماتیک خواهد بود. یکی 
ک ترین سناریو ها در این زمینه رستاخیز  از خطرنا
بوزون هیگز نام دارد. هیگز مثل حبابی پر از انرژی 
است که باید ثابت بماند تا کیهان پایدار بماند. این 
حباب مانند خالء گسترش می یابد و دانشمندان 
معتقدنــد گســترش این حبــاب کــه می توانــد به 
نابودی زمین منجر شود، آغاز شده است. البته این 

روند ده ها میلیارد سال به طول می انجامد.
         همنوع خواری کهکشانی

همنوع خواری کهکشانی آخرین اتفاقی است که 
می تواند در مورد فضا به ذهــن ما خطور کند. این 
موضوع که کهکشــان های بزرگتری وجــود دارند 
کــه کهکشــان های کوچکتــر را می بلعنــد، بســیار 
ک است، زیرا ممکن اســت برای کهکشان  ترسنا
ما نیز چنین اتفاقی بیفتد. با این حال جایی برای 
نگرانــی وجــود نــدارد، زیرا این اتفــاق در آینــده ای 
نزدیک رخ نخواهد داد. بسیاری دیگر از کهکشان ها 
در حال حاضر توسط یک کهکشان بزرگ تر خورده 
می شوند و فاصله کمی هم با ما دارند. آندرومدا یکی 
از کهکشان های نام آشناست که حدود دو میلیارد 

سال پیش یک کهکشان دیگر را نابود کرد. برخی ها 
انتظار دارند که در حدود ۴.۵ میلیارد ســال آینده 
اتفاقی مشابه نیز برای کهکشان ما بیفتد. البته تا آن 
زمان انسان ها می توانند به وسایلی برای سفر های 

بین کهکشانی مجهز شوند.
         سیاهچاله طرد شده

یکی دیگر از عجایب فضــا که می توان به آن اشــاره 
کرد، سیاهچاله پر جرمی است که از کهکشان خود 
خارج شــده است. دانشــمندان محاسبه کردند 
که بــرای پرتاب یک ســیاهچاله به فضا، بــه انرژی 
معادل ۱۰۰ میلیــون ابرنواختر نیاز اســت. از طرفی 
ســیاهچاله ای که در مــورد آن حــرف میزنیم یک 
سیاهچاله معمولی نیست و در نوع خود بزرگترین 
کنون به  ســیاهچاله ای محســوب می شــود که تا
ثبت رسیده است. انرژی الزم برای خارج شدن این 
ســیاهچاله از فضا از ادغــام دو ســیاهچاله در مرکز 

کهکشان به دست آمده است.
         سیاهچاله های سرکش

از بین تمام چیز هایی که می توانند در فضا سرگردان 
و به قولی سرکش شوند، سیاهچاله ها بدترین مورد 

آن ها هستند. همانطور که می دانید سیاهچاله ها 
کــم بســیار زیــاد هســتند و  قســمتی از فضــا بــا ترا
میدان هــای گرانشــی آن هــا نیز بــه طــور غیرقابل 

تصوری باالست. 
بــه طــوری کــه حتــی نــور نیــز نمی توانــد از میدان 
گرانشــی آن ها فرار کند؛ بنابراین حرکت کردن این 
سیاهچاله ها می تواند یک مشکل بزرگ باشد. در 
برخی موارد سیاهچاله ها شروع به حرکت با سرعت 
فوق العاده می کنند و هر چیزی که در مسیر آن ها 
قرار می گیرد را نابود می کنند. این پدیده در نزدیکی 
ما وجود دارد و سیاهچاله ای به بزرگی مشتری در 
کهکشان راه شــیری می چرخد. قبال دانشمندان 
فکر می کردند که این ســیاهچاله ثابت اســت، اما 

تحقیقات اخیر ثابت کرده که اینطور نیست.
         ستاره های زامبی

هر چیزی که زنده است بعد از گذر زمان در نقطه ای 
نابود شــده و از بین مــی رود. اما این مســئله برای 
برخی مــواد در کهکشــان صــدق می کند. مــرگ و 
نابودی ســتارگان یکی از جالب تریــن پدیده های 
شناخته شــده در جهان اســت. هر ســتاره ای که 

در آسمان می بینیم، قبال مرده و نور آن هنوز به ما 
نرسیده است یا ســتاره ای مثل خورشید ما است 
که باالخره در برهه ای از آینده نابود خواهد شد. اما 
در موارد نادری ستارگان ممکن است حتی پس از 
مرگ نیز همچنان وجود داشته باشند. دانشمندان 
اخیرا ستاره های زامبی را کشف کرده اند که باید در 
مراحل ابرنواختری خود می مردند، اما به نوعی زنده 
می مانند و به شکل دیگری در فضا باقی می مانند.

         سردترین مکان در جهان
کیهان مکانی کامال سرد است، زیرا گرمای ستارگان 
تنها به بخش کوچکی از فضا اثر می گذارد. به گفته 
دانشــمندان، ســردترین مــکان شــناخته شــده 
در جهان ســحابی بومرنگ اســت. دانشــمندان 
تحقیقات زیادی را در مورد علت سردی این ناحیه 
انجام دادند و طبق مطالعات اخیر، این سرما به این 
دلیل ایجاد شده که یک ستاره، از یک ستاره در حال 
نابودی دیگر عبور کرده است. این اتفاق باعث شده 
گرچه در این مورد  که یک افنجار ســرد رخ بدهد. ا
کتشافات  خطری ما را تهدید نمی کند، اما باید در ا

فضایی مراقب چنین مکان هایی بود.

هوا و فضا

داستان کوتاه

پالتو ها در مدل هــا و رنگ های مختلفی وجود 
دارند. برای داشــتن اســتایل جذاب و شــیک 
در پاییز و زمستان باید بدانید پالتو را چگونه و با 
چه چیزهایی ست کنید. پالتوها نه تنها نقش 
مهمی در گرم نگه داشتن ما در فصل زمستان 
دارند، بلکه یکی از نجات دهنده های استایل 
زمستانی ما هستند. البته باید نکات ست کردن 

پالتو در زمستان را بدانیم. 
         نحوه ست کردن پالتو در زمستان با 

سایر لباس ها
         تند و تیز بپوشید

برای ایجاد تغییر در اســتایل خوب اســت روی 
لباسی تاکید کنید که بخش بزرگی از ظاهر شما را 
دربر می گیرد. در زمستان پالتو این نقش را دارد. 
به همین دلیل هم توصیه می کنیم پالتویی را 
برای این فصل درنظر بگیرید که شامل رنگ های 
تاثیر گذار باشــد. رنگ  های تیــره در هر کمدی 
پیدا می شــوند و اســتایل متفاوتی برای شــما 
گر بتوانیــد روزهای زمســتان را با  نمی ســازند. ا
پوشــیدن رنگ های شــاد زیبا کنید، یک قدم 

بزرگ برداشته اید.
         ست کردن پالتو مناسب فرم بدن

برای انتخــاب پالتوی مناســب فرم بــدن خود 
را بشناســید و بر اســاس آن دســت بــه انتخاب 
بزنید، چون قاعدتا هر مدل پالتویی به هر کسی 
نمی آید. برای مثال پوشیدن یک پالتوی بلند 
کمربنددار، برای کسی که فرم بدن ساعت شنی 
دارد، ایده آل اســت. اما همین پالتو برای کسی 
که فرم بدن مثلثی دارد، نتیجه خوبی به دنبال 

نخواهد داشت.
         گزینه های مناسب زیر پالتو در مهمانی

یکــی از ترفندهــای ســاختن اســتایل شــیک 
زمستانه، این است که چند الیه لباس بپوشید 
بجز مواقعــی کــه می خواهید به یــک مهمانی 
رسمی بروید. در مهمانی   های رسمی یک بلوز 
مجلســی یا شــومیز مناســب را انتخاب کرده و 
به پوشــیدن همین گزینــه در زیــر پالتو قناعت 
کنید. زیر پالتو یک بلوز حریر یا ساتن بپوشید و 
بگذارید استایل جدید شما خودش را به خوبی 

تعریف کند.
         ست کردن پالتو با جین

اینکــه بتوانید پالتو را با جین ســت کنیــد یا نه، 
بســتگی به رنگ شــلوار جین و پالتو دارد. برای 
مثال می توان یک پالتوی شتری رنگ را با یک 
شلوار جین آبی مالیم ست کرد و نتیجه خوبی 
گر ترکیب رنگ شلوار و پالتو با  به دست آورد، اما ا
هم ست نباشند، نتیجه چشم گیر نخواهد بود.

زنــی از خانــه بیــرون آمــد و ســه پیرمــرد را بــا 
چهره های زیبا جلوی در دید. 

به آنها گفت: من شــما را نمی شناسم ولی فکر 
می کنم گرسنه باشید، بفرمایید داخل تا چیزی 

برای خوردن به شما بدهم. 
آنها پرسیدند: آیا شوهرتان خانه است؟ 

زن گفت: نه، او بــه دنبال کاری بیــرون از خانه 
رفته. 

آنها گفتند: پس ما نمی توانیم وارد شویم منتظر 
می مانیم.

عصر وقتی شوهر به خانه برگشــت، زن ماجرا را 
برای او تعریف کرد. 

شوهرش به او گفت: برو به آنها بگو شوهرم آمده، 
بفرمایید داخل. 

زن بیرون رفت و آنها را به خانه دعوت کرد. 
آنها گفتند: ما با هم داخل خانه نمی شویم. 

زن با تعجب پرسید: چرا؟ 
یکی از پیرمردها به دیگری اشاره کرد و گفت: نام 

او ثروت است. 
و به پیرمرد دیگر اشاره کرد و گفت: نام او موفقیت 
است. و نام من عشق است، حاال انتخاب کنید 

که کدام یک از ما وارد خانه شما شویم؟
زن پیش شوهرش برگشت و ماجرا را تعریف کرد. 
شوهر گفت: چه خوب، ثروت را دعوت کنیم تا 

خانه مان پر از ثروت شود! 
ولــی همســرش مخالفــت کــرد و گفــت: چــرا 

موفقیت را دعوت نکنیم؟ 
فرزنــد خانــه کــه ســخنان آنهــا را می شــنید، 
پیشنهاد کرد: بگذارید عشق را دعوت کنیم تا 

خانه پر از عشق و محبت شود.
مرد و زن هر دو موافقت کردند. زن بیرون رفت و 
گفت: کدام یک از شما عشق است؟ او مهمان 

ماست. 
عشق بلند شد و ثروت و موفقیت هم بلند شدند 

و دنبال او راه افتادند. 
زن با تعجب پرسید: شما دیگر چرا می آیید؟ 

گــر شــما ثــروت یا  پیرمردهــا بــا هــم گفتنــد: ا
موفقیت را دعوت می کردید، بقیه نمی آمدند 
ولــی هرجا که عشــق اســت ثــروت و موفقیت 

هم هست.

ترفندهای زیرکانه 
برای ست کردن پالتو

سه پیرمرد

مطمئنا شــما هم هر غذایــی را که 
داخلــش پنیــر پیتــزا باشــد خیلی 
کی  دوســت دارید. چون ایــن خورا
ســاده طعم عجیبی به غذاها می دهد. از عطر و طعم 
سیر و جعفری هم که دیگر نمی توان گذشت. ساندویچ 
پنیر گریل شــده یکی از غذاهای پرطرفــدار و محبوب 
بوده است. اما این مدل ســاندویچ پنیر گریل شده با 
نان سیر این ساندویچ را یک سطح باالتر می برد. تمام 
چیزی که برای درســت کردن این نان ســیر خوشمزه 
الزم دارید کمی  مواد بیشتر برای درست کردن کره سیر 
است.  این دستور پخت برای ۴ ساندویچ کافی است. 
می توانید این نان سیر و پنیر گریل شده را با سس پیتزا 
خوش طعم تر کنید و به همراه یک سوپ و ساالد یک 

شام خوشمزه داشته باشید.
         مواد الزم برای کره سیر

    ۸ قاشق غذاخوری کره

    ۴ حبه سیر، رنده شده یا له شده
    ۲ قاشق غذاخوری جعفری خردشده

         مواد الزم برای ساندویچ

  ۸ تکه نان
۲۰۰ گرم پنیر چدار یا موزارال، برش داده شده یا رنده شده

فلفل به مقدار الزم

         طرز تهیه ساندویچ پنیر با نان سیر
۱- کره نرم شده را با سیر و جعفری مخلوط کنید و روی 

هر دو طرف ۲ تکه نان بمالید.
۲- یک ماهیتابه بزرگ نچسب بردارید و روی حرارت 
مالیم بگذارید. یک تکه نان را که کره سیر زده اید روی 
ماهیتابه بگذارید و برای ۲ تا ۳ دقیقه سرخ کنید یعنی 
تا وقتی که رنگ قهوه ای و طالیی بگیرد. نان را برگردانید 
و پشــتش را هم ســرخ کنید. این کار را با یــک تکه نان 

دیگر هم بکنید.
۳- حرارت را کم کنید. پنیر رنده شده را روی یک طرف 

نان بریزید و روی آن نمک و فلفل بپاشید.
۴- تکه دیگر نان را روی الیه پنیر که روی نان در حال آب 
شدن است، بگذارید و برای ۴ تا ۶ دقیقه با حرارت پایین 
آن را سرخ کنید. با یک قاشق چوبی به آرامی ساندویچ را 
فشار دهید تا پنیر کامال آب شود. این کار را با بقیه نان ها 

و کره سیر هم بکنید.

ساندویچ پنیر با نان سیر

دهکــده توریســتی، فرهنگــی 
و ورزشــی گنجنامــه بــا امکانات 
 تفریحی، گردشگری و تاریخی اش
  یک مکان ایده آل برای ســپری کردن یک روز کامل 
در شهر همدان است. دهکده ای که حکم پارک ائل 
گلی تبریز را بــرای همدانی هــا دارد؛ جایی کــه روزانه 
میزبان هزاران نفر است و مهم ترین جاذبه این شهر 

به حساب می آید.

دهکده گنجنامه 
همدان

گردشگری

دستپخت

کرمان سیالب در جنوب 
در پی وقوع بارش های زمستانی اخیر، سیل 
مناطق گسترده ای از جنوب استان کرمان 
گرفته و مشکالتی از جمله قطعی برق،  را فرا
مســدود شــدن راه های ارتباطــی، طغیان 
رودخانه ها و آبگرفتگی معابر و خانه ها را به 

همراه داشته است.

عکس روز

استایل

رنا
/ ای

ده
دزا

حم
ذر ا

ابو


