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نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: اصفهان یک شهر میراثی است و بدین سبب معضل 
پدیده فرونشست در آن یک معضل ملی است و تمامی مسووالن در این زمینه رسالت تاریخی دارند. عباس 
مقتدایی افزود: آنچه که اکنون در سطح ملی باید به آن توجه شود این است که اصفهان ابنیه تاریخی و آثار 
ارزشمند و گرانبهایی دارد که هرگونه فرونشست می تواند به آنها لطمه بزند و خسارت های جبران ناپذیری ایجاد 
کند بنابراین همه مسووالن در این باره باید وارد عمل شوند. وی اظهار داشت: با توجه به بافت تاریخی این استان 
و آثار مشهور ثبت شده، باید موضوع فرونشست با دقت، جدیت و مسوولیت پذیری بیشتری دنبال شود. رییس 
مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان افزود: بر این اساس نباید فرونشست زمین در اصفهان،  به شوخی و 
بی تفاوتی گذرانده شود، بلکه این مساله از موضوعات بسیار مهمی است که در سال های آتی و برای نسل های 
آینده هم اثرگذار است و هرگونه بی دقتی امروز ما می تواند خسارت ها را مضاعف کند و از  سویی اقدامات ما 
می تواند آسیب های آینده را کاهش دهد. وی یادآور شد: در این باره با مسووالن ملی مکاتباتی انجام شده و در 

نتیجه آن مقرر شد تا مدیریت موضوع فرونشست در اصفهان با جدیت انجام شود.    

 نماینده مردم اصفهان در مجلس:

فرونشست زمین در اصفهان معضل ملی است

نخستین بار در غرب آسیا:

تولید بوستر کمپرسور 
به دست صنعتگران اصفهان

رئیس اتحادیه مرکزی دام سبک:

دست های پشت پرده 
گوشت را مصنوعی قیمت 

 افزایش داده اند

ستایش فکر و برنامه
 مهندسان فوالد مبارکه

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی “سالم اصفهان”:

شهروندان کمبودهای شهر را 
گزارش دهند

دانشگاه های اصفهان 
در جمع برترین  دانشگاه های

 جوان دنیا
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۴ کتف سهراب مرادی دوباره آسیب دید
اعطای وام اشتغال 

به سربازان ترخیص شده
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بعد از دو سال خاموشی:

چراغ تئاتر اصفهان روشن شد
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# اصفهان  تنها  نیست

بررسی چگونگی روابط همکاری
 پاالیشگاه اصفهان 

با تاجیکستان و قرقیزستان
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سعید ابریشمی راد - شهردار شاهین شهر

شــهرداری شــاهین شــهر بــه اســتناد مجــوز شــماره ۵91/ش مــورخ 1۳99/۰۴/11 
گذاری 2 واحد تجاری تحت  شــورای اسالمی شــاهین شــهر درنظردارد نســبت به وا
ــاختمان  ــه س ــوط ب ــرقی مرب ــی ۳ ش ــی فرع ــوار فردوس ــع در بل ــود واق ــت خ مالکی
پارکینــگ طبقاتــی بــا اجــاره بهــای ماهانــه بصــورت یکســاله ازطریــق مزایــده 

ــد. ــدام نمای ــرایط اق ــد ش ــی واج ــی و حقوق ــخاص حقیق ــه اش عمومی ب
کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات  متقاضیان جهت 
کثــر تــا  اداری بــه واحــد حســابداری شــهرداری مراجعــه و پیشــنهادهای خــود را حدا
ــه حراســت تحویــل  ــه دبیرخان ــان وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ 1۴۰۰/12/22 ب پای

کلیــه پیشــنهادها مختــار اســت. نماینــد. شــهرداری در رد یــا قبــول یــک یــا 
128۰911 / م الف

نوبت چاپ اول
گهی تجدید مزایده عمومی )نوبت سوم( آ

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

 www.setadiran.ir شــرکت عمــران شــهر جدیــد مجلســی درنظــردارد نســبت به برگــزاری مناقصات عمومی ذیــل ازطریق ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولت بــه نشــانی 
اقدام نماید:

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور: 1۴۰۰/12/1
خ 1۴۰۰/12/7 کثر تا ساعت 1۴/۰۰ روز شنبه مور شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: حدا

خ 1۴۰۰/12/17 کثر تا ساعت 1۴/۰۰ روز سه شنبه مور مهلت زمانی ارایه پیشنهادات: حدا
خ 1۴۰۰/12/18 کات: ساعت 11/3۰ صبح روز چهارشنبه مور گشایی پا زمان باز

کیلومتر 2۰ جاده مبارکه بروجن شهر جدید مجلسی بلوار ارم شرکت عمران مجلسی کارفرما: اصفهان  نشانی 
تلفن: ۵2۴72733، ۰31-دورنگار: ۵2۴7221۴، ۰31-کدپستی: 8۶31۶۴۵77۵

www.majlesi.ntdc.ir 1281۰72 / م الفسایت شرکت عمران مجلسی

نوبت اول
گهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی( )آ

 مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهشماره فراخوان
مدت قرارداد

مبلغ ضمانتنامه شرکت 
شرایطدر مناقصه )ریال(

2۰۰۰۰۰1۳97۰۰۰۰2۶
مناقصه تکمیل ساختمان اصلی، سرویس 

بهداشتی و محوطه مدرسه محله دانش شهر 
جدید مجلسی بصورت 7۰ درصد تهاتر

 ۴1/۰۳9/719/۰۰۰
فهرست بها 1۴۰۰ 

مدت قرارداد: 12 ماه

2/۰۵2/۰۰۰/۰۰۰ بصورت 
ضمانتنامه بانکی

شخصیت حقوقی 
دارای حداقل پایه 

۵ در رشته ابنیه

2۰۰۰۰۰1۳97۰۰۰۰27
گذاری و بلوک  کی، جدول  اجرای عملیات خا

فرش متفرقه سطح شهر جدید مجلسی 
بصورت 7۰ درصد تهاتر

 19/۴۶1/۰۰۰/۰۰۰
فهرست بها 1۴۰۰ 

مدت قرارداد: 8 ماه

1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ بصورت 
ضمانتنامه بانکی

شخصیت حقوقی 
دارای حداقل پایه 

۵ در رشته ابنیه

حسین اسماعیلی احمدی - شهردار زرین شهر

شــهرداری زریــن شــهر بــه اســتناد مجــوز شــماره ۴3۰ مــورخ 1۴۰۰/1۰/۰8 شــورای 
اسالمی شــهر درنظــردارد نســبت بــه فــروش سرشــاخه ها و تنه خشــک درختان 
موجــود در نهالســتان فضــای ســبز شــهرداری ازطریــق مزایــده عمومی بــا قیمــت 
کارشناسی اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت 
دریافت اســناد مزایده و کســب اطالعات بیشــتر از تاریخ انتشــار تا پایان وقت اداری 

128۰۰۴۶ / م الفمــورخ 1۴۰۰/12/17 بــه شــهرداری زریــن شــهر مراجعــه نمایند.

نوبت اول گهی مزایده« »آ

علی پیراینده - شهردار مشکات

شــهرداری مشــکات درنظــردارد براســاس دفترچــه بودجــه 1۴۰۰ و مصوبــه 1 صورتجلســه 2۴ 
مــورخ 1۴۰۰/11/11 شــورای اسالمی شــهر مشــکات تعــداد 8 قطعــه از زمینهــای در تملــک خــود 
کاربــری تجــاری همــراه بــا پروانــه ســاخت در ســه طبقــه را طــی تشــریفات مزایــده عمومی بــه  بــا 
کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی درخواســت میگــردد از تاریــخ نشــر  ــذا از  فــروش برســاند. ل
گهــی جهــت دریافــت اســناد شــرکت در مزایــده به دبیرخانــه شــهرداری مراجعه نمایند. اولیــن آ

گهی برعهده برنده مزایده میباشد. الزم بذکر است هزینه کارشناسی اراضی و آ
12811۰۰ / م الف

نوبت اول
گهی مزایده زمین شماره 1۴۰۰/۴813 مورخه 1۴۰۰/12/1 آ
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معاون توســعه بازرگانــی وزارت جهاد کشــاورزی  
طی نامه ای قیمت انواع برنج خارجــی و ایرانی را 

اعالم کرد.
به گزارش ایســنا،  در متن نامه عباس عسکرزاده 
به سرپرست های ســازمان های جهادکشاورزی 
اســتان های تهــران، البــرز، خراســان شــمالی، 

لرستان، هرمزگان و کردستان  آمده است:
با توجــه بــه اقدامات این معاونت در پیشــگیری 

از افزایش بــی ضابطه قیمت برنج بدین وســیله 
قیمت فــروش و مصرف کننده برنــج طارم ایرانی 
درجه یــک - ۶۵ هــزار تومــان،  برنج طــارم درجه 
دو- ۶۰ هزار تومان،  برنج ایرانی شیرودی - ۴۲ هزار 
تومان،  برنج هندی وارداتی - ۳۰ هزار تومان،  برنج 
کستانی وارداتی - ۳۱ هزار تومان تعیین می شود. پا

همچنین قیمــت برنج هــای وارداتی که توســط 
شــرکت خدمــات بازرگانی تهیه شــده بــه ترتیب 
کســتانی ۱۱۲۱-  هندی ۱۱۲۱ - ۲۴ هــزار تومان، پا
۲۵ هزار تومــان و تایلنــدی - ۱۲ هــزار و ۵۰۰ تومان 

خواهد بود.
ضروری است دستور فرمائید نســبت به نظارت 
و بازرســی بر رعایت قیمت های فروش برنج برای 
مصرف کنندگان طبق لیست باال اقدامات الزم 
معمــول و بــا متخلفیــن برخــورد قانونــی صورت 

پذیرد.

صنعتگران اصفهانی، بوستر کمپرسور با قدرت صد 
کیلو وات با حجم ۴۵ متر مکعب را برای نخستین بار 

در غرب آسیا طراحی و تولید کردند.
رئیس هیئت مدیره شــرکت بارون به ساخت سه 
دستگاه کمپرسور از این نوع برای استفاده در صنایع 
کنون در  پتروشیمی بوشهر اشاره کرد و گفت: هم ا
حال تدوین دانش فنی و همچنین، ساخت داخلی 
۱۰ کمپرسور با توان دو مگاوات از نوع اسکرو هستیم.

بهرام بارانی با اشاره به اینکه این بوستر کمپرسور ها 
بــا کار ویــژه اســتفاده در پتروشــیمی ها بــه صورت 
کامل در این شــرکت ایرانی طراحی و ســاخته شده 
اســت، گفت: ایــن محصــول فــن آورانه ی ایرانی با 
قیمت ۴۰ درصــد ارزان تر از مشــابه خارجی بــه بازار 

عرضه می شود.
وی افــزود: افزایــش بازه زمانــی تعمیرات اورهــال از 

هشت هزار ساعت به چهل هزار ساعت نسبت به 
کم سازی گاز تا فشار  مشابه خارجی، برخورداری از ترا
۷۵۰ بار به عنــوان دومین رکورد جهــان در صنعت 
کمپرسور و ضمانت پنج ساله ی محصول به عنوان 
تنها شرکت با این ویژگی در دنیا از امتیازات محصول 

تولید شده است.
وی، خرید خارجی این نوع بوســتر کمپرســور را به 
دلیل تحریم ها با مشکالت فراوان همراه دانست و 
افزود: ســاخت این محصول که ۲۰ متخصص، آن 
را در طول ۶ ماه ســاخته اند، دقیقا متناسب با نیاز 

مصرف کننده ایرانی انجام شده است.
مدیر این شرکت فن آور به نیاز کشور به ۱۰۰ دستگاه 
از این نوع تجهیزات در هر ســال گفت: با دستیابی 
به فن آوری تولید این بوستر کمپرسور، زمینه صرفه 

جویی ۲۰۰ میلیون دالری فراهم شده است.
کنون توان تولید کمپرسور های با توان ۱۰  وی گفت: ا
مگاوات از نوع رسیپروکیت را در کشور داریم، اما هنوز 

سفارشی در این زمینه نداشته ایم.
در حال حاضــر، ۱۰۰ نفر به صورت مســتقیم در این 
شــرکت مشــغول به کارنــد کــه در صــورت دریافت 
ســفارش به انــدازه ظرفیــت اســمی تولید، زمینــه 
اشتغال مســتقیم و تخصصی ۵۰۰ دیگر هم فراهم 

خواهد شد.

مهمترین عامل ضایعات نان در کشــور ســطح 
پایین اطالعــات نانوایان، ســن زدگــی گندم ها 

است.
 نایب رئیس انجمن علوم و فنــون غالت گفت: 
مهم ترین عامل ضایعات نان در کشــور ســطح 
پایین اطالعات نانوایان، ســن زدگی گندم ها یا 
ورود گندم های تازه به چرخه آسیابانی، رعایت 
نکــردن اصول تخمیر، شــرایط نگهــداری آرد در 
واحد هــای نانوایی، کوتــاه بودن زمــان پخت، 
کاهش وزن چانه خمیــر و اســتفاده از تنور های 

غیراستاندارد است.
کارشناســان  ناتوانــی  خواجــه،  محمدرضــا 
وزارتخانه ها در آسیب شناســی ضایعــات نان و 

تجویز نسخه مناســب را از جمله علل به وجود 
آمدن ضایعات نان برشمرد و افزود: اعالم نکردن 
کافی نانوایان و اعطای  به موقع نرخ نان، درآمد نا
مجوز به افراد غیرمتخصص نیز از جمله علل به 
وجود آمدن ضایعات در صنعت نان خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
از آمادگی این شرکت برای تأمین بنزین مورد نیاز 

مردم در نوروز ۱۴۰۱ خبر داد.
کرامت ویس کرمی در این باره گفت: پیش بینی 
ما این اســت که تردد در تعطیالت نوروز امسال 
به مراتب از تعطیالت سال های گذشته بیشتر 
خواهد بود و روند مصرف بنزیــن در نوروز پیش  

رو افزایشی است.
وی افزود: مصرف بنزین کشور در ســال ۱۴۰۰ در 
مقایسه با سال ۱۳۹۹، حدود ۱۶ درصد افزایش 
یافتــه اســت و هر چــه بــه روزهــای پایانی ســال 
نزدیک تــر می شــویم، این رقــم بــاز هــم افزایش 

می یابد.
مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای 
کید کرد: برنامه ریزی  برای ذخیره سازی  نفتی تأ
مناسب فرآورده در انبارهای نفت کشور و تأمین 
بنزیــن نــوروزی انجــام شــده اســت و از ابتدای 
اســفند نیــز عملیــات سرکشــی از جایگاه هــای 

مناطق سی وهفت گانه آغاز می شود.
ویس کرمی گفت: مأموران و گروه های عملیاتی ما 
به جایگاه های عرضه سوخت مناطق عملیاتی و 
حوزه ستادی می روند و ضمن بررسی مسیرهای 
مختلف در کشور، نواقص و کاستی ها را بررسی ، 

پیگیری و برطرف می کنند.
وی اظهار کرد: امیدواریــم برای تعطیالت نوروز 
که شــروع عملیاتی آن روز ۲۵ اســفندماه است، 

آمادگی کامل داشته باشیم.
مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای 
کید بر اینکه بازدید جایگاه های عرضه  نفتی با تا
ســوخت کشــور طبق رویه ســال های گذشــته 
کید کــرد: با توجه به شــرایط  انجام می شــود، تأ

سخت کرونا در سال های گذشته با محدودیت 
و ممنوعیت تردد روبرو بود، اما امیدواریم در نوروز 

۱۴۰۱ گلگشت های نوروزی خود را فعال کنیم.
ویس کرمی تصریــح کــرد: از ابتدای اســفندماه 
کیپ هــای عملیاتی و  برنامه ریــزی برای اعــزام ا
تیم های بازرســی به مناطــق مختلف کشــور را 
انجام می دهیم تا آمادگی کامل جایگاه ها را احراز 
کنند و با توجه به افزایش تعداد سفرها، بتوانیم 
خدمات خوبی را در بحث سوخت رسانی در ایام 

نوروز پیش رو ارائه کنیم.
وی گفــت: پیش بینــی ما ایــن اســت کــه نــوروز 
گر  امســال متفاوت با ســال های قبــل اســت و ا
محدودیت هــای کرونایــی نداشــته باشــیم، 
مصرف بنزیــن در تعطیــالت نــوروزی پیش رو، 

روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر باشد.
طبــق اعــالم شــرکت ملــی پخــش فرآورده های 
نفتی، او دربــاره وضع عرضه ســوخت هوایی در 
کشــور گفت: تولید مــا در داخل کشــور، بیش از 
نیاز است. روزانه حدود ۴ میلیون لیتر سوخت 
هوایــی در کشــور توزیــع می شــود که ایــن رقــم 
در ایــام نوروز بــا توجه بــه افزایش تقاضا، بیشــتر 
 می شود و به میانگین روزانه تا ۵ میلیون لیتر نیز 

افزایش می یابد.

از سوی وزارت جهاد کشاورزی؛

نرخ انواع برنج خارجی و ایرانی اعالم شد

خبر

رئیس اتحادیه مرکزی دام ســبک کشور گفت: 
دست های پشــت پرده قیمت گوشــت قرمز را 
مصنوعی افزایش داده انــد تا مســئوالن را وادار 
به واردات گوشت کنند. افشــین صدر دادرس 
در پاســخ به ایــن ســوال کــه چــرا صــادرات دام 
متوقف شــده اســت؟ گفت: گفته می شود که 
قیمت گوشت در داخل کشــور باال رفته و برای 
تنظیم بــازار گوشــت، صــادرات متوقف شــده 
اســت. ولی باید گفــت که صــادرات تاثیــری در 
قیمت گوشــت ندارد، زیرا نوســان قیمــت دام 
زنده به حد نوسان قیمت گوشت در بازار نبوده 
اســت. وی ادامه داد: مافیای گوشت یا همان 
گر بتوانند قیمت گوشت  افراد سودجو و دالل ا
گوسفندی را به بیش از ۱۸۰ هزار تومان برسانند 
واردات توجیه پیدا خواهد کرد و هدفشان نیز 
همین است. رئیس اتحادیه مرکزی دام سبک 
کشــور تصریح کرد: همیشــه بــرای شــب عید و 
ماه رمضان تقاضای خرید گوشت زیاد می شد 
و بــه تبــع آن قیمت هــا بــاال می رفــت، ولی این 
دســت های پشــت پرده قیمت ها را مصنوعی 
افزایش داده اند که تولیدکننده داخلی حذف 
شود، مسئوالن تحت تاثیر قرار بگیرند و وادار به 
واردات گوشت شوند. وی اضافه کرد: دامداران 
گرفتارنــد. مســئوالن وعده های توخالــی برای 
تامین نهــاده می دهنــد. هیچ راهی پیشــروی 
دامــدار نگذاشــته اند. وزارت جهاد کشــاورزی 

حمایتی از دامداران نمی کند.

مدیر عامل بانک  مسکن گفت: تاکنون ۶۷۴۳ 
میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و هزار 
و ۳۱۰ میلیارد تومان از محل تسهیالت نهضت 
ملی مسکن به حساب ســازندگان پرداخت 
شده است. به گزارش وزارت راه و شهرسازی 
محمود شایان درخصوص تازه ترین وضعیت 
افتتاح حساب و واریز وجوه متقاضیان طرح 
نهضت ملی مسکن و پرداخت تسهیالت به 
کنون حدود ۲۹۳ هزار  سازندگان اظهار کرد: تا
نفر در بانک مســکن برای طرح نهضت ملی 
مسکن حساب افتتاح کردند که از این میزان 
حدود ۱۹۴ هــزار نفــر آورده خود را به حســاب 
طرح نهضت ملی مســکن واریز کردند. وی، 
جمــع آورده متقاضیــان طــرح نهضــت ملی 
مسکن را ۱۲ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان برشمرد 
کنون ۶ هزار  و افزود: از جمع آورده متقاضیان تا
و ۷۴۳ میلیارد تومان به حســاب ســازندگان 
واریز شده و پنج هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان نیز 
نزد بانک اســت تا به تدریج به ســازندگان بنا 
بر پیشرفت پروژه پرداخت شود. مدیرعامل 
بانک مسکن ادامه داد: از محل تسهیالت نیز 
تاکنون یک هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان به حساب 

سازندگان پرداخت شده است.

آمــار دفتــر اطالعــات و داده هــای آب کشــور 
نشــان می دهد، بــا ســپری شــدن ۱۵۰ روز از 
ســال آبی تا ۳۰ بهمن ماه )ســال آبــی ۱۴۰۱-

۱۴۰۰( مجموع حجــم ذخایــر آب در مخازن 
سدهای کشور به حدود ۱۱.۳۲ میلیارد متر 
مکعب رســیده که نســبت به مدت مشــابه 
ســال آبی گذشــته بیانگر ۲۰ درصــد کاهش 

است. 
به گزارش شــرکت مدیریت منابع آب ایران، 
»فیروز قاسم زاده« اظهار کرد: بررسی وضعیت 
ورودی سدهای کشور نشان می دهد، میزان 
حجم ورودی های سال آبی جاری کاهشی 
معادل ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال 
آبی گذشته دارد، اما با توجه به اینکه ذخایر 
کنون نسبت به سال قبل  برفی سال جاری تا
بیش از دو برابر است، ذوب برف در ماه های 
آتی باعث رشد ورودی به سدها خواهد شد. 
وی افــزود: میزان پرشــدگی ســد زاینــده رود 
در استان اصفهان، سدهای استان تهران، 
ســدهای حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه و 
سدهای استان خوزســتان در شرایط فعلی 
به ترتیــب حــدود ۱۰ درصــد، ۱۷ درصــد، ۳۵ 

درصد و ۴۹ درصد بوده است. 
مدیــرکل دفتــر اطالعــات و داده هــای آب 
کشــور گفت: با توجه به بارش های مناسب 
جنوب کشور در سال جاری، سدهای استان 
هرمــزگان تقریبا در شــرایط پرشــدگی کامل 

قرار دارند.

خبر دیدگاه کارشناسان درباره آینده بازار مسکن:

ک در حال استراحت  بازار امال
گرچــه از پنــج مولفــه اثرگــذار بــر  ا
بازارمسکن، دو متغیر کاهشی و سه 
مورد دیگر افزایشی است، به دلیل 
ورود این بازار به فاز استراحت، کارشناسان نسبت به 

رشد قیمتها در آینده با احتیاط سخن می گویند. 
بخشی از ثبات این روزهای بازار مسکن را می توان ناشی 
کرات هسته ای دانست. اما باید  از تاثیرپذیری آن از مذا
توجه داشت که این بازار از آذرماه سال گذشته تا کنون 
به ثبات نسبی رسیده و نرخ رشد سالیانه آن از حدود ۱۰۰ 
گرچه عوامل  درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است. ا
سیاسی به عنوان یکی از مولفه ها در ایجاد آرامش بازار 
مسکن موثر هستند، این بازار از متغیرهایی همچون 
کمبود عرضه، توان طرف تقاضا، وضعیت تورم عمومی، 
رشــد نهاده های ســاختمانی و تورم بازارهــای موازی 
تاثیر می گیرد که بجز بازارهای موازی، ســایر عوامل با 
افزایش مواجهند. با توجه به اینکه بازارهای ارز، طال، 
خودرو و بورس در حالت انتظار قرار دارند، بازار مسکن 
نیز به نوعی بالتکلیف است. به رسم معمول با نزدیک 
شدن به روزهای پایانی سال، بررسیها از افزایش حجم 
معامالت در هفته های اخیر حکایت دارد اما قیمتها 
باال نرفته است. بخشی از این موضوع به کاهش توان 
متقاضیان به عنوان مولفه ای قوی برمی گردد. به هر 
ترتیب با توجه به افزایش ۶۵۵ درصدی قیمت مسکن 
شهر تهران طی پنج سال گذشته، ظرفیت رشد این بازار 

به طور محسوسی کاهش یافته است.
تجربه ادوار گذشته بازار مسکن نشان داده که رکود این 
بازار به طور معمول بیــن ۳۰ تا ۴۸ ماه طول کشــیده و 

کثر طول دوره رشد قیمت آن ۳۶ ماه بوده است. حدا
در شــرایطی فعلی نیز دو دیدگاه درخصوص وضعیت 
آینده بازار ملک وجود دارد؛ گروهی معتقدند با امضای 
برجام و کاهش احتمالی قیمــت ارز، بازار مســکن نیز 
دچار افــت خواهد شــد. گروه دیگــر اما می گوینــد بازار 
مسکن برخالف ارز و طال که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر 
دارند، چندان به این بازارها وابســته نیست و کسری 

عرضه نســبت به تقاضا مولفه مهمتری برای این بازار 
محســوب می شــود. با این وجــود هــر دو گــروه مذکور 
با احتیــاط نســبت به رشــد قیمــت مســکن در آینده 
اظهارنظر می کنند. بیت اهلل ستاریان ـ کارشناس بازار 
مسکن ـ درباره پیش بینی این بازار می گوید: در صورت 
تحقق برجام، انتظار توسعه در اقتصاد را داریم اما بازار 
مسکن با افزایش تقاضا مواجه خواهد شد که به همین 
دلیل با رکود تورمی همراه می شود و قیمت باال می رود.

فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ نیز تقریبا با 
ستاریان هم نظر است او با اشاره به تجربه سال ۱۳۹۴ 
خاطرنشــان می کنــد: در آن مقطع با امضــای برجام، 
کم شد. اما قیمتهای موجود در  ثبات بر بازار مسکن حا
بازار مسکن از اقتصاد کالن نشأت گرفته است؛ چرا که 
مسکن یک کاالی تولیدی است و قیمت آن بر اساس 

نرخ زمین و هزینه ساخت مشخص می شود.
همچنین حسن محتشم ـ عضو هیات مدیره انجمن 
انبوه سازان تهران ـ معتقد است: مسکن با بازارهای طال 
و بورس، هماهنگی همزمان ندارد و لزوما از قیمت ارز و 
طال تبعیت نکرده است؛ چرا که بازارهای ارز و طال ارتباط 
تنگاتنگی با یکدیگر دارند اما مسکن اینگونه نیست. این 
بازار مدتی صبر می کند، به تثبیت می رسد، سپس خود 
را با وضعیت کلی اقتصاد وفق می دهد؛ این هماهنگی 

می تواند کاهشی یا افزایشی باشد.
با این حــال مصطفی قلی خســروی ـ رییــس اتحادیه 
ک ـ به ادامه آرامش بازار مسکن خوشبین  مشاوران امال
اســت. او در این خصــوص می گوید: خوشــبختانه در 
ماههای اخیر بازار مسکن به ثبات رسیده است. مقدار 
زیــادی از ایــن آرامش مرهــون تالش دولت ســیزدهم 

در طرح نهضت ملی مســکن و اخبــار امیدوارکننده از 
کرات هسته ای است. با کاهش قیمت دالر، قیمت  مذا
طال، خودرو و مسکن نیز پایین آمد و بررسی های ما از 
کاهش حدود نیم درصدی قیمت خانه در تهران طی 

دو هفته گذشته حکایت دارد.
وی ضمن ابــراز گالیه از ســامانه های فروش ملکی که 
بعضا در جهت افزایش قیمت مسکن عمل می کنند 
بیان کــرد: همانطور که بعــد از جهش قیمتهــا انتظار 
افزایــش مجدد وجــود نــدارد، طبیعتــا انتظــار ریزش 
شدید هم غیرمنطقی است. همین که بازار مسکن به 
ثبات رسیده اتفاق خوبی است که می تواند در آینده 
به افزایش قدرت خرید متقاضیان منجر شود. با طرح 
نهضت ملی مسکن بسیار امیدواریم که عرضه و تقاضا 

به تعادل برسد و نرخها منطقی شود.

رییــس اداره آمــوزش، ترویــج و جلــب مشــارکت های 
مردمی اداره کل منابــع طبیعی و آبخیــزداری اصفهان 
گفت: افزایش و توانمندســازی تعاونی های مرتعداران 
در این استان در زمینه مرتعداری، کشت و فروش گیاهان دارویی، تولید و 

ک دام راهکارمناسب اشتغال و حفاظت منابع طبیعی است. تامین خورا
غالمرضا الهیاری افزود: همچنین گسترش طرح های حفاظتی و همچنین 
آموزش بهره برداران و مرتعداران برای استفاده اصولی از منابع طبیعی از جمله 
دیگر فعالیت هایی است که این مجموعه ها را در زمره حافظان عرصه های 

طبیعی بویژه مراتع و جنگل ها قرار می دهد.
رییس اداره آموزش، ترویج و جلب مشــارکت های مردمــی اداره کل منابع 
کنون ۳۰ تعاونی مرتبط با این  طبیعی و آبخیزداری اصفهان با اشاره به اینکه ا

بخش در استان فعالیت دارند اظهارداشت: افزایش و توانمندسازی این مجموعه ها ضروری و در دستور کار است.
الهیاری  همچنین به اهمیت توسعه آموزش برای  بهره برداران اشاره کرد و گفت : در این ارتباط در یک سال اخیر 

دوره های آموزشی برای چهار هزار و ۷۰۰ نفر از مرتعداران و اهالی مناطق جنگلی برگزار شده است.
وی اضافه کرد: در این دوره ها به شرکت کنندگان در کنار آموزش قوانین مرتبط با منابع طبیعی، شیوه های استفاده 

اصولی از این داشته های با ارزش خدادادی و همچنین گسترش فرهنگ 
حفاظت ارائه می شود.

رییس اداره آموزش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان تصریح کرد: 
کنان مناطق جنگلی و مرتعی از جمله ضروریات توسعه  آموزش مدون به سا
گیران خود قادر خواهند بود  عرصه های طبیعی به شمار می رود و هر یک از فرا

گاه و مفید باشد. برای سایر مردم نیز یک منابع اطالعاتی آ
اســتان اصفهان با ۲۸ شهرســتان، مســاحتی معادل ۱۰.۷ میلیون هکتار 
دارد که بیش از ۹۰ درصد از آن معادل حدود ۹.۸ میلیون هکتار را عرصه های 
منابع طبیعی و ملی و از این میزان حدود ۴۰۳ هزار هکتار را جنگل معادل)۴ 
درصد(، ۶ میلیون هکتار مرتع معادل)۶۴ درصد( و سه میلیون هکتار بیابان 

معادل)۳۲ درصد( دربرگرفته است.
جنگل های استان اصفهان بطور عمده در ۲ شهرستان فریدونشهر با ۴۰ هزار هکتار و سمیرم با ۲۵ هزار هکتار 
گرسی و ایران تورانی قرار گرفته  قرار دارد. استان  اصفهان از نظر تقسیم بندی نواحی رویشی در ۲ ناحیه رویشی زا
گرسی غرب و جنوب استان را شامل می شود و بقیه مناطق جزو ناحیه رویشی ایرانی  است که ناحیه رویشی زا

تورانی به شمار می رود.

در جلســه وزرای صنعــت، معــدن تجــارت، جهــاد 
کید معاون اول رئیس  کشاورزی و دادگستری که با تا
جمهوری به میزبانی وزارت صمت برگزار شد بر استمرار 
و تشدید بازرسی ها در ایام پایانی سال با توجه به فرا رسیدن عید نوروز و ماه 

کید شد. مبارک رمضان تا
به گزارش شاتا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه با بیان اینکه 
تمامی کاالهای دارای اهمیت تنظیم بازار به سامانه جامع تجارت وارد 
کتورهای ثبت شده در سامانه  شده، گفت: کنترل بازار بر اساس رصد فا

جامع تجارت با سرعت و شفافیت بیشتری پیش خواهد رفت.
کتورهای            رصد قیمت کاال از درب کارخانه تا فروشگاه  با فا

سامانه جامع تجارت
سید رضا فاطمی امین همچنین اظهار کرد: قیمت کاالها از درب کارخانه 
کتورهای ثبت شده در سامانه  تا ورودی فروشــگاه ها از طریق همین فا
جامع تجارت کنترل می شود و از مغازه تا مصرف کننده نهایی نیز برای 

الستیک)چون به شخص با کدملی داده می شود( قابل کنترل است.
          رصد قیمت کاال از فروشگاه تا مصرف کننده نهایی با درج 

قیمت تولیدکننده
وی افــزود: برای کنتــرل و رصد قیمــت کاالهــا از فروشــگاه ها به مصرف 
کننده نهایی)خریدار( نیز پروژه درج قیمت تولیدکننده آغاز شده است.  

تولیدکننده قیمت تمام شده)با ارزش افزوده( را بر روی کاال درج می کند و 
فروشنده موظف است قیمت نهایی )مصرف کننده( را بر روی قفسه های 

فروشگاهی در معرض دید خریداران قرار دهد.
وزیر صمت تصریح کرد: با این روش شفاف سازی قیمتی به وجود می آید، 
کثــر ۳۰ درصد و بــرای کاالهای ســرمایه ای  برای کاالهــای مصرفی حدا
کثر ۲۰ درصــد هزینه مجــاز توزیع لحاظ می شــود، مردم بــه عنوان  حدا
ناظر بر بازار نظارت می کنند و مشکالت احتمالی را به سامانه ۱۲۴ اطالع 

خواهند داد.
کنون           درج قیمت تولیدکننده برای حدود 7۰۰۰ قلم کاال تا

کنون مشــمول درج  فاطمی امین با بیان اینکه حــدود ۷۰۰۰ قلم کاال تا
قیمت تولیدکننده شده است، تصریح کرد: در مرحله اول اجرای این طرح 
حدود ۳۰۰۰ و در مرحله بعدی حدود ۴۰۰۰ قلم کاال مشمول درج قیمت 
تولید کننده شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود دو 
سامانه بازارگاه )وزارت جهاد کشــاورزی( و سامانه جامع تجارت ) وزارت 
صمت(، بیان کرد: راستی آزمایی انطباق داده های سامانه با واقعیت ها 
کید است که در این حوزه به بازرسی و نظارت به خصوص همکاری  مورد تا

بسیج و سازمان تعزیرات نیاز داریم.
          عرضه 2۰ هزار تنی گوشت منجمد

وزیر جهاد کشــاورزی نیز در این جلســه بر تشدید بازرســی ها در این ایام 

کید کرد و گفت: موضوعات  به کمک تعزیرات، بسیج و وزارت صمت تا
مرتبط با برنج و گوشــت در بــازار با ورود بازرســان تعدیل شــد، در قرارگاه 
محصوالت کشــاورزی که در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده نیز بر 

کید شده است. تشدید بازرسی ها و نظارت ها تا
سید جواد ساداتی نژاد با بیان اینکه توزیع برنج ایرانی برای تعادل در بازار 
بیشتر شده اســت، ادامه داد: مصوبات تنظیم بازاری مرتبط با گوشت 
قرمز )گرم و منجمد( در حال اجرا است و برنامه عرضه ۲۰ هزار تنی گوشت 

منجمد در سطح کشور را داریم.
          خریداری ۴۰ هزار تن میوه برای تنظیم بازار شب عید

وی با بیان اینکــه ۴۰ هزار تن میوه برای تنظیم بازار شــب عید خریداری 
شــده اســت، تصریح کرد: از ۱۰ اســتان کشــور ســیب و پرتغال با کیفیت 
خریداری کردیم تا بازار شــب عید تنظیم شــود و در خصوص میوه شب 

عید مشکلی نداریم.
          بازرسی از انبارها در روزهای پایانی سال

کید بر ارایه اختیارات ویژه به تعزیرات  وزیر دادگستری نیز در این جلسه با تا
و توسعه اختیارات در حوزه مبارزه با تخلفات بازار، اظهار کرد: بازرسی از 
انبارها را در روزهای پایانی سال در دستور کار داریم تا از تخلفات احتمالی 
در زمینه احتکار اقالم مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان 
جلوگیری شود. امین حسین رحیمی، همچنین گفت: شعب فوق العاده 
تعزیرات دایر شده است و به سرعت به تخلفات بازار رسیدگی خواهیم کرد.
در ایــن جلســه ســردار  قاســم قریشــی »جانشــین ســازمان بســیج 
مستضعفین«، غالمرضا حســن پور »رئیس ســازمان بســیج اصناف و 
بازاریان کشور« و فرزاد آقایی »مدیر کل تعزیرات حکومتی و رئیس شعبه 
اول تجدیدنظر تهران« در کنار سید رضا فاطمی امین »وزیر صمت«، سید 
جواد ساداتی نژاد »وزیر جهاد کشاورزی« و امین حسین رحیمی »وزیر 

دادگستری« حضور داشتند.
راستی آزمایی انطباق داده های سامانه ها با واقعیت ها، پیگیری بیشتر 
موضوع عرضه خارج از شــبکه و ارائه مصوبات الزم در دولت و ســران قوا 
در ایــن حوزه، مشــخص شــدن اولویت های بازرســی مشــترک توســط 
دســتگاه های ذیربــط و ارایــه اختیارات ویــژه به تعزیــرات بــرای برخورد 
بــا تخلفــات بــازار از مهم تریــن مــوارد مطــرح شــده در این جلســه برای 

پیگیری های آتی بوده است.

رییس اداره آموزش منابع طبیعی و آبخیزداری استان :

افزایش تعاونی  مرتعداران راهکار مناسب اشتغال زایی و حفظ منابع طبیعی 
در اصفهان است

تشدید نظارت بر بازار شب عید نوروز

نخستین بار در غرب آسیا:

کمپرسور به دست صنعتگران اصفهان تولید بوستر 

دالیل ضایعات نان چیست؟

بنزین نوروزی تامین می شود

رئیس اتحادیه مرکزی دام سبک:

دست های پشت پرده 
قیمت گوشت را مصنوعی

 افزایش داده اند

مدیرعامل بانک مسکن:

۸ هزار میلیارد تومان 
به حساب سازندگان نهضت

 ملی مسکن واریز شد

کاهش ۲۰ درصدی حجم 
کشور ذخایر سدهای 

خبر

خبر

خبر
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3 21 فوریه     2۰22
با بومی سازی و بهینه سازی آجرهای نسوز؛

رکورد عمر مفید نسوز کوره های دوار 
در فوالد مبارکه شکسته شد

رئیس تعمیرات نسوز سایر نواحی 
فــوالد مبارکــه از کســب باالتریــن 
رکورد عمر نســوز کوره هــای دوار با 
آجرهــای نســوز بومی ســازی و بهینه ســازی  شــده و 
بهره برداری فنی و مناسب در واحد آهک سازی این 

شرکت خبر داد.
محســن زمانی رئیس تعمیرات نســوز ســایر نواحی 
فــوالد مبارکــه از کســب باالتریــن رکــورد عمــر نســوز 
کوره های دوار با استفاده از آجرهای نسوز بومی سازی 
و بهینه ســازی  شــده و بهره برداری فنی و مناسب در 

واحد آهک سازی این شرکت خبر داد.
وی افــزود: در راســتای تحقق منویــات مقام معظم 
رهبری در سال تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها 
و بــا توجــه بــه سیاســت های مدیریت عالی شــرکت 
در خصــوص پیشــبرد اهــداف و کاهــش هزینه هــا، 
بومی ســازی و جلوگیــری از خــروج ارز، بهینه ســازی 
آجرهای نسوز کوره دوار واحد آهک سازی انجام شد.

زمانــی تصریح کــرد: تالشــگران فــوالد مبارکــه موفق 
بــه عبــور از رکــورد ۴۲ ماهــه )۳.۵ ســاله( عمــر نســوز 
کوره های واحــد آهک ســازی پس از شــات دان های 
برنامه ریزی شــده کوره هــای آهک ســازی در بهمن 

۱۴۰۰ شدند.
رئیس تعمیرات نسوز سایر نواحی شرکت فوالد مبارکه 
با اشــاره بــه اهمیــت اســتفاده از طرح بهینه ســازی 
آجرهای نســوز کوره های آهک ســازی خاطرنشــان 
کرد: عمــر آجرهــای نســوز الیه های ایمنــی و کاری در 
کوره هــای دوار آهک ســازی طبــق اســتانداردهای 
جهانی با آجرهای نسوز شرکت های خارجی ۲.۵ سال 
برآورد شده و عملیات تخریب و نسوزکاری در کوره های 
دوار بسیار دشوار و زمان بر است که به همین منظور 
تیم تعمیرات مرکز نسوز فوالد مبارکه تصمیم گرفت با 
استفاده از آجرهای نسوز داخلی و بومی سازی آجرهای 
نسوز شــاموتی الیه ایمنی و منیزیا اسپینلی اقدام به 
افزایش عمر ساختار نسوز کوره های واحد آهک سازی 
نموده که خوشبختانه موفقیت چشم گیری در این 

زمینه حاصل شد.

           کاهش هزینه و حوادث احتمالی از مزایای 
بومی سازی آجرهای نسوز در فوالد مبارکه

غالمرضا ســلیمی مدیر ارشــد تولید شــرکت فوالد 
مبارکــه نیــز در ایــن خصــوص بــا ابــراز خرســندی 
کــه  از موفقیــت حاصل شــده و ثبت ایــن رکــورد 
فراتــر از اســتاندارهای جهانــی اســت، با اشــاره به 
گی هایــی کــه در ثبت این رکــورد مؤثــر بودند،  ویژ
بیان کــرد: بازنگــری در نحوه سردســازی کوره که 
منجر به کاهش شــوک حرارتی و کمترین آســیب 
در هنگام توقفات جهت شــات دان های ســاالنه 
که توســط نســوز ســایر نواحی برای هر شــات دان 
فراخور میزان تعمیرات نسوز موضعی طراحی و به 
واحد آهک سازی ارائه می گردد از مهم ترین عوامل 

رسیدن به این رکورد است.
وی در ادامــه به مزایای بومی ســازی آجرهای نســوز 

اشــاره کرده و ابراز داشــت: جلوگیری از تعویض بیش 
از ۳۰۰ تــن آجر نســوز بــه ارزش ۶ میلیارد تومــان در هر 
شــات دان که با شــرایط قبلــی حداقــل ۳ مرتبه باید 
تعویض می گردید، عدم استفاده بیش از ۱۵ هزار نفر-
ســاعت در هر شــات دان که جمعا معادل بیش از ۲۰ 
میلیارد تومان کاهش داشته و همچنین جلوگیری از 
ریسک احتمال حوادث ناشی از انجام فعالیت های 
تعمیرات از مهم ترین مزایای این طرح بومی ســازی 

بوده است.
          نقش تیم متخصص واحد آهک سازی در 

ثبت این رکورد
داریوش رشــیدی مدیــر ناحیه آهن ســازی شــرکت 
کید کرد: این  فوالد مبارکه نیز در خصوص این رکورد تأ
موفقیت حاصل بهره برداری فنی و مناسب و رعایت 
کلیــه پارامترهــا و کنترل هــای موردنیــاز توســط تیم 

توانمند تولید و تعمیرات واحد آهک ســازی شــرکت 
فوالد مبارکه است که با تالش خود در تحقق این رکورد 

نقشی اساسی داشتند.
وی ادامــه داد: افزایــش کوتینگ پذیــری مناســب 
آجرهــای نســوز قســمت فایرینگ بــا کنتــرل فرایند 
تولیــد به صــورت مســتمر، بازنگــری و اجــرای دقیق 
دســتورالعمل های بهره برداری توسط تیم توانمند 
و متخصــص واحد آهک ســازی، کنترل شــوک های 
حرارتی حین تولید و توقفات اضطراری، اجرا و کنترل 
دقیق گراف حرارتی سرد و گرم کردن کوره های دوار، 
کنترل و اجرای منطبق بر گراف خشک کردن و پخت 
در شات دان های گرم و سرد کوره واحد آهک سازی و 
همچنین هماهنگی و همدلی تیم واحد آهک سازی و 
تیم نسوز سایر نواحی از عوامل اصلی دست یابی به این 

رکورد بوده است.

واژه مهندســی در روزگار کنونی بــه هرنوع فکر، 
تجربــه و مهــارت آموخته شــده در قالــب علــم 
و دانــش کــه بــرای تبدیل ایده بــه واقعیــت، با 
محاســبه و اندازه گیری دقیق صــورت می گیرد 
گــر بگوییم  اطــالق می شــود و مبالغه نیســت ا
محــور اصلــی بلــوغ و تعالــی، تکامــل و توســعه 
صنعتی در جامعه امروز، به دســت مهندسان 

رقم خورده است.
پایه گــذاری بنــای خلقــت و همــه مخلوقــات 
براســاس قاعــده ای مــوزون و ســنجیده و 
حساب شــده اســت و خالق هســتی بر مبنای 
نظامی متعالی، جهان هســتی را بنیــان نهاده 

است.
اجتمــاع انســان ها در یــک محیــط و ظهــور 
تمدن ها، فرصت مغتنمی برای انســان فراهم 
آورد تــا با تمرکــز بر فکــر، اراده و تجربــه به منظور 
رفع نیازمندی های خــود و تعریف قاعده برای 
زندگــی جمعــی و بهره گیــری از تجربــه، دانــش 
و مهــارت و نظم دهــی به امــور زندگی، زیســت 

خویش را هموار کند.
تغییــر و تحــول در ســبک زندگــی و حرفــه و کار 
انســان ها و بروز انقالب صنعتی عامــل مؤثری 
در تغییر نوع نیازهای جامعــه به علم و دانش، 
تخصص، تجربه و مهارت به وجود آورد و همین 
مســئله سمت وســوی آمــوزش را در نهادهای 
آموزشــی رسمی و غیررسمی دســتخوش تغییر 
ســاخت و درنهایت، واژه »مهندسی« با هدف 
و مقصــود نگاهی هندســی، محاســبه محور با 
گیر برای برنامه ریزی، تحلیل  تفکر راهبردی فرا
سیســتم، تحصیل تکنیــک و مهــارت و بهبود 
عملکرد سازمان و اشخاص یکی از اجزای اصلی 

ادبیات توسعه، تحول و تکامل قرار گرفت.
واژه مهندســی در روزگار کنونی بــه هرنوع فکر، 
تجربــه و مهــارت آموخته شــده در قالــب علــم 

و دانــش کــه بــرای تبدیل ایده بــه واقعیــت، با 
محاســبه و اندازه گیری دقیق صــورت می گیرد 
گــر بگوییم  اطــالق می شــود و مبالغه نیســت ا
محــور اصلــی بلــوغ و تعالــی، تکامــل و توســعه 
صنعتی در جامعه امروز، به دســت مهندسان 

رقم خورده است.
مهندســان به عنوان پیش قراوالن توســعه هر 
کشــور، با بهره گیــری از دانش، تجربــه و مهارت 
خــود، در تالش انــد تــا بــا طراحــی، ســاخت، 
بهره بــرداری، مدیریــت، هدایــت و نظــارت بــر 
سیستم ها، دنیای نوینی خلق کنند که ضمن 
رفع نیازهای انسانی، زندگی را در نظمی موزون 
و هماهنگ، برای انسان هموار سازد. در ایران 
اســالمی که در دهه هــای اخیــر بــا تهدیــد و 
تحریم های ظالمانه دست وپنجه نرم می کند، 
نقش مهندســان به مصــداق راهبران توســعه 
و پیشــرفت و مقابلــه بــا فشــارها و تحریم هــا، 
نقشــی مضاعــف و دوچنــدان اســت. آنــان 
به عنوان ایده پــردازان و متخصصــان بامهارت 
و دانش آموختــه در شــرایطی که تولیــد و رونق 
کســب وکار، اشــتغال زایی و پشــتیبانی از کار و 
رفــع موانــع تولیــد، اساســی ترین نیــاز کشــور و 
نقشــه راه توســعه ایران اسالمی اســت، با فکر، 
برنامه هــای محاسبه شــده و عمیق نگــر خــود 
می کوشند دوشاش سایر اقشار جامعه، نقشی 
ارزنــده در پیشــرفت ایران اســالمی و کاهــش 
دغدغه های هم وطنان ایفا کننــد و در این راه، 
نام گــذاری روز پنجم اســفندماه، به عنــوان روز 
مهنــدس، بــه یادبــود دانشــمند بزرگ ایرانی، 
خواجه نصیرالدین طوسی، فرصتی ارزشمند 

برای تکریم این عزیزان است.
بدیهی اســت شــرکت فــوالد مبارکــه بــه  عنوان 
کشــور و یکــی از  بزرگ تریــن واحــد صنعتــی 
موفق ترین واحدهای تولیدی و اقتصادی ایران 
اســالمی، بخــش زیــادی از موفقیــت خــود را 
مرهــون تالش هــا و راهبری هــای مهندســان 
عزیز میهــن و کلیه همــکاران مهندس خــود در 
شرکت فوالد مبارکه می داند و زحمات این قشر 
 را شایســته ســتایش، تحســین، تقدیر و تکریم 

می شمرد.
محمد جواد براتی 
 مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

در بازدیــد دبیر اول ســفارت کشــور تاجیکســتان و 
کنسول قرقیزستان از پاالیشگاه اصفهان در زمینه 
چگونگی روابط همکاری دو طرف بحث وتبادل نظر 
شد. به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش نفت 
اصفهان، در این دیدار معروف جان عبدالرحمان اف 
گین بک کوچکوربایف از این واحد پاالیشگاهی  و سا
بازدید کردندو در جریان فعالیت این مرکز استراتژیک 

در استان قرار گرفتند.
همچنین در این دیدار میهمانان با معاون تولید، 
معاون مهندسی و توسعه، مدیر هماهنگی وتوسعه 
سرمایه های انســانی، مدیر مالی، رئیس بازاریابی 
و فروش، رئیس روابط عمومی این شــرکت دیدار و 

گفت گو کردند.
معــاون تولید شــرکت پاالیــش نفت اصفهــان هم 
به ارائــه عملکــرد شــرکت و نقــش تعیین کننــده و 
اســتراتژیک آن در تولید و تأمین نیاز های سوختی 

کشور پرداخت.

نماینــده خمینی شــهر در مجلــس شــورای 
مســئوالن  حاضــر  حــال  در  اســالمی گفت: 
اســتانداری اصفهــان و همچنیــن نماینــدگان 
اســتان نیز تمام تــالش خــود را در راســتای حل 

معضالت زاینده رود به کار گرفته اند.
محمدتقــی نقدعلــی در خصــوص مشــکالت 
زاینــده رود اظهــار کــرد: متأســفانه بــه دلیــل 
ســوءتدبیرهای گذشــته زاینــده رود امــروز بــا 

مشــکالت فراوانــی روبــه رو شــده اســت، در این 
راستا الزم اســت با مدیریت دقیق کاستی های 

گذشته جبران شود.
وی افزود: در حال حاضر مســئوالن استانداری 
اصفهان و همچنین نمایندگان استان نیز تمام 
تالش خود را در راستای حل معضالت زاینده رود 

به کار گرفته اند.
نقدعلی خاطرنشــان کــرد: در حال حاضــر الزم 
اســت برای جذب منابع پایدار بــرای زاینده رود 
اقدام شــود؛ قطعا این اقدامــات موجب جریان 
دائمی زاینده رود برای مردم و کشاورزان اصفهان 

می شود.
نماینــده خمینی شــهر در مجلــس شــورای 
کید کرد: نمایندگان مجلس و دولت به  اسالمی تا
دنبال جبران خسارت و ایجاد معیشت جایگزین 

برای کشاورزان اصفهان هستند.

بــا شــروع خانــه تکانــی در روز هــای پایانــی ســال، 
مروجان مصرف بهینه آب با گشــت زنی در شهر ها 
و روستا های استان اصفهان با مصرف بی رویه آب 
برخورد می کنند. مدیر روابط عمومی شرکت آبفای 
استان اصفهان گفت: بیش از ۳۰۰ نفر از کارکنان این 
شرکت در قالب گشت های مروجان مصرف بهینه با 
هدررفت های مشهود و مصرف بی رویه آب همچون 
شستشوی فرش، خودرو، لوازم خانگی و اثاثیه در 
معابر و ســرریز مخازن ذخیره آب برخورد می کنند. 
مهرداد خورســندی افزود: مشترکان بهتر است به 

جای شســت و شــوی فــرش و خــودرو در منــزل به 
موسسات قالیشویی و کارواش مراجعه و شیرآالت 

منزل خود را نیز به لوازم کاهنده مجهز کنند.
وی از شهروندان درخواست کرد در روز های پایانی 
سال اهتمام بیشــتری نســبت به صرفه جویی در 

مصرف آب داشته باشند.
کنون ۱۰۰ درصد از جمعیت شهری و ۹۵ درصد  هم ا
از جمعیــت روســتایی در ۹۸ شــهر و ۹۴۹ روســتا از 
خدمات شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در 

بخش آب استفاده می کنند.

ستایش فکر و برنامه مهندسان فوالد مبارکه

بررسی چگونگی روابط همکاری پاالیشگاه اصفهان 
با تاجیکستان و قرقیزستان

نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی:

کشاورزان مجلس و دولت به دنبال جبران خسارت 
 اصفهان هستند

گسترش فعالیت مروجان مصرف بهینه آب در اصفهان

شهردار نجف آباد با اشــاره به فرارسیدن پنجم 
اسفندماه روز حماســه و ایثار نجف آباد، گفت: 
بیــش از ۴۰ ویژه برنامه در سرتاســر شهرســتان 
نجف آبــاد بــه مناســبت این روز مهــم در نظــر 
گرفته شده است. عبدالرسول امامی با اشاره به 
فرارسیدن پنجم اسفندماه »روز حماسه و ایثار 
نجف آباد«، اظهار کرد: نجف آباد شهری است 
که شهدای بسیار زیادی تقدیم اسالم و انقالب 
اسالمی کرده و نقش کلیدی در هشت سال دفاع 
مقدس داشــته اســت. وی افزود: فرماندهان 
بزرگی نظیر شهید حاج احمد کاظمی از جمله 
شــخصیت های اثرگذار دفاع مقدس هســتند 
که اهــل نجف آبــاد بوده اند. شــهردار نجف آباد 
خاطرنشان کرد: اسفندماه سال ۶۲ و در طول 
عملیات مهــم خیبــر، ۳۳۳ نفــر از دالورمردان 
حافــظ دیــن و نامــوس و میهــن از شهرســتان 
ســرافراز نجف آبــاد، همچــون کبوتران عاشــق 
به پرواز درآمدنــد و بیش از ۲۰۵ نفــر از آن ها تنها 
در روز پنجــم اســفند به شــهادت رســیدند؛ به 
همین مناسبت پنجم اسفند روز حماسه و ایثار 
شهرســتان نجف آباد نام گذاری شــد. امامی با 
کید بر اهمیت پاسداشت یاد و خاطره شهدا  تأ
به منظور گســترش گفتمان ایثار و شهادت در 
جامعه، تصریح کرد: رهبر معظم انقالب جهاد 
تبیین را یکــی از شــاخصه های ترویج گفتمان 
انقالب اسالمی و تمدن ســازی مطرح کرده اند 
و زنده نگه داشــتن یاد و خاطره شــهدا و تبیین 
و ترویــج واقعیت هــای دفاع مقــدس بخــش 
مهمی از جهاد تبیین است. وی از برگزاری بیش 
از ۴۰ ویژه برنامه به مناســبت ســالروز حماســه 
و ایثار نجف آباد خبــر داد و اضافه کــرد: به دلیل 
شیوع بیماری کرونا بخشــی از برنامه هایی که 
برای ایــن روز مهم در شهرســتان نجف آبــاد در 
نظــر گرفتــه بودیــم، برگــزار نخواهد شــد؛ با این 
وجود همچنان بیش از ۴۰ ویژه برنامه با رعایت 
بهداشــتی در سرتاســر  دســتورالعمل های 
شهرستان نجف آباد برگزار خواهد شد. شهردار 
نجف آباد به رویکرد فرهنگی، هنری و علمی در 
برنامه های روز حماســه و ایثار نجف آباد اشاره 
کرد و گفــت: رونمایی از تمبر روز حماســه و ایثار 
نجف آباد، افتتاح خانه ایثار نجف آباد، برگزاری 
مســابقات ورزشــی مختلف، حرکــت نمادین 
کاروان خیبر، یادواره شهدای فرهنگی و یادواره 
شــهدای نجف آباد از جمله برنامه هایی است 
که در هفته حماسه و ایثار نجف آباد در نظر گرفته 

شده است.

مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
شــهرداری اصفهــان از کاشــت ۷۰۰ اصله نهال 
در جنگل شــرق اصفهان خبــر داد و گفت: این 
اقدام توســط داوطلبــان مردمی عالقه مند به 
حــوزه فضای ســبز انجــام شــده اســت. مجید 
عرفان منش اظهار کرد: سازمان پارک ها و فضای 
ســبز از حرکت هــای مردمی حمایــت می کنــد، 
همچنین از همیاران عالقه مند به فضای سبز 
دعوت به عمل می آورد. وی هدف از برگزاری این 
مراسم را عالوه بر توســعه فرهنگ درختکاری، 
گام مهم در حفظ و توسعه فضای سبز دانست 
و خواستار مشارکت بیشتر سازمان های مردم 

نهاد در برنامه های زیست محیطی شد.
مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
شهرداری اصفهان ادامه داد: تأثیر فضاهای سبز 
و بوستان ها در ارتقای شرایط زیست محیطی به 
عنوان فضاهای سبز و ریه های تنفسی شهرها و 
کاربری آن در ایجاد نشاط روحی و روانی و حتی 
نشاط اجتماعی و گذران اوقات فراغت فردی و 
اجتماعی به عنوان امکاناتی برای ارتقای سطح 

کیفی شهرها مطرح است.

به منظور حفاظت از اراضی ملی، بیش از چهار 
و هشت دهم هکتار از اراضی دولتی شهرستان 
شــهرضا به ارزش بیــش از ۹۰ میلیارد ریــال رفع 
تصــرف شــد.  رئیــس اداره راه و شهرســازی 
شهرستان شهرضا گفت: در دو فقره رفع تصرف 
دیگر، ۱۳۷ و یــک و ۹ دهم هکتــار از اراضی ملی 
بــا رای دادگســتری بــه بیــت المــال بازگردانده 
شد. غالمرضا سبزواری با بیان اینکه صیانت از 
اراضی ملی و نظارت مستمر بر اموال عمومی از 
اصلی ترین وجوه حقوق عامه است، افزود: به 
طور حتم و با قاطعیت با سودجویانی که قصد 
تعدی و دست درازی به اراضی ملی و بیت المال 

را دارند برخورد قانونی خواهد شد.

خبر یادداشت

خبر

استان

خبر

سخنگوی شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان از 
پایان عملیات اصالح خط انتقال فاضالب بخشی از 
نواحی غرب به شرق این کالنشهر به طول ۶ کیلومتر 

خبر داد.
مهرداد خورسندی اظهارداشت: این خط انتقال از ســه راه نظر واقع در 
غرب اصفهان آغاز و ســپس در مسیر شــرق به خیابان های نظر غربی و 

شرقی، میر، میدان فیض و آبشار اول و دوم منتهی می شود.
سخنگوی شرکت آب و فاضالب اصفهان با اشاره به فرسودگی آن به دلیل 
قدمت باالی خطوط، اضافه کرد: بخشی از عملیات  اصالح خط انتقال 
فاضالب غرب به شرق در خیابان نظر غربی از ســال ۸۳ آغازشده بود اما 

بخش اعظم آن از سال ۹۷ تا به امروز به انجام رسید.
بــه گفتــه وی بــرای تامیــن اعتبــار اجــرای پــروژه از محــل فاینانــس 

)سرمایه گذاری خارجی( با کشور چین اجرا شد که اولین سرمایه گذاری 
خارجی در بخش بازسازی شبکه های فاضالب در کشور به شمار می رود.

خورســندی بابیان اینکه احداث حوضچــه انتقال و مبادله )ســوییچ( 
فاضالب در محل میدان فیض بخش دیگری از پروژه بود گفت: این امر 
به دلیل تعویض کلی خط انتقال انجام شد و ابعاد آن ۴.۵ در ۳.۵ متر در 

عمق ۶.۵ متری زمین است.
وی خاطرنشــان کــرد: قطر خطــوط انتقــال در حدفاصل چهــاراه نظر، 
خیابان میر، میدان فیض، خیابان آبشار اول و خیابان آبشار دوم ۱۴۰۰ و 
کید  ۱۶۰۰ میلی متر در نظر گرفته شد. سخنگوی شرکت آبفا اصفهان با تا
بر اینکه اجرای این پروژه نقش اساسی در انتقال فاضالب و بهبود رفاهی 
کنان منطقه دارد تصریح کرد: اصالح دیگر خطوط فاضالب استان  سا
نیز در دستور کار قرارگرفته است. شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
یک میلیون و ۱۸۰ هزار مشترک را زیرپوشش دارد. افزون بر ۲ میلیون نفر 

در کالنشهر اصفهان ساکن هستند.

شــورای  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
اسالمی گفت: اصفهان یک شهر میراثی است و بدین 
ســبب معضل پدیده فرونشســت در آن یک معضل 
ملی است و تمامی مسووالن در این زمینه رسالت تاریخی دارند. عباس 

کنون در سطح ملی باید به آن توجه شود این  مقتدایی افزود: آنچه که ا
است که اصفهان ابنیه تاریخی و آثار ارزشمند و گرانبهایی دارد که هرگونه 
فرونشست می تواند به آنها لطمه بزند و خسارت های جبران ناپذیری ایجاد 
کند بنابراین همه مسووالن در این باره باید وارد عمل شوند. وی اظهار 
داشت: با توجه به بافت تاریخی این استان و آثار مشهور ثبت شده، باید 
موضوع فرونشست با دقت، جدیت و مسوولیت پذیری بیشتری دنبال 
شود. رییس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان افزود: بر این اساس 
نباید فرونشست زمین در اصفهان،  به شوخی و بی تفاوتی گذرانده شود، 
بلکه این مساله از موضوعات بسیار مهمی است که در ســال های آتی و 
برای نسل های آینده هم اثرگذار است و هرگونه بی دقتی امروز ما می تواند 
خسارت ها را مضاعف کند و از  ســویی اقدامات ما می تواند آسیب های 
آینده را کاهش دهد. وی یادآور شد: در این باره با مسووالن ملی مکاتباتی 
انجام شــده و در نتیجه آن مقرر شــد تا مدیریت موضوع فرونشست در 

اصفهان با جدیت انجام شــود. مقتدایی افزود: دستورات کشــوری در 
نتیجه همین مکاتبات اخذ شده و  جلسه ای هم با حضور اعضای مجمع 
نمایندگان استان و مسووالن استانی از جمله استاندار تشکیل شد که یکی 
از محورهای اصلی آن موضوع فرونشست زمین بود. وی خاطرنشان کرد: 
همچنین این موضوع در مجمع نمایندگان شهرستان با مسوولیت بنده 
در باالترین سطح دنبال می شود  و موضع ما در قبال این پدیده مخرب 
جدی اســت زیرا  حرف جدی فرونشســت را نباید شوخی بگیریم بلکه 
باید این موضوع با مسوولیت پذیری کالن دولت خاتمه یابد. بر اساس 
آمار و اطالعات سازمان زمین شناسی در سال ۹۵ فقط ۲ درصد از مساحت  
استان  اصفهان با فرونشست زمین مواجه بود در حالی که بر اساس نتایج 
کنون حــدود ۱۰ هزار کیلومتر مربع یعنــی ۱۰ درصد از  آخرین مطالعات، ا
ک این پدیده قرار گرفته است. استان  مساحت استان  در شرایط خطرنا

اصفهان حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.

شهردار اصفهان گفت: انتظار می رود شهروندان نسبت به 
مسائل شهر تحلیل، فهم و ادراک داشته باشند و کاستی ها 
و کمبودهای سطح شهر را به خادمان خود در شهرداری 
انعکاس دهند، زیرا خودمان را موظف می دانیم که انتظارات آنها را پیگیری 
کنیم. علی قاسم زاده در برنامه رادیویی “ســالم اصفهان”، اظهار کرد: شهر 
یک پیکره واحد است که حیات آن به حیات تک تک سلول های شهر یعنی 
گر هر ســلولی آرام آرام بی حس و بی تفاوت شود و  شهروندان وابسته است؛ ا
کنش نداشته باشد، آرام آرام بافت می میرد  نسبت به سلول های پیرامونی وا
کید کرد: انتظار  و عالئم حیاتی اجتماعی و معنوی از شهر زدوده می شود. وی تا
ک داشته باشند و  می رود شهروندان نسبت به مسائل شهر تحلیل، فهم و ادرا

کاستی ها و کمبودهای سطح شهر را به خادمان خود در شهرداری انعکاس دهند، زیرا خود را موظف می دانیم که 
انتظارات آنها را پیگیری کنیم، البته چنانچه جایی توان ما محدود باشد، صادقانه با شهروندان در میان خواهیم 
کبانان شهر، گفت: هر روز  گذاشت و از آنها کمک می گیریم. شهردار اصفهان با اشاره به حادثه تلخ برای یکی از پا
کبانان زحمتکشی را مشاهده می کنیم که از دل شب،  صبح که از منزل به سمت محل کار می رویم، در مسیر پا

وقتی در خواب آرام خفته ایم، در سطح شهر مشغول فعالیت هستند تا شهری تمیز و دلنشین داشته باشیم.

کبانان شــهر که در  وی ادامه داد: ســاعت هشــت صبح روز جمعه یکــی از پا
پیاده رو مشغول انجام وظیفه بود، به دلیل انحراف از مسیر یک خودرو بر اثر 
خواب آلودگی راننده، جان خود را از دســت داد و خانواده ای در آستانه سال 
جدید داغدار شد؛ شدت این تصادف و ســرعت راننده به قدری زیاد بود که 
کبان  خودرو از گاردریل بزرگراه و دیگــر موانع عبور کرده و در پیــاده رو با این پا
برخورد کرد و سپس راننده خودرو از محل متواری می شود که موضوع توسط 

پلیس راهور در حال پیگیری است.
کید بر اینکه چشمان قانون همیشه بیدار است، تصریح کرد:  قاسم زاده با تا
انتظار می رود رانندگان هنگام خواب آلودگی، از رانندگی خودداری و با سرعت 
کبــان فرزند یا اقــوام ما  مطمئنه حرکت کنند؛ ممکن اســت بــه جای این پا
دچار این سوانح رانندگی شود، لذا باید کمک کنیم عزیزانی که به نوعی ایثار می کنند تا شهری تمیز داشته باشیم، 
نیمه های شب و بامداد هر روز در سطح شهر احساس ناامنی نکنند و بتوانند با آرامش به وظایف خود عمل کنند.
وی اظهار امیدواری کرد: شهری امن و تمیز داشته باشیم تا از زندگی در آن لذت ببریم و این ممکن نیست مگر 
آنکه همه ما شهر را از خود بدانیم و نسبت به تمام اتفاقات شهر حساس و پیگیر باشیم و کمک کنیم تا شهرمان 

مناسب برای زندگی و زیست مطلوب باشد.

عملیات اصالح خط انتقال فاضالب غرب به شرق شهر اصفهان پایان یافت

 نماینده مردم اصفهان در مجلس:

فرونشست زمین در اصفهان معضل ملی است 

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی “سالم اصفهان”:

گزارش دهند کمبودهای شهر را  شهروندان 

خبر

خبر

خبر

برگزاری بیش از ۴۰ ویژه  برنامه
 به مناسبت روز حماسه 

و ایثار نجف آباد

کاشت ۷۰۰ اصله نهال
 اسکوپاریا در جنگل 

شرق اصفهان

رفع تصرف چهار 
و هشت دهم هکتار 
از اراضی ملی شهرضا
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رئیس خانه روان شناسان استان اصفهان:

علت مهاجرت  به مناطق حاشیه نشین ریشه یابی 
نشده است

رئیس خانه روان شناســان استان 
اصفهان گفت: هیــچ اصولی برای 
مهاجرت  به مناطق حاشیه نشین 
وجود نــدارد و علت آن ریشــه یابی نشــده اســت؛ باید 
برنامه ریزی الزم برای تأمین دسترسی به امکانات در 

مناطق حاشیه نشین انجام شود.
کــوروش محمــدی، در یــک برنامــه تلویزیونــی اظهار 
کرد: مناطق حاشیه نشــین مناطقی هســتند کــه در 
غالــب ســکونت گاه های غیررســمی بدون امکانات و 
خدمــات بــه شــهرها ملحــق شــده اند. در دهه هــای 
۴۰ و ۵۰ در حکومــت پهلــوی بــه علت نبود رســیدگی 
و امکانــات، نمادهــا و جلوه هــای حاشیه نشــینی در 
کالن شهرهای کشــور دیده می شــد اما از دهه ۶۰ تا به 
امروز مهاجرت هایی به سمت شــهر اصفهان صورت 

گرفت.
وی با بیان اینکه افراد مهاجرت کرده به حاشیه شهرها 
از توزیع عادالنه ثروت و قدرت محروم می شوند، افزود: 
افرادی که بــه دلیل بی توجهی در مبــدا از جمله نبود 
امکانات، شغل و رفاه یا با اندیشه دست پیدا کردن به 
حقوق شهروندی بهتر به کالن شهر مهاجرت کردند، 
امکان سکونت در شهر اصفهان با درآمد و تولید ثروت 
باال را ندارند؛ بنابرایــن در ارزان ترین مناطق اصفهان 

ساکن می شوند.

          لزوم برنامه ریزی برای دسترسی به امکانات در 
مناطق حاشیه نشین

رئیس خانه روان شناســان اصفهان ادامه داد: تعداد 
مناطق حاشیه نشین اصفهان از چهار منطقه در دهه 
۶۰ به حدود ۱۰ منطقه رســیده است و حتی مناطقی 
در مرکز کالن شــهر اصفهان وجود دارد که در حاشــیه 
خدمات است و باید اقدام مؤثری در راستای بازآفرینی 
کن در مناطق  شهری و ایجاد حس تعلق برای افراد سا

حاشیه نشین صورت بگیرد.
وی با اشــاره به ریشــه یابی علت مهاجرت ها، تصریح 
کــرد: افزایــش حجــم آســیب ها و گرفتاری هایــی کــه 
دامن گیر افراد و شهر شده، ما را مجبور به پذیرش افراد 
حاشیه نشین به عنوان شهروند کرده است تا بپذیریم 
که نیاز به توجه و دیده شدن دارند. هیچ اصولی نیز برای 
مهاجرت ها وجود ندارد و علت آن ریشــه یابی نشــده 
است. باید برنامه ریزی الزم برای تأمین دسترسی به 

امکانات در مناطق حاشیه نشین انجام شود.
          فردی که برای اشتغال مهاجرت می کند 

الزاما حاشیه نشین نیست
محمــدی بــا بیان اینکــه فــردی که بــرای رفتــن به 
ســمت صنایع و اشــتغال مهاجــرت می کنــد، الزاما 
حاشیه نشــین نیســت و خود تولید ثروت می کند، 
اضافه کرد: طبق طبقه بندی ایجاد شده در ذهن، 
بخشــی از جامعه به عنوان شهروند حاشیه نشین 
پذیرفته شده اند و این نگرش به کل جامعه القا شده 
است و برخوردهای مسئوالنه، حامیانه و خیریه به 
افراد حاشیه نشین گوشزد می کند در حاشیه بمانند 
و چیزی که نیازمند آن هســتیم لزوم تغییر این نوع 

نگرش است.
وی خاطرنشــان کــرد: اصفهــان شــهری فرهنگــی بــا 
مدل های گردشگری مختلف می توانست اقتصادی 
مبتنی بر توریســت داشــته باشــد و با برگزاری بهترین 
جشــنواره ها باالتریــن درآمدهــا را بــرای کشــور ایجاد 
کند. اصفهان نباید به ســمت صنایع بــزرگ می رفت 
و بسیاری از مشــکالت و معضالت امروزه اصفهان نیز 
مربوط به همین باال بودن تعداد صنایع در آن است. 
عدالت اجتماعی، توزیع عادالنه منابع ثروت و قدرت، 
تولید کار، اشتغال و منابع فرهنگی باید در این مناطق 

مدیریت شود.

خبر

عمومی فرماندهــی  وظیفــه  معــاون 
انتظامی اســتان اصفهــان از اعطای تســهیالت 
یک میلیارد ریالی اشتغالزایی به سربازان دارای 
گواهینامه مهارت آموزی که از ابتدای ســال ۹۷ به بعد ترخیص 

شدند خبر داد.
ســرهنگ مهرداد پناهپوریان اظهار داشــت: برابر ابالغیه صادره 
از قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه عمومی ناجا و در 
راســتای اجرای جز هفت بنــد )ب( تبصره ۱۶ قانــون بودجه کل 
کشور )اشتغالزایی ســربازان( مقرر شــده تا برابر سهمیه اعالمی با 

هماهنگــی اســتانداری و بانک های عامــل، به ســربازان بومی و 
کن اســتان که از ابتدای ســال ۹۷ ترخیص شــدند تسهیالت  سا

اشتغالزایی اعطا شود.
وی ســقف تســهیالت مذکــور را یــک میلیــارد ریــال اعــالم کــرد و 
افزود: این تســهیالت به سربازان ترخیص شــده از خدمت که در 
دوران خدمت سربازی خود در دوره های آموزشی شرکت کرده و 
موفق به دریافت گواهینامه مهارت آموزی شدند اعطا می شود.

معــاون وظیفــه عمومی فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهــان 
غ  گفــت: همچنیــن ترخیص شــدگان از خدمت ســربازی کــه فار

کــز علمــی و دانشــگاهی و هنرســتان های فنی و  التحصیــالن مرا
ح  حرفــه ای و مــدارس کار و دانــش باشــند مشــروط بر اینکــه طر
اشــتغال آنان متناســب بــا مــدرک تحصیلی و یــا گواهــی مهارت 

آموزی آنان باشد نیز می توانند از این تسهیالت استفاده کنند.
سرهنگ پناهپوریان عنوان داشت: کسانی که تمایل به دریافت 
تسهیالت مذکور هستند می توانند جهت ارائه درخواست و طرح 
شغل خود به معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان 
گاهــی مراجعه  اصفهان واقــع در خیابــان قائمیه جنــب پلیس آ

کنند.
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مدیــرکل انتقال خــون اســتان اصفهــان از کاهش 
ذخایــر خونــی در این خطــه خبــر داد و گفــت: هم 
کنون ذخیره خون به ۳ روز کاهش یافته است که  ا
اســتاندارد این میزان ذخیره در شرایط عادی باید 

هفت روز باشد. 
علی فتوحی بــه نگرانی برخی مــردم بــرای اهدای 
خون در دوران شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و افزود: 
شهروندان نباید نگران آلوده شدن به این ویروس 
در زمان اهدای خون باشند زیرا دستورالعمل های 

بهداشتی در مراحل خون گیری رعایت می شود. 
مدیــرکل انتقــال خــون اســتان اصفهــان تصریــح 
کرد: همواره در ماه های پایانی و فصول ســرد ســال 
کننــدگان خــون مواجه هســتیم و  با کاهــش اهدا
امسال نیز به دلیل همزمانی با پیک ششم کرونا در 

استان، این کاهش قابل توجه بوده است.
وی بیان کرد: میانگین اهدای خون ماهانه در مرکز 
اهدای خون خواجوی اصفهان ۳۰۰ تــا ۳۵۰ واحد 
کنون به زیر ۳۰۰ واحد در  بوده است که این میزان ا

ماه کاهش یافته است.
فتوحی ادامه داد: افراد با سن باالی ۱۸ سال و وزن 
بیش از ۵۰ کیلوگرم با دارا بودن ســالمت جســمی و 

تایید پزشک می توانند خون اهدا کنند.
وی میزان نیــاز به گروه های خونی منفی را بیشــتر 
دانســت و عنوان کــرد: گروه های خونــی به ترتیب 
گروه" آ "، " او"،" بی"  و " آ - ب "  دارای فراوانی بیشتری 

هستند و برهمین اساس بیشترین گروه خونی مورد 
استفاده گروه  "او"  است.

فتوحی درباره زمان نگهــداری فرآورده های خونی 
کت ســه تا پنــج روز در دمــای ۲۰ تا ۲۴  نیز گفت: پال
درجــه ســانتی گراد، پالســما یک تــا هفت ســال در 
دمای منهــای ۲۰ درجه و گلبول هــای قرمز نیز ۳۵ 
تــا ۴۲ روز در دمــای ۲ تــا ۶ درجــه ســانتیگراد قابــل 

نگهداری است.
مدیرکل انتقــال خون اســتان اصفهان همچنین 
کت ها را به سه گروه معمولی، فرزیس و اشعه دیده  پال
و گلبول های قرمز را به چهار دســته ساده، شسته 
شده، اشعه دیده و کم لوکوسیت تقسیم بندی کرد 
و اظهارداشت: امروزه همه فرآورده های خونی که 
در کشورهای توسعه یافته تهیه می شود در استان 

اصفهان نیز قابلیت تولید دارند.
کنــون ۱۱ پایــگاه انتقــال خــون در  وی افــزود: ا

شهرستان های اصفهان  فعالیت دارد.

موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری نتایج 
آخرین نظام رتبه بندی تایمز ۲۰۲۲ را منتشر کرد که 
در فهرست ۵۳۹ دانشگاه برتر جوان با قدمتی کمتر 

از ۵۰ سال نام ۳۷ دانشگاه از ایران می درخشد. 
دانشگاه های آزاد اسالمی نجف آباد )۱۳۶)، کاشان 
)۱۴۸(، علــوم پزشــکی کاشــان)۱۷۴( و دانشــگاه 
صنعتــی اصفهــان )۲۵۰-۲۰۱( از اســتان اصفهــان 

در این رتبه بندی قرار دارند.
پایــگاه رتبه بنــدی تایمــز فهرســت ســال ۲۰۲۲ 
دانشگاه های جوان دنیا با قدمتی کمتر از ۵۰ سال 
شــامل ۵۳۹ دانشــگاه در سراســر دنیا را اعالم کرده 
است. در این نظام رتبه بندی ۲۵۱ دانشگاه با عنوان 
"Reporter" آورده شــده اســت و به این معنی است 
که اطالعات رتبه بندی تایمز را تکمیل کرده اند، اما 
حد نصاب قابل قبول برای حضور در رتبه بندی را 
نداشته اند. دو دانشگاه علوم پزشکی کردستان با 
رتبه ۶۷ و دانشگاه علوم پزشکی مازندران با رتبه ۷۲ 
دانشگاه های اول و دوم ایران و در بین صد دانشگاه 

برتر دنیا در این فهرست هستند.
دانشگاه های پزشکی مازندران، پزشکی ارومیه، آزاد 
اسالمی نجف آباد، پزشکی کاشان، صنعتی سهند، 
مراغه، علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی، پزشکی 
زنجــان، دامغــان، خلیــج فــارس و علــوم پزشــکی 

سمنان برای نخستین بار در این نظام رتبه بندی 
حضور یافته اند.

رتبه بنــدی تایمــز یکــی از مشــهورترین نظام های 
ســاله  هــر  کــه  اســت  بین المللــی  رتبه بنــدی 
دانشــگاه های برتــر دنیــا را بــر اســاس ۱۳ شــاخص 
عملکردی در قالب پنج معیار کلی آموزش، پژوهش، 
استنادات، درآمد صنعتی و وجه بین المللی جهت 
انجام مقایســه های جامع و متوازن مورد ارزیابی و 

رتبه بندی قرار می دهد.
در ارزیابــی دانشــگاه های جــوان، بــرای انجــام 
بررسی های مطلوب تر، به شاخص های نظرسنجی 
شــهرت دانشــگاهی وزن کمتری اختصاص داده 
شده است. همچنین در رتبه بندی تایمز از سه منبع 
اطالعاتی شامل اطالعات حاصل از نظرسنجی ها؛ 
اطالعات ارائه شده از سوی دانشگاه ها؛ اطالعات 
پژوهشی دانشگاه ها در پایگاه استنادی اسکوپوس 
جهت محاســبه شــاخص ها و نمرات بهــره گرفته 

شده است.
در رتبه بنــدی دانشــگاه های جــوان تایمــز ۲۰۲۲، 
تعــداد ۱۷۳ دانشــگاه از ۱۹ کشــور اســالمی حضور 
دارند که کشــورهای ترکیه و ایران به ترتیب بــا ۴۰ و 
۳۷ دانشــگاه به لحاظ تعداد دانشگاه های حاضر 
در رتبه بندی، رتبه اول و دوم را دارند و کشــور مصر 
بــا ۱۷ دانشــگاه در رتبــه ســوم قــرار دارد. بــه لحــاظ 
رتبه دانشــگاهی نیز دانشــگاه الفیصل عربســتان 
سعودی)۳۶(، دانشگاه قطر )۴۳(، دانشگاه خلیفه 
امارات متحده عربی)۴۷( و دانشگاه علوم پزشکی 
کردســتان ایران)۶۷( بــه ترتیــب رتبه هــای اول تــا 
چهارم را در بین کشورهای اسالمی دارند. جدول زیر 
وضعیت دانشگاه های کشورهای اسالمی را در این 

رتبه بندی نشان می دهد.

مبلغ عیدی بازنشستگان تنها ۱۰۰ هزار تومان نسبت 
به ســال ۹۹ بیشــتر شــده  اســت؛ افزایش اندکی که 

انتقادهای زیادی را به همراه داشته است.
هفته گذشته هیئت وزیران مبلغ و شرایط پرداخت 
عیدی کارمندان دولت و بازنشستگان را اعالم کرد. 
حاال گفته شــده که عیدی بازنشستگان در هفته 
جاری واریز می شــود؛ عیدی که مبلغ آن تنها یک 

میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
قــرار بــود مبلــغ پایــه عیــدی بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی و کارمندان دولت یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان باشد و به این مبلغ ۵۵۰ هزار تومان به عنوان 
حق عائله مندی و فرزند واریز شــود تا عیــدی افراد 
متأهــل و دارای فرزند بــه باالی دو میلیــون تومان 
برسد. اما حاال پیگیری ها از سازمان تأمین اجتماعی 
نشان می دهد عیدی بازنشستگان آب رفته است؛ 
که تنها در مورد عیدی یک میلیــون و ۶۰۰ هزار  چرا
تومانی به سازمان تأمین اجتماعی ابالغیه ارسال 
شده و به بازنشستگان حق عائله مندی و عیدی 

فرزند داده نمی شود.
کارمنــدان دولــت  کــه عیــدی  یعنــی در حالــی 
تــا دو میلیــون و ۱۵۰ هــزار تومــان می رســد، عیدی 
بازنشستگان تأمین اجتماعی چه متأهل باشند، 
چه مجرد، فرزند داشــته باشــند یا نــه، همان یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است؛ مگر اینکه نظر دولت 
در این باره عوض و حق عائله مندی هم به این عدد 

اضافه شود.
گر چنین نشود، مبلغ عیدی بازنشستگان تنها  اما ا
۱۰۰ هزار تومان نسبت به سال ۹۹ بیشتر شده است. 
افزایش اندکی که انتقادات زیادی را به همراه داشته 

است.
کــه معــاون اول  ایــن مســئله در حالــی اســت 

رئیس جمهور هم هفته گذشته اعالم کرد که عالوه 
بر مبلغ عیدی کلی، ۵۵۰ هزار تومان هم به عنوان 

حق عائله مندی همسر و یک فرزند اضافه شود.
          زمان واریز عیدی بازنشستگان

اوایل هفته قبل سازمان تأمین اجتماعی برای واریز 
عیدی بازنشستگان اعالم آمادگی کرد و گفت منتظر 
مصوبه هیئت وزیران است. این مصوبه اواخر هفته 
پیش تصویب و توســط معــاون اول رئیس جمهور 
اعالم شــد؛ اما هنوز این ســازمان زمان دقیــق واریز 

عیدی بازنشستگان را اعالم نکرده است.
اما برخی رسانه ها در گزارشی اعالم کرده که عیدی 
بازنشستگان تا آخر هفته جاری واریز می شود؛ یعنی 
در بازه زمانی اول تا پنجم اسفندماه. پیگیری های 
کــی از این اســت که بخشــنامه واریز  جدید هم حا
عیدی بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی ابالغ شــده 
و در حــال حاضر ایــن ســازمان می توانــد عیــدی 

بازنشستگان را واریز کند.
درخصــوص بازنشســتگان لشــگری و کشــوری و 
شاغالن نیز باید گفت عیدی کارمندان دولت همه 
ساله همراه با حقوق بهمن ماه به حساب آن ها واریز 
می شود. به همین دلیل انتظار می رود که عیدی 
کارمندان دولت در هفته پیش رو و همزمان با واریز 

حقوق بهمن ماه به حساب آن ها واریز شود.

مدیر کل انتقال خون استان :

کاهش یافت ذخیره خون در اصفهان به سه روز 

دانشگاه های اصفهان 
در جمع برترین  دانشگاه های جوان دنیا
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زمان واریز عیدی بازنشستگان اعالم شد
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مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: 
مددجویــان تحــت پوشــش این نهــاد برای 
رایــگان شــدن قبــوض آب، بــرق و گاز خــود 
براســاس رعایت اصــالح الگوی مصــرف، در 

سامانه soha.emdad.ir ثبت نام کنند.
ع از رایگان شــدن قبــوض آب، برق  کریــم زار
و گاز مددجویــان تحــت پوشــش این نهــاد 
خبــر داد و اظهــار کــرد: اقدامات اولیــه برای 
اجرای طرح رایگان شدن یا تخفیف قبوض 
مصرفــی از طریــق فراخوان های متعــدد به 
مددجویــان اطالع رســانی شــده و بــرای آن 
ک خود  دسته از مددجویانی که شماره اشترا

را اعالم کردند در حال اجرا است.
وی درخصوص شرایط انجام فرآیند توسط 
مددجویــان بــرای بهره مندی از ایــن طرح، 
افزود: خانوارهــای تحت حمایت می توانند 
ک قبــوض را بــرای ثبــت در  کدهــای اشــترا
سامانه سها، به مددکار خانواده خود یا دفاتر 

پیشخوان خدمات دولت ارائه دهند.
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( 
اســتان اصفهــان ادامــه داد: آن دســته از 
مددجویانــی کــه می تواننــد بــا مراجعــه بــه 
سامانه سها به نشانی soha.emdad.ir اقدام 
کنند، ابتدا در قسمت نام کاربری و رمز عبور، 
کد ملی سرپرســت خانــوار را وارد و ســپس با 
ک قبوض  کلیــک روی گزینه ثبت کد اشــترا
ک را وارد کرده  آب، بــرق و گاز، شــماره اشــترا
و در انتهــا گزینــه ثبــت و ارســال درخواســت 

را بزنند.
کیــد بر اینکه مددجویــان می توانند  وی با تا
پــس از تکمیــل مراحــل ثبــت در قســمت 
نیازمندی ها، انشعابات ثبت شده را مشاهد 
و ویرایش کننــد، گفت: در طــول مدت یک 
ک های ۴۰ هزار  هفته کاری حداقل کد اشترا
خانوار صاحب خانــه تکمیل خواهد شــد و 
امیدواریم تا پایان ســال با مراجعه حضوری 
مددکاران و همراهی در ثبت اطالعات توسط 
خود مددجویــان بتوانیم ایــن امــر را به طور 
کامل برای خانوارهای تحت پوشش محقق 

کنیم.

خدمات مددجویان اصفهان
 رایگان می شود؟

اعطای وام اشتغال به سربازان ترخیص شده 

گهی مزایده آ
شماره: ۰۰۰۱۸۹۶  اجرا، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵، اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه ۰۰۰۱۸۹۶  له 
ک ثبتی ۷۲/۴۵۴۸ واقع  خانم ها منیره و رباب دباغ علیه آقایان احمد و نعمت اله دباغ به خواسته دستور فروش درنظردارد ملکی به پال
در خمینی شهر بلوار توحید کوچه شماره ۱۳ بن بست شهید محمود دباغ را ازطریق مزایده به فروش رساند. ملک مذکور بصورت یک 
باب ساختمان یک طبقه به انضمام زمین بایر با کاربری مسکونی به مساحت عرصه ۵۶۸ مترمربع و اعیانی حدود ۲۸۰ مترمربع فاقد 
اسکلت از سه قسمت و دو مساحت مجزا در ضلع شمالی و جنوبی و یک زمین بایر به مساحت تقریبی ۲۸۰ مترمربع در ضلع جنوب ملک 
می باشد. اسکلت ساختمان از نوع دیوار باربر و سقف طاق ضربی و دارای انشعابات آب، برق، گاز می باشد. طبق استعالم از شهرداری 
منطقه ملک دارای پرونده شهرسازی به شماره ۷۰-۳۵-۲۰۸۲ بصورت مسکونی با کاربری مسکونی دارای سند مشاعی )قسمتی 
ک ثبتی فوق بصورت زمین بایر در ضلع جنوب میباشد و فاقد سابقه در شهرداری است( و فاقد بدهی می باشد که کارشناس  از پال
رسمی دادگستری ارزش ششدانگ ملک را معادل ۲۳۰۰۴۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی نموده را ازطریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده 
در تاریخ پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ ساعت ۹ صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. طالبین 
می توانند ۵ روز قبل از مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگستری واریز نماید درغیراینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است 
اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست ده درصد بهای مال را طی 
یک فقره چک تضمین شده در وجه اجرای احکام مدنی دادگستری آماده و با در دست داشتن اصل و کپی چک و اصل کارت ملی نیم 
ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش 
سپرده تحویل اجرا نمایید. مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر علی حسن زاده - ۱۲۷۹۵۸۴ / م الف

گهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آ
شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۵۳۱، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۶، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و  ساختمان هایفاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور امضا
پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۲۹۵ مربوط به تقاضای آقای/خانم صندوق قرض الحسنه مسجد مالحیدر علی فروشان و انجمن 
ک شماره فرعی از اصلی واقع  خیریه جان نثاران امام حسین شماره ثبت مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پال
در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق 
نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
هیات: با توجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ۱۰۳ دفتر ۱۰۸ و صفحه ۲۹۲ دفتر ۲۱۳ و صفحه ۲۹۹ 
دفتر ۲۱۳ دفتر ۲۱۳ صفحه ۲۹۰ و سند ۲۶۲ و ۲۶۱ و صفحه ۱۷۶ دفتر ۵۱۶ و صفحه ۸۲ دفتر ۸۵ صفحه ۸۸ دفتر ۸۵ و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم صندوق قرض الحسنه مسجد مالحیدر علی فروشان و  عدم تعارض و بالمناز
انجمن خیریه  جان نثاران امام حسین شماره ثبت به شناسنامه شماره ۱۰۲۲۰ کدملی ۱۱۴۰۴۷۸۲۰۶ صادره فرزند غالمحسین نسبت 
ک شماره ۸۸۷ و ۸۸۸ فرعی از ۷۲ اصلی واقع در اصفهان بخش  به ششدانگ یکباب قرض الحسنه به مساحت ۱۳۹/۴۰ مترمربع پال
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید.  شماال به طول ۱۱/۵۸ متر درب و دیوار به گذر، شرقا به 
ک ۸۸۵، جنوبا در سه قسمت که دوم شرقی است به طول ۱۰ متر دوم به طول ۴/۱۸ متر دیوار به دیوار  طول ۹/۱۰ متر دیوار به دیوار پال
۸۸۸ باقیمانده سوم به طول ۴/۳۵ متر به طول ۱۹۵۲ فرعی، غربا در دو قسمت اول به طول ۹/۰۸ متر درب و دیواریست به گذر دوم به 
صورت پخ است به طول ۴/۳۴ متر درب و دیواریست به گذر، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ک وفق مقررات پس از طی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲، 
ک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده - ۱۲۷۹۶۳۶ / م الف تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

گهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آ
شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۵۱۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و  ساختمان هایفاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور امضا
پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۷۱۸ مربوط به تقاضای آقای/خانم فرحناز کاظمی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و  قسمتی از پال
مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند انتقال قطعی 

شماره ۶۶۰۹۴-۱۴۰۰/۳/۱۹ دفترخانه ۱۳۹ خمینی شهر و همچنین صفحه ۲۳۶ دفتر ۶۸۱ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 
ع بودن  داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بل مناز
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم فرحناز کاظمی به شناسنامه شماره ۹ کدملی ۶۲۱۹۶۷۲۱۰۰ صادره فریدن فرزند محمد 
ک شماره ۸۶۴ فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در  در ششدانگ از یکباب خانه درحال ساخت به مساحت ۱۵۵/۹۵ مترمربع بر روی قسمتی از پال
اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۹/۶۵ متر جای درب و 
دیواریست به جاده، شرقا به طول ۱۵/۸۰ متر به دیوار باقیمانده، جنوبا به طول ۹/۷۰ متر به دیوار ۱۷۷۰، غربا به طول ۱۶/۵۰ متر به دیوار 
باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک  آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ - رییس اداره 

ک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده - ۱۲۷۹۵۷۲ / م الف ثبت اسناد و امال

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آ
برابر آرا صادره هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
ک موردتقاضا به شرح زیر  غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان  به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
ک تسلیم و پس  گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امال اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. ردیف ۱( رای شماره ۱۴۰۶۳، 
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیات سوم خانم مهناز مسعودی تکمه داش به شناسنامه شماره ۲۸۴۷ کدملی ۰۰۵۲۱۱۲۵۷۸ صادره تهران فرزند 
ک شماره ۶۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت  علی اصغر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۳۷/۸۸ مترمربع از پال
ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمی قاسم مستاجران بموجب سند انتقالی ۹۸۶۸۳ مورخ ۱۳۵۴/۰۷/۵ دفترخانه شماره ۲ 
ک  اصفهان تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ - شهریاری رییس منطقه ثبت اسناد و امال

غرب اصفهان - ۱۲۷۹۹۶۵ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آ
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۹۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ هیات دو آقای قلی جمشیدی به شناسنامه شماره ۵۶ کدملی ۲۴۱۱۳۷۵۴۷۶ 
ک شماره ۱۲۳ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع  صادره از آباده فرزند باباخان بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۱۱/۶۱ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۱۲۰۳۱۰، ۱۴۰۰/۰۳/۲۴  در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به  دفتر ۹ اصفهان گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۹۷۲۶ / م الف ۱۴۰۰/۱۲/۱۷، رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل 
گهی می شود تا  که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۸۳۰ 
مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ اشرف حیدری فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه ۱۳۴۹ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۷۹۰۱۴۳۳ در ششدانگ 
ک ۱۰۱۱۹ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۱۱۲/۶۳۵ مترمربع. خریداری  یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پال
ک شرق  طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ - رییس منطقه ثبت اسناد و امال

اصفهان مهدی صادقی وصفی - ۱۲۷۹۸۳۹ / م الف

آگهی
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با شیوع بیماری کرونا سالن های 
تئاتر اصفهان از جمله فضا های 

عمومی بود که تعطیل شد.
در این دو ســال بســیاری از هنرمنــدان اصفهان با 
در تاالر هنر نمایش جوخه حکم به کارگردانی آقای ساله اصفهان میزبان عالقه مندان به تئاتر باشد.دوسال چراغ نمایش اصفهان روشن شد تا تئاتر ۴۰۰ مشــکالت اقتصــادی مواجه شــدند، حاال پــس از 

سیفی و در تاالر هالل احمر خیابان میر اصفهان هم 
نمایش کمدی کــدده به کارگردانی مجید کاشــی 
فروشان و تهیه کنندگی امیر حسین آیتی، میزبان 

عالقمندان و تماشاچیان است. 
در تاالر های نمایشی تمام شیوه نامه های بهداشتی 

رعایت می شود و سالن ها با نصف ظرفیت در اختیار 
عالقمندان به تئاتر است.

حاال بــا فعال شــدن صحنه های نمایش عــالوه بر 
جنبه مادی آن برای هنرمندان، باز شاهد نشاط 

اجتماعی و رشد فرهنگی در جامعه خواهیم بود.

خبر

بعد از دو سال خاموشی:

چراغ تئاتر اصفهان روشن شد 

ک شهرضا گهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1۴۰۰ اداره ثبت اسناد و امال آ
کی که  به موجب ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و ماده ۵۹ اصالحی آیین نامه مربوط به امال
در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های 
گهی آنها باید تجدید شود  ازقلم افتاده و نیز آنچه طبق آرا هیات محترم نظارت ثبت، آ

گهی می نماید: ح زیر آ مربوط به بخش یک ثبتی شهرضا را به شر
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 
ک ۱۰۱۰۹ فرعی جمعا  دیوار حصار به مساحت ۵ مترمربع که به انضمام ششدانگ پال

تشکیل یک 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 
ک  اوقاف و امور خیریه شهرضا: ششدانگ یک باب مسجد و حسینیه مجزی شده از پال

۲۵۵ فرعی به مساحت ۱۷۲.۳۳ مترمربع
۱۰۱۸۵( مسجد و حسینیه حضرت علی )ع( به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۶۸۰۹۵۶ به تصدی 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا : ششدانگ یک باب مسجد و حسینیه مجزی شده 

ک ۴۱۲۶ فرعی به مساحت ۱۳۹.۹۱ مترمربع از پال
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 اعیانی متعلق به غیر است به مساحت ۱۴۱۵.۷۴ مترمربع که به انضمام ششدانگ 

ک ۱۳۹۷ فرعی جمعا تشکیل یک باب مدرسه را داده است. پال
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  ۱۵۳۷( احمدرضا تا

موجود 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  بالسویه: ششدانگ یک باب خانه که پال

۱۵۶۰۶ 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  بالسویه: ششدانگ یک باب خانه که پال

آن 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
کبر سلیمانی پور فرزند قدرت اله: ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از  ۱۸۵۸۶( ا

ک ۹۹۴۱ فرعی به مساحت ۱۶۳.۶۲ مترمربع پال
۱۸۵۸۷( سعید سنجری فرزند علیرضا و پریسا دهقان زاد فرزند علیرضا بالسویه: 
ک ۱۰۴ فرعی به مساحت ۱۴۳.۵۷ مترمربع ششدانگ 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
کهندل: ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۱۸۶۳۷( بهمن دالور نیک فرزند 

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
ح ناز فیروزی فرزند فیروز: ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۰۴.۲۰  ۱۸۶۴۰( فر

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  خیریه شهرضا: ششدانگ قسمتی از یک باب مسجد مجزی شده از پال
ک ۱۰۳۶ فرعی جمعا تشکیل  به مساحت ۲۱۵.۸۰ مترمربع که به انضمام قسمتی از پال

یک 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

۲۱۹۹ باقیمانده( نوروز کاویانی درشوری فرزند عیدی: ششدانگ یک باب خانه که 
ک ۲۹۶۳ فرعی از آن مجزی شده به مساحت ۱۴۸.۹۷ مترمربع پال

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  کا کاویانی نیا فرزند  ۲۹۵۸( موسی 
ک ۲۹۵۷ فرعی از آن مجزی شده به مساحت ۵۵  ۲۵۷۳ فرعی باقیمانده بوده و پال

مترمربع
۲۹۶۲( محمدرضا پیکری فرزند عنایت اله: ششدانگ یک باب مغازه با طبقات تحتانی 

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

به 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

۳۲۴۴( هوشنگ کردگار فرزند عیوض نسبت به چهار دانگ مشاع و صدیقه فاتحی 
شهرضائی فرزند مهدی نسبت به دو دانگ مشاع: ششدانگ قسمتی از یک باب خانه 
ک ۳۱۹۳  محل جوی متروکه به مساحت ۲۹.۹۶ مترمربع که به انضمام ششدانگ پال

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

۲۹۹۹ 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 
ک ۱۱۹ فرعی بوده به مساحت ۱۲۷.۲۱ مترمربع باب خانه که قبال قسمتی از پال

ک  ۳۲۰۳( مهدی نادم فرزند حبیب اله: ششدانگ یک قطعه زمین مجزی شده از پال
۱۲۹۴ 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  ک ۱۹۸ فرعی به مساحت ۷۷ مترمربع که به انضمام قسمتی از پال شده از پال

فرعی 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  ۲۹۷۰( مهرانگیز رحیمی فرزند حمزه: ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پال

فرعی 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  ۲۹۷۹( حسین حقوقی فرزند عبدالرضا: ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پال

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

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

به 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 
ک ۴۸ فرعی به مساحت ۱۳۷.۰۷  بالسویه: ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پال

مترمربع
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: 
ک ۲۷۲ فرعی به مساحت ۱۵۰.۴۴ مترمربع ششدانگ 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
ج: ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۸۶.۲۹  ۶۳۷( عیسی فرهادی فرزند ایر

مترمربع
کاوسی فرزند فرامرز: ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۷۹.۸۵  ۷۴۱( فریبرز 

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 
خ ۱۳۹۹.۰۹.۲۵ هیات  ششدانگ یک باب خانه که به موجب رای شماره ۶۱۵۹ مور
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که 

درازا آن در سهمش واقع شده است
گهی در صفحه 7 ادامه آ

آگهی

گفت وگوی اختصاصی با استاد مرتضی نصر؛

هنرمندی از تبار عیسی خان
ک پهنــاور  از خــا بــه هــر نقطــه 
کهن ایــران نگاهــی بیندازیــم  و 
آیینــه ای از هنــر و زیبایــی اســت و 
در این میان چه بســیارند هنرمندان خطه ســپاهان 
که نیمه جهانش خوانده اند؛ دیاری که یکی از نقاشان 
مثال زدنی آن استاد مرتضی نصر اســت؛ او که از دیرباز 
ســاخته و پرداخته و همچنــان قلمش بر بوم ســپید 
نقاشی چکامه ســرایی می کند. اســتاد مرتضی نصر از 
تبار هنرمندان درخشــان هنرســتان هنرهای زیبای 
اصفهان است که از زمان حضور عیسی خان بهادری 
در این هنرســتان ســاختند و پرداختنــد؛ دوره ای که 
نام این هنرســتان فراتر از اصفهــان و ایران بــود و در هر 
رشته ای از جمله هنر نقاشی نام آوران بسیاری داشت.

آنچــه می خوانیــد گفت وگــو بــا اســتاد مرتضــی نصــر، 
پیشکسوت هنر نقاشی است.

          چه سالی و در کدام محله اصفهان متولد 
شدید؟

متولد ۱۳۱۵ در محله نصرآباد اصفهان در خیابان آتشگاه 
روبه روی منارجنبان هستم. نصرآباد قبال یک روستا بود 
که از خیابان میرزاطاهر در کنار رودخانه زاینده رود تا پل 

مارنان ادامه داشت.
          بنابراین نام خانوادگی شما از منطقه نصرآباد 

گرفته شده است؟
بله

          آیا گرایش شما به نقاشی موروثی بود؟
بله. منزل ما در نزدیکی خانــه صارم الدوله در چهارراه 
مصدق معروف به صارمیــه قرار داشــت. صارم الدوله 
از نوادگان قاجار بــود و من هم به این خانه رفته بودم. 
یکی از اجداد ما نیز هنرمند خطاطی بود که خط زیبا و 
منحصربه فردی داشت، برای مثال حرف »نون« را روی 
سطر می نوشت. در آن زمان کسی خط او را نمی خرید 
به همین دلیل آثار خود را به خانه صارم الدوله می برد و 
آن ها خط او را می خریدند. زمانی که خانه صارم الدوله 
مصادره شد من به آنجا رفتم تا پیگیر خط های او شوم 

اما اثری از آن ها نیافتم. پدر من هم به دلیل آثار خوب 
اجدادمان به خط عالقه مند شد؛ پدرم می گفت حاجی 
ســاعت ها برای خود وقــت می گــذارد تا خــط زیبایی 
بنویسد. او بارها شعر "هنرمند هر جا که رود قدر بیند و 

در صدر نشیند" را برای من می خواند.
          از نظر شما عیسی بهادری چگونه مدیری بود؟

آن زمان که من به هنرستان رفتم استاد بهادری مدیر 
هنرستان هنرهای زیبا بود. ایشان هنرمندی برجسته 
و سرشناس بود. این موضوع در نحوه مدیریت و ارتقای 
ســطح هنری در هنرســتان هنرهای زیبای اصفهان 
بســیار حائز اهمیت بود؛ به طوری کــه جایگاه هنری 

بسیار باالیی را در ایران داشت.
          با چه افرادی در هنرستان همکالس بودید؟

حســین رشــتیان یکی از همکالســی های من بود که 
خانواده او در اصفهان از نقاشان عرصه نقاشی دیواری 
بودنــد. همکالســی دیگــرم محمــد تاجمیرریاحــی از 
نصرآبــاد بــود. مــن و حســین رشــتیان و محمــد 
تاجمیرریاحی با زحمت زیاد و کار مداوم نقاشــی را فرا 
گیری هنر بیشتر توسط خود هنرآموزان  که فرا گرفتیم چرا
انجام می شــد تا با آموزش مســتقیم اســاتید. عیسی 

بهادری با ما حرف می زد و ما را راهنمایی می کرد.
          از خاطره های خود با استاد بهادری بگویید؟

زمانی که کالس سوم هنرستان بودم سه پایه نقاشی را 
به کنار رودخانه برده بودم تا تابلویی از طبیعت نقاشی 
کنم )آن موقع با دوچرخه ای که خریده بودم راحت تر 
رفت وآمد می کردم(؛ اســتاد بهــادری مرد میانســال و 
بســیار خوش پوشــی بود و همیشــه کاله و عصایی به 
همراه داشت. آن روز درحالی که نقاشی می کردم از پشت 

سر من آمد. من سالم کردم و به احترام او بلند شدم.
-استاد بهادری: اینجا چه می کنی؟

-مرتضی نصــر: چشــم انداز این محل را برای نقاشــی 
دوست داشتم و هرروز برای نقاشی به اینجا می آیم.

- اســتاد بهادری: انتخاب رنگ کوه در تابلو مناســب 
نیست.

- مرتضی نصــر: بله چــون هنــوز خیلی خــوب ترکیب 
رنگ ها را نمی دانم.

سپس استاد بهادری اشکاالت من را رفع کرد. او انسان 
بســیار محترمی بود و با فروتنی کنار من می نشســت 
گردان  و همیشــه من را حمایت می کرد. رفتار او با شــا
هنرستان دلسوزانه و پدرانه بود. آن روز در هنگام آموزش 
نقاشــی اســتاد بهادری تشــنه شــد و من درب یکی از 
خانه های آنجا را زدم و از زنی که تقریبا من را می شناخت 
درخواست آب کردم. گفت »شما بفرمائید من برایتان 
خواهم آورد«. بعد برای ما شــربت آورد و احوال پرسی 
کرد. من در آنجا کار را پیش بردم تا تابلو بعد از دو ماه تمام 
شد. یک روز آن زن، من و استاد بهادری را به خانه شان 

دعوت کرد و من پیغام او را به استاد بهادری رساندم.
-مرتضی نصر: زنی که برایتان شربت آورد شما را مهمانی 

دعوت کرده است.
-استاد بهادری: با چه کسی؟

گر صالح  -مرتضی نصر: با مــن دعوت شــدید، البتــه ا
می دانید.

-استاد بهادری: بسیار خوب، باهم خواهیم رفت.
در این هنگام استاد پورصفا نیز اظهار تمایل کرد تا همراه 
ما باشد. وقتی رسیدیم به ما احترام بسیار گذاشتند. 

آنجا صحبــت از تابلوی من شــد کــه زن صاحب خانه 
گفت: »من می خواهــم آن تابلو را از آقــای نصر بخرم«، 
استاد بهادری بســیار خوشحال شــد و موافقت کرد و 
قیمتی برای تابلو گفت که صاحب خانه همان موقع 
پول تابلو را آورد و به استاد بهادری داد و استاد هم پول 

تابلو را به من داد.
          آن زمــان چــه اســتادان دیگــری در هنرســتان 

تدریس داشتند؟
اســتاد تمدن، معلــم نقاشــی و مجسمه ســازی بود. 
استاد رستم شیرازی هم استاد برجسته مینیاتور بود 
و در نقاشــی به من کمــک می کرد؛ حتــی چند بــار از او 

درخواست آموزش مینیاتور کردم که موفق نشدم.
          چه سالی فارغ تحصیل شدید؟

مــن در ســال ۱۳۳۵ در رشــته نقاشــی طبیعــت 
غ التحصیل شــدم. من و محمــد تاجمیرریاحی و  فار

حسین رشتیان باهم بودیم.
          شما در آموزش وپرورش استخدام شدید؟

بعد از این که از خدمت سربازی معاف شــدم، در اداره 
فرهنگ یا همــان آموزش وپرورش اســتخدام شــدم. 
ســپس در دبیرســتان ســعدی به عنوان دبیر نقاشی 
شــروع به کارکردم. پس از آن در ســایر دبیرستان های 

اصفهان از جمله ادب و بهشت آیین نیز مشغول آموزش 
نقاشی شدم.

          چند سال در آموزش وپرورش تدریس 
داشتید؟
۲۵ سال.

          انگیزه و علت تأسیس آموزشگاهتان چه بود؟
انگیزه اصلی تأسیس آموزشگاه عالقه جوانان به هنر و 
نقاشی بود. پس از آن که توانایی طراحی را پیش زمینه 
ورود به رشــته معماری قرار دادند، بخش طراحی نیز 
اضافه شد، به همین دلیل کسانی که می خواستند به 
دانشگاه معماری بروند اول به کالس طراحی می رفتند. 
همیــن موضــوع باعث شــد کــه مــن هــم در اصفهان 
برای عالقه مندان این رشــته کالس نقاشی و طراحی 
برگزار کردم و آموزشگاه من اولین مرکز آموزش طراحی 

معماری، نقاشی و دروس معماری بود.
          نام آموزشگاهتان چه بود؟

نام اولین آموزشگاه من »مانی« بود سپس نام آن را به 
»نصر« تغییر دادم که از حدود ۵۰ سال در خیابان شیخ 

بهایی در آن فعالیت داشته ام.
          گالری هم داشتید؟

به غیر از آموزشــگاه به مدت حدود سه سال مدیریت 
گالری زاینده رود در بوستان سعدی را بر عهده داشتم.

          بیشتر چه موضوعاتی را نقاشی می کنید؟
در نقاشــی مــن خــود را منحصــر بــه موضــوع خاصــی 
نکرده ام، اما آثار تاریخی و نقاشی از طبیعت در کارهای 
من بیشتر است. در این مدت تالش کرده ام تا با نقاشی 
از آثار تاریخی اصفهان آن ها را به وسیله هنر نقاشی به 
عالقه مندان معرفی کنم. تغییرات به وجود آمده در آثار 
تاریخی و یا محیط اطراف آن ها در گذشت زمان در آثار 

من مشهود است.
          به کدام یک از بناهای تاریخی اصفهان عالقه 

بسیار دارید و آن را نقاشی کردید؟
گنبد دشتی به دلیل قدیمی بودن مورد عالقه من بود، 
دو ســتون و پایه بســیار قدیمی داشــت که از باال در اثر 

فرسایش آب یا باد از بین رفته و خراب شــده بود. از آثار 
دیگری که به آن عالقه بسیاری دارم مدرسه چهارباغ 
اســت و حدود ۱۰ ســال به طور مداوم را در این مدرسه 
کارکــرده ام و از زوایای مختلف آن نقاشــی کشــیده ام. 
همه پل های اصفهان زیبا هستند و از بین پل ها پل 
زمان خان، پل مارنان، خواجو، سی وسه پل، پل چوم 

و پل شهرستان مورد عالقه من است.
          بیشتر با چه تکنیکی کار می کنید؟

من بــا تکنیک رنــگ و روغــن و آبرنــگ کار می کنــم. در 
تکنیک آبرنگ، من بیشتر به استادان بزرگی همچون 

سمبات و یرواند توجه می کردم.
کنون وضعیت نقاشی اصفهان را چگونه            ا

می بینید؟
به نظر من عالقه جوان ها نسبت به گذشته به کارهای 
هنری کمتر شده است؛ به نظر می رسد امروزه نقاشی 
در میان هنرهای مختلف موقعیت گذشته را ندارد، 
درحالی که در گذشته یادگیری هنر نقاشی بین جوانان 

بسیار محبوب بود.
          چگونه می توان مردم را با این هنر آشنا کرد؟

آشنایی با هنر نقاشی از طریق نمایشگاه های مختلف 
گــون نقاشــی معرفــی  کــه در آن هــا ســبک های گونا
می کردنــد در آشــنا کردن جوانان بســیار مؤثــر خواهد 
بود. دعوت از هنرمندان برای صحبت و تبادل نظر در 

کارگاه های آموزشی نیز بسیار مفید است.
          انتظار شما از مردم شهری اصفهان چیست؟

حفظ آثار تاریخی و نگهداری و مرمت صحیح آن ها امر 
مهمی است تا بتوانیم میراث گذشته را به نحو مطلوبی 
گاه و دلسوز  به آیندگان بسپاریم. حضور کارشناسان آ
در نگهداری و حفظ آثار تاریخی شــهر ما بســیار مهم و 
حیاتی است. در گذشــته چهارباغ یک دانشکده هنر 
بود که در آنجا عکاســان، نقاشــان و ســایر هنرمندان 
مانند قلم زن هــای بی نظیر حضــور داشــتند. حضور 
توریست های خارجی و داخلی در اصفهان باعث رونق 

هنر و پشتیبانی از هنر و هنرمندان می شد.

مجموعه  داستان »در پس وهم و خیال« نوشته گفت و گو
ک باطن از ســوی نشــر خــزه راهی بــازار  پیــام پا

نشر شد.
کتاب »در پس وهم و خیال« شامل ۱۶ داستان 
کوتاه است؛ »در پس وهم و خیال«،»اجباری«، 
»به همین سادگی!«، »چادر سیاه«، »دانه های 
انــار«، »رفیــق قدیمی«،»گیتــی«، »گل هــای 
ســرخ روتختی«، »نیمه شــب اتفــاق افتــاد!«، 
»بــرو بمیــر!«، »پــرواز شــماره PC ۵۱۳«،»کافــه 
تریا«،»جــان کــه بادنجــان نیســت!«، »حــق، 
همیشــه با شماســت!«، »ریــگ« و »ابدیت!« 
داســتان های این کتاب هســتند. ناشر کتاب 
»در پس وهم و خیال« نیز در معرفی این کتاب 
ک باطــن در داســتان »در پس  آورده اســت: »پا
وهم و خیال« که عنوانش را به کل کتاب داده، 
نقبی به تاریخ معاصر می زند، اما در داستان های 
دیگر کتاب به موضوعات روز و آشوب های زمانه 
خود می پردازد. حتی موضوع ویــروس کرونا را 
دســتمایه یکی از قصه های کتاب کرده است، 
با این حــال کوشــیده اســت کــه روایت هایش 
تاریخ مصرف نداشته باشند و با نقبی به درون 
شخصیت ها به خلق داستان هایی بپردازد که 
در آینده هم بتوان بــه آن ها رجــوع کرد. مقوله 
مــرگ در همــه داســتان های کتــاب »در پــس 
وهم و خیــال« حضــوری پررنــگ دارد، اما نگاه 
طنزآمیز نویسنده باعث شده است که فضای 

قصه هایش عبوس و غمگین نباشند«.
در یکی از داســتان های این کتاب آمده اســت: 
موجــود  قابل احترام تریــن  زن  »بی شــک، 
دنیاست! حاال… خب، دست کم روی این کره 
کــی موجــودی قابل احترام تــر از او نیســت.  خا
می دانید چرا؟ حقیقتش این اســت کــه آن ها 
قادرند هر غیرممکنی را ممکن سازند، پس شکی 
نیست که قدرتمندند و همین امر است که آن ها 
را شایســته  احترام می کند، زیرا قــدرت، لزوما و 

قطعا مایه  احترام است«.
مجموعه داستان »در پس وهم و خیال« نوشته 
ک باطن در ۱۵۲ صفحه و با قیمت ۴۵ هزار  پیام پا

تومان توسط نشر خزه منتشر شده است.

کتاب

تازه های نشر؛

کتاب »در پس وهم و خیال« 
منتشر شد



سال پنجم - شماره 1۳۵8

دوشنبه  2  اسفند 1۴۰۰ - 19 رجب 1۴۴۳

ورزش6 21 فوریه     2۰22
مدیرعامل باشگاه سپاهان:

 نویدکیا تحت حمایت ماست
مدیرعامــل باشــگاه ســپاهان 
گفــت: نبایــد حمایــت از تیــم 
ملــی در ایــن مقطــع کم شــود و 
سرپرســت جدید فدراســیون باید تمام قد از تیم 

ملی حمایت کند.
کت در حاشــیه  بــه گزارش ایســنا، محمدرضا ســا
انتخابــات فدراســیون تیرانــدازی درباره شــرایط 
تیم فوتبــال ســپاهان گفــت: باید ایــن واقعیت را 
بپذیریم که سپاهان کار جدیدی را از سال گذشته 
شــروع کرد و به داشــته های خودش توجــه کرد و 
داشــته های خودش را به صحنه آورده اســت. در 
واقع مربی شایســته خودش را که یک ســپاهانی 
وفادار بود، به کار گرفت. طبیعی است که در تیم 
ممکــن اســت فــراز و نشــیب هایی باشــد. هیات 
مدیره و مجموعه باشگاه تالش کرده تا هرآن چه 
که مدنظر مربی است را فراهم کند که خوشبختانه 
نویدکیا همیشــه با همه صداقتی که دارد، به این 
موضوع اشاره کرده اســت. امیدواریم در مسیری 
که پیش رو اســت، با انســجام بهتــر تیمی بتوانیم 

شرایط بهتری را ایجاد کنیم.
او درباره اتفاقات اخیر پیرامون فدراسیون فوتبال 
گفــت: مــن هیــچ اظهــار نظــر خاصــی نمی توانــم 
داشته باشــم. فقط آن چه که برای خانواده مهم 
فوتبال اهمیت دارد، این است که ثبات و موفقیت 
تیم هــای ملــی از همه چیــز مهمتــر اســت و همه 
دغدغه این موضــوع را دارند. به هر حــال ما هیچ 
تحلیلــی بــر روی آنچــه کــه اتفــاق افتــاده اســت، 
نداریــم. هیــات رییســه براســاس آن چــه کــه در 
حیطــه اختیاراتــش بــوده، تصمیماتــی را گرفتــه 
است. من فقط می توانم به عنوان عضو کوچکی 
کیدم بر این باشــد که مبادا  از خانواده فوتبــال، تا
در ایــن جابه جایی هــا و بالتکلیفی هــا و دوران 
کرده مشکلی برای تیم های ملی  موقت خدایی  نا
مــردان، بانوان، فوتســال، فوتبال ســاحلی ایجاد 
شــود. امیــدوارم حمایت هــای وزارت ورزش و 
دولت از فدراسیون به طور جدی صورت بگیرد تا 
بتواند نماد فوتبال ایــران در عرصه بین المللی به 

خوبی جلو برود.
مدیرعامــل ســپاهان ادامــه داد: فرامــوش هــم 
نکنیم که مــا بــرای بازی های آســیایی نزدیک به 
۲۵ روز قبــل به فدراســیون فوتبال نامه نوشــتیم 
و درخواســت کردیم کــه میزبانی را بگیــرد. در این 
میــان AFC شــرایطی را گذاشــت که هر کشــوری 
کــه میزبانــی می گیــرد، فدراســیون آن کشــور باید 

میزبانی همه پنج گروه را بپذیرد. ما پیشــنهادی 
که به طور مشــخص دادیم، این بود که دو گروه را 
در اصفهان، دو گروه را در خوزســتان و یک گروه را 
در تهران میزبانی کنند و این کار انجام شود، اما تا 
االن هیچ نتیجه ای در این خصوص نگرفتیم. به 
هر حال از کسانی که االن در فدراسیون مسئولیت 
دارنــد، انتظــار داریــم که ایــن موضــوع را پیگیری 
کنند، هــر چنــد که خیلــی فرصــت از دســت داده 
شد. متاسفانه احساس می شــود که این شانس 
میزبانی از ایران گرفته شــود، چون محور میزبانی 
را به فدراســیون می دهند. من همین دیشــب با 
یکی از اعضای هیات رییسه دوباره صحبت کردم 
و یکبار دیگر این موضوع را مطرح کردم. آقایان هم 
گفتند که باز هم این مساله را پیگیری می کنند. هر 
چند کامرانی فر که به عربســتان رفته بــود، با دبیر 
کل AFC صحبت و مقدماتی را برای این موضوع 
فراهم کرده بود ولی اتفاق جدیدی نیفتاده و باید 

پیگیری ویژه ای شود.
کنش به سوال خبرنگاری مبنی بر این  کت در وا سا
که آیا در مجمــع آینده فدراســیون فوتبــال او رأی 
به عزل عزیــزی خادم خواهــد داد یا خیــر؟ گفت: 
مجمع هنوز تشــکیل نشده اســت. وقتی مجمع 

تشکیل شد در مورد آن تصمیم می گیریم.
او دربــاره آینــده حضــور محــرم نویدکیــا در تیــم 
سپاهان با توجه به نتایج ضعیف این تیم عنوان 
کــرد: نویدکیا مربــی تیم هســتند و مــورد حمایت 
هیات مدیره و مجموعه باشگاه هستند. نویدکیا 

در ســپاهان دوران حضــورش بــه عنــوان مربــی را 
ســپری می کند. او برنامه سه ســاله را از روز اول به 
باشگاه داده بود و باشــگاه هم سعی کرده با تمام 
وجود هر چیزی کــه مدنظر او بــوده را فراهم کند. 
نویدکیا هم صادقانه همیشه این موضوع را گفته 
است. به هر حال فراز و نشیب هایی وجود داشت 
که بــرای ما هم تلــخ بوده ولــی دلیل نمی شــود ما 
نگاه دیگری داشته باشیم. ما نگاه بلند مدتی به 
آینده ســپاهان داریم؛ هر چند موقعیت و شرایط 
باشگاه سپاهان به عنوان یک باشگاه ساختارمند، 
ممکن است نتایج مطلوب کامل نباشد ولی آنچه 
سیاست باشگاه است این است که بتوانیم شرایط 
تیم را برای آســیا قوی تر کنیم و روی کیفیت فنی 

تمرکز بیش تری داشته باشیم.
مدیرعامــل باشــگاه ســپاهان در پاســخ به ایــن 
گفتــه می شــود احتمــاال مجمــع  کــه  پرســش 
فدراســیون فوتبال در فاصله کمی با جام جهانی 
برگزار خواهد شد و شــاید این موضوع به تیم ملی 
آســیب بزنــد، عنــوان کــرد: آنچه کــه ما بــه عنوان 
خانــواده فوتبــال دغدغــه اش را داریم ایــن اســت 
که نبایــد از حمایــت تیــم ملی قافل شــد. مــن در 
جام جهانی ۲۰۱۸ به عنوان مدیر کنار تیم بودم و 
کید می کنم برای حضــور قدرتمند در جام  االن تأ
جهانی باید از االن ســتاد قدرتمنــد و برنامه ریزی 
و پشتیبانی قدرتمند تدارک دیده شود. تیم ملی 
کنون یک سازماندهی  در جام جهانی باید از هم ا
داشته باشد. این دغدغه مهمی است و امیدوارم 

عزیزان در هیات رییسه و میرشاد ماجدی نسبت 
به این موضوع اهتمام الزم را داشته باشند.

کت در پاســخ به ایــن پرســش کــه بــه نظرش  ســا
مجمع پیش از جام جهانی برگزار شود بهتر است 
یا بعد از جام جهانی؟ گفت: این موضوع قوانینی 
دارد که مــن نمی توانم در آن دخالــت کنم ولی به 
عنوان یک عضو دغدغه من این است که هوشیار 
باشیم تا تیم های ملی در جام جهانی اولویت اول 
باشــند. در این بحث هــا و اختــالف نظرها خدای 

نکرده تیم های ملی ما قربانی نشوند.
او درباره ایــن کــه حســن کامرانی فر مدعی شــده 
اســت ممکــن اســت ایران از جام جهانــی حذف 
شود؟ یادآور شــد: من از همه رسانه ها خواهش 
کی شــرایط فوتبــال را حفــظ کنند. ما  می کنــم پا
گــر می خواهیم کســی را از صحنه بیــرون کنیم،  ا
با اتهام نباشــد تا آســیبش را خــود ورزش ببیند. 
در دنیا کشــورها به دو دسته تقســیم می شوند، 
تیم هایی که در جــام هســتند و تیم هایی که در 
جام جهانی نیســتند. ایران امروز افتخــار دارد با 
همــت همه ایرانیــان از بازیکنــان تا اســکوچیچ، 
فدراسیون، باشگاه ها و... در جام جهانی باشد. 
ما بایــد از همه تشــکر کنیم که زمینــه صعود تیم 
را فراهــم کردند. مــن خواهــش می کنم مســائل 
ح نشــود تا آســیبی به این موضوع وارد  دیگر مطر
نشــود. فوتبال ایران با شایستگی جواز صعود به 
گر این را دچار  جام جهانی را گرفته و نباید با اما و ا

مشکل کنیم.

خبر

شــهریار مغانلــو به حواشــی دیــدار ســپاهان و 
کنش نشان داد. هوادار وا

تیم ســپاهان در هفته هجدهم لیگ برتر و در 
دیدار برابر هوادار به تساوی بدون گل رسید.

شهریار مغانلو مهاجم این تیم هنگام تعویض 
در این مســابقه صحبت هایی را با محرم نوید 
کیــا داشــت کــه از ســوی برخــی رســانه ها این 
صحنه تحت عنوان اختالف مغانلو و سرمربی 

ح شده بود.  تیم مطر
در همیــن خصوص مغانلو با انتشــار پســتی با 
عکس محرم نویدکیا در فضای مجازی به این 
کنش نشان داده و نوشت: حاشیه  حواشی وا

سازی ممنوع.

االهلی در شــب گلزنــی قایــدی توانســت در لیگ 
امارات به پیروزی دست پیدا کند.

در هفته شانزدهم لیگ امارات یک بازی برگزار شد.
در این بازی االهلی به مصاف العروبه رفت و توانست 

با نتیجه سه بر یک به پیروزی برسد.
نوراللهی و قایدی در ترکیب اصلی االهلی به میدان 
رفتند و قایدی توانســت گل نخســت تیمش را به 

ثمر رساند.

هافبک ایرانی الغرافه از ناحیه رباط جانبی مصدوم 

شــد بدون انکه زمان دوری او از میادین مشخص 
شود. به گزارش سایت الغرافه، سعید عزت اللهی در 

دیدار الخریطیات به میدان رفت.
این بازیکن با آســیب دیدگی مواجه شــده اســت. 
توییتر باشگاه الغرافه خبر آسیب دیدگی عزت اللهی 
از ناحیه رباط جانبی را تایید کرد بــدون آنکه زمان 

دوری او از میادین را اعالم کند.
عــزت اللهــی در زمســتان راهــی الغرافــه شــد کــه 

هدایت این تیم را استراماچونی برعهده دارد.

ســهراب مــرادی در حالی که بــرای فینال 
لیگ برتــر وزنه بــرداری آماده می شــد 
دوبــاره از ناحیــه کتــف آســیب دید.  
فینــال لیــگ برتــر وزنه بــرداری اول و 

دوم اســفند در مجموعــه ورزشــی 
آزادی برگــزار می شــود.  دو 

تیــم ذوب آهــن اصفهان 
و فوالدیــن ذوب آمــل 
عنــوان  کســب  بــرای 
یکدیگــر  بــا  قهرمانــی 

رقابت دارنــد.  تیم ذوب 
آهــن چهارشــنبه  هفته 
گذشــته به تهــران آمد تا 

اعضای تیم تمریناتی را در 

کنار یکدیگر پیش از آغاز مسابقات داشته باشند. 
سهراب مرادی وزنه بردار شاخص تیم ذوب آهن 
در تمرین از ناحیه کتف دچار مصدومیت شــد 
و به احتمال زیاد نمی توانــد در فینال لیگ وزنه 
بزند. همان کتف آسیب دیده مرادی که جراحی 
کنون  شده بود،  مجددا آســیب دید و ا
باید دید که میزان مصدومیت سهراب 
مرادی چقدر است و این آسیب دیدگی 
گر  دوباره او را از میادین دور می کند یا خیر. ا
میزان مصدومیت 
مــرادی  ســهراب 
شــدید باشــد ممکن 
اســت بازی های آســیایی را 

هم از دست بدهد.

ترکیب نهایی تیم های ملی پومسه مردان و زنان به 
منظور حضور در مسابقات جهانی مشخص شد.

به گــزارش فدراســیون تکوانــدو، یازدهمیــن دوره 
مســابقات قهرمانی جهان پومســه ۲۰۲۲، یکم تا 
چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱ )۲۱ تا ۲۴ آوریل( به میزبانی 
"گویانگ" کره جنوبی برگزار می شود و چالش آنالین 

رقابت هــای جهانــی در ســال ۲۰۲۲ در روزهای ۲۳ 
اسفند سال جاری تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ انجام خواهد 

شد.
مرحله دوم رقابت های انتخابی به صورت حضوری 
در فدراسیون تکواندو برگزار و ترکیب نهایی تیم ملی 

پومسه مشخص شد.

تیم فوتسال سپاهان اصفهان در چارچوب هفته 
بیست وسوم لیگ برتر در خانه پذیرای مقاومت 
البرز بود. رقابت های هفته بیست وسوم لیگ برتر 
فوتسال ایران آغاز شد که در یکی از این دیدارها، 
سپاهان اصفهان در سالن آبفا میزبان مقاومت 

البرز بود. 
دیدارهای هفته بیست وسوم در حالی برگزار شد 
که دلیــل آن به تعویــق افتــادن بازی حســاس و 

جنجالی گیتی پسند و مس سونگون بود.
          شرح گل ها:

در نیمه نخست سپاهانی ها کامال مسلط بر بازی 

و جریان آن بودند و با استفاده از فرصت هایشان 
به هدف مدنظرشان رسیدند. گل اول سپاهان را 
محمد زارعی گلزن ترین بازیکن این تیم وارد دروازه 
مقاومت کــرد. در ادامه رضا آبگــون دیگر بازیکن 
خوب طالیی پوشان به ثمر رساند تا سپاهانی ها 

با یک حاشیه امنیت خوب دست پیدا کنند.
نیمــه اول بــا همیــن نتیجــه دو بــر صفر به ســود 

گردان احمد باغبانباشی به اتمام رسید. شا
در نیمــه دوم مقاومتی ها که ســعی بــر کم کردن 
اختالف داشتند حمالت متعددی را روی دروازه 
ســپاهان ایجاد کردنــد. در ادامه ایــن حمــالت، 
مقاومتی ها با شوت شهاب طالبی یکی از گل های 
خورده شــان را جبران کردند تا نتیجه بازی دو بر 

یک به سود سپاهان ادامه پیدا کند.
همیــن رونــد بــا حمــالت گســترده البرزی هــا و 
مقاومت ســپاهانی ها در دفاع همراه شــد تا سه 

امتیاز شیرین به حساب سپاهان واریز شود.

یــک عضــو هیــات رییســه می گویــد کمیته هــا و 
دپارتمان های این فدراســیون تغییــری نخواهند 

داشت.
بهــرام رضاییان، عضــو هیات رئیســه فدراســیون 
فوتبال پس از دیدار با میرشادی ماجدی، سرپرست 
جدید این فدراسیون درباره احتمال تغییرات جدید 
در جمع خبرنــگاران گفت: هیچ تغییــری نداریم. 
کارشناس ها و متخصص های خوبی در فدراسیون 
هستند. فوتبال آرامش می خواهد و ما نباید قافیه را 
به هم بریزم. با همین قدرت تیم ملی جلو می رود و 

مشکلی پیش نمی آید.

این عضو هیات رئیسه درباره اختیارات ماجدی به 
عنوان سرپرست گفت: ماجدی همان اختیارات 

رییس را دارد و  وظایف او مشخص است.

کنش شهریار مغانلو  وا
به حواشی دیدار سپاهان و هوادار+عکس

خبر

گلزنی قایدی پیروزی االهلی در شب 

آسیب دیدگی عزت اللهی از ناحیه رباط

کتف سهراب مرادی دوباره آسیب دید

ترکیب تیم های ملی پومسه 
در رقابت های جهانی مشخص شد

سپاهان 2 _ مقاومت البرز یک

کادوی سپاهان به گیتی پسند برای تبریک قهرمانی

فدراسیون فوتبال دست خوش تغییرات می شود؟

خبر

در پایان مســابقات انتخابی تیم ملی ووشوی 
زنان )بخش ســاندا(، چهــار ملی پــوش در اردو 
باقی ماندند. به گزارش ایســنا، دومین مرحله 
مســابقات انتخابــی درون اردویــی تیــم ملــی 
ووشــوی زنــان در بخــش ســاندا برگــزار شــد که 
در پایان، نفــرات راه یافته به دور جدیــد اردوها 
مشخص شدند. طبق نظر کادرفنی در هر وزن 
دو ملی پوش فیکس شدند تا از بین آن ها، یک 
نفر با برتری در مسابقه انتخابی عازم بازی های 
آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو شوند. دور جدید اردوهای 
تیم ملی ووشــوی زنان در بخــش ســاندا، از ۱۴ 
اسفند سال جاری برگزار خواهد شد و ۴ ووشوکار 
باقی مانده تا پیش از بازی های آسیایی در کنار 
یکدیگر بــه تمرین خواهنــد پرداخت تــا نهایتا 
پس از برگزاری آخرین مسابقه انتخابی، نفرات 

اعزامی به هانگژو مشخص شوند.

مســابقات هنرهــای رزمی نینجتســو)نینجا( 
استان اصفهان با قهرمانی تیم خمینی شهر به 

پایان رسید.
داریــوش ملکــی، نماینــده ســبک نینجتســو 
اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه مســابقات در 
سطح بسیار خوبی برگزار شد، گفت: یازدهمین 
دوره مســابقات هنرهــای رزمی نینجتســو 
اســتان اصفهــان، قهرمانــی و انتخابــی بــرای 
اعزام به مسابقات کشور به میزبانی شهرستان 

خمینی شهر در سالن ورزشی انقالب برگزار شد.
وی افــزود: بیــش از ۸۰۰ شــرکت کننــده در رده 
سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان، بزرگساالن 
و پیشکسوتان در این دوره از مسابقات در رشته 
هنرهای فردی رشته نینجتسو در ده استایل 
)ثابــت بلنــد و کوتــاه، انعطافــی بلنــد و کوتــاه، 
کو و…( با یکدیگر رقابت کردند  اختصاصی، یاسا

که در پایان این نتایج به دست آمد.
          مقام نخست: تیم شهرستان خمینی شهر 

به سرپرستی امید نیایش فر.
تیم نایب قهرمان: شهرســتان بهارســتان به 

سرپرستی داریوش ملکی.
          تیم هــای ســوم مشــترک: خمینی شــهر 
به سرپرستی سجاد پیمانی و شاهین شهر به 

سرپرستی سجاد فرامرزپور.
کاپ اخالق نیز به تیم لنجان تعلق گرفت.

قهرمانــان و و مــدال آوران از ســوی تیم اســتان 
اصفهــان برای شــرکت در مســابقات کشــوری 

نینجتسو سال آینده معرفی خواهند شد.

به همــت هیئــت ورزش های همگانی اســتان 
اصفهان، مسابقات پیالتس زنان برگزار شد.

به مناســبت دهه فجــر و والدت حضــرت علی 
)ع( مســابقه پیالتس زنان هیئــت ورزش های 
همگانی اســتان اصفهان جمعه بیست ونهم 
بهمن مــاه در دو رده ســنی زیر ۴۰ ســال و باالی 
۴۱ ســال به مدیریــت هلیــا آل محمــد و داوری 
فریده تاری در سالن ورزشی امیریه برگزار شد. در 
پایان رضا صادقی سرپرست هیئت همگانی، 
الهام مشکل گشا نایب رئیس هیئت همگانی و 
نادیا ذوالفقاری مسئول کمیته پیالتس استان 
اصفهان و باباپور دبیر کمیته پیالتس پس از ایراد 

سخنرانی، جوایز و مدال برندگان را اهدا کردند.
اسامی نفرات برتر به شرح زیر است:

          نفرات برتر زیر ۴۰ سال:
نفر اول زهرا رضایی

نفر دوم پگاه کهنسال
نفر سوم رها جعفری

          نفرات برتر باالی ۴1 سال:
نفر اول لیال رامزی

نفر دوم اعظم براتی
نفر سوم زهرا محمودی

از نــکات جالــب توجــه در ایــن دیــدار حضــور 
سوزان کیانی، بانوی پیالتس کار جانباز انقالب 
اسالمی بود که در پایان از این جانباز بزرگوار توسط 

مسئول کمیته پیالس تجلیل شد.

دیدار حساس ذوب آهن و مس با برتری نماینده 
اصفهان به پایان رسید.

بنا بر اعالم روابط عمومی فدراسیون هندبال، 
ذوب آهن اصفهــان در چهارچوب رقابت های 
مرحله نخست دور برگشــت لیگ برتر هندبال 
باشــگاه های کشــور، صنعت مس کرمــان را با 

نتیجه ۲۳-۳۰ شکست داد.
مرحله نخست دور برگشت مسابقات لیگ برتر 
هندبال باشگاه های کشور که از ۲۸ بهمن آغاز 

شده است، سوم اسفند به پایان می رسد.

پیروزی خواهران منصوریان
 در انتخابی تیم  ملی ووشو

خمینی شهر قهرمان
 مسابقات نینجتسو 

استان شد

مسابقات پیالتس بانوان
 استان اصفهان برگزار شد

برتری ذوب آهن در هندبال

»معموال داوران مالحظاتی دارند اما در کمال تعجب 
کارت دوم را نشان داد؛ واقعا نمی دانم چرا این تصمیم 

را گرفت. هرگز این داور را نمی بخشم.«
تیم های ذوب آهن و پیکان در چارچوب هفته هجدهم به مصاف یکدیگر 
گردان حسینی به پایان  رفتند که این دیدار با نتیجه دو بر صفر به سود شا
رسید. سوت پایان این دیدار در حالی از سوی داور زده شد که تصمیم های 
بحث برانگیز قاضی این مسابقه، حواشی زیادی را دربرداشت. در واقع یکی 
از اتفاق های این مسابقه اخراج حسین شنانی، وینگر ذوبی ها بود که به 
نظر می رسید با خروج بازیکن آبادانی تیم ذوب آهن از زمین، شیرازه این 
تیم از هم پاشید و در نهایت منجر به باخت گاندوها برابر پیکان شد. به 
همین بهانه و در خصوص حواشی اتفاق های این دیدار با حسین شنانی 

به گفت وگو پرداختیم که در ادامه می خوانید:
          از بازی بگو. در عرض چند دقیقه همه چیز برای ذوب آهن و شما 

تغییر کرد
شانس من است دیگر. به زمین آمدم و عملکرد خوبی از خودم به نمایش 
گذاشــتم؛ اما داور بــازی نه پنالتی بــرای ما گرفــت و نه تصمیم درســتی 

درخصوص خطای من داشت.
          کارشناسان داوری اعالم پنالتی را محرز می دانستند اما به نظر 

می رسد مستحق دریافت یک کارت زرد برای خطای دوم بودی
داور دو کارت پشت ســر هم در عرض پنج دقیقه به من نشان داد و هنوز 

باورم نمی شود این تصمیم را گرفت. واقعا عجیب است!
          همان طورکه فوتبال دوستان شاهد بودند، ذوب آهن سوار 

بازی بود اما با آن تصمیم همه چیز برگشت
به زمین آمده بودیم و هم قســم شده بودیم که مســابقه را پیروز شویم. 

در شروع کار هم شــاهد بودید که توپ را به تیر دروازه زدیم. اصال پیکان 
حرفی برای گفتن نداشت. نیمه دوم هم با تعویض تارتار و آمدن به زمین 
سعی کردم بازی خوبی را به نمایش بگذارم. درست در زمانی که فشار را هر 
لحظه بیشتر می کردیم، این اتفاق افتاد. پیکان کامال عقب نشسته بود و 

می توانستیم به گل برسیم. انگار به داور مسابقه مأموریت داده بودند!
          به نظر می رسد داور کمی عجوالنه تصمیم گرفت و می توانست 

روی صحنه ها مدارا کند
بله همین طور است. معموال داوران مالحظاتی دارند اما در کمال تعجب 
کارت دوم را نشان داد. واقعا نمی دانم چرا این تصمیم را گرفت. هرگز این 
داور را نمی بخشــم؛ امیــدوارم او از قصد این کار را نکرده باشــد. با همین 
تصمیم های عجیب است که با زندگی و سرنوشت یک تیم و بازیکن به 

راحتی بازی می کنند!
          بازی بعدی و در آستانه شهرآورد اصفهان محروم هستی. این 

در حالی است که در دربی های سپاهان و ذوب آهن مؤثر ظاهر 

شده ای. این دیدار را برای تیم ذوب آهن چکونه ارزیابی می کنی؟
در دو دیــدار اخیر بهترین نمایــش را داشــتیم؛ اما در ضربــات آخر موفق 
نبودیم. در دیدار برابر سپاهان حضور ندارم و واقعا حیف شد. برای بازی 
دیروز و هفته بعدی برابر سپاهان کامال آماده بودم اما ظاهرا قسمت نشد. 
امیدوارم بازیکنان تیم تمام تالش خود را به کار بگیرند و بتوانیم از ســد 
سپاهان بگذریم. این اتفاق شدنی است. وقتی در فوالد شهر آن نمایش 
خوب را داشــتیم قطعا در نقش جهان می توان تیم بزرگ ســپاهان را از 

پیش رو برداشت.
          هر زمانی برای ذوب آهن وارد زمین شده ای عملکرد خوبی به 

نمایش گذاشته ای. فکر می کنی در دیدارهای آینده باز هم بتوانی به 
ذوب آهن کمک کنی؟

شــک نکنید نه تنها من بلکه همه بازیکنان و حتی تارتار، می توانند به 
ذوب آهن کمک کنند. همــه در حال تالش هســتیم تا ذوب آهــن را به 
روزهای خوب برسانیم. زمانی که به زمین آمدم، هدفم تغییر نتیجه بازی 
بود و سوار بازی بودیم. حتی توپ را کامال در اختیار داشتیم. نمی دانم 
اســم این اتفاقــات را باید چــه بگذاریــم. داور با ایــن کاری که انجــام داد 

امیدوارم خدا جواب او را بدهد.
          و اما حرف آخر؟

یک عذرخواهی بابت اتفاقات بازی به هواداران ذوب آهن، بازیکنان و کادر 
فنی بدهکارم. می دانم موقعی که اخراج شدم آن ها فشار زیادی را تحمل 
کردند و این موضوع را از بیرون زمین حس می کردم. امیدوارم عذرخواهی 
گر خدا بخواهد می توانیم  مرا بپذیرند. در خصوص بازی های بعدی نیز ا
سپاهان را شکست دهیم. واقعا نیاز به این برد داریم تا بتوانیم شرایط خود 

را در جدول بهتر کنیم.

بازیکن آبادانی تیم ذوب آهن :

هرگز آن داور را نمی بخشم! 

خبر

سرمربی تیم فوتسال سپاهان اصفهان گفت: با شکست دادن مس سونگون، مقاومت البرز 
و متوقف کردن کراپ کمک بسیار زیادی به گیتی پسند در راه قهرمانی احتمالی اش کردیم.

احمــد باغبــان باشــی پــس از پیــروزی 
ارزشمند ســپاهان مقابل تیم مدعی قهرمانی مقاومت در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: می دانستیم تیم مقاومت خیلی 
خوب است و در نیم فصل دوم تنها یک شکست داشته، با این 
ذهنیت در مقابلشان قرار گرفتیم . آنالیزشان کرده بودیم و 
راه ایستادگی در برابر مقاومت را در دســتور کار خود قرار داده 
بودیم. در نیمه اول بازی در کنترل ما بود و می توانستیم حتی 

با تعداد گل های بیشتری به رختکن برویم.
وی در رابطه با عملکرد تیمش در نیمه دوم افزود: در نیمه دوم 
در بدترین زمان گل خوردیم و ناچار شدیم عقب بنشینیم تا 
در ضدحمالت کار کنیم و باز هم فرصت هایی ایجاد کردیم. 
به هر دو تیم تبریک می گویم، تیم مقاومت قابل احترام است، 

ما هم جنگیدیم و یک عده جوان کار بزرگی را انجام دادند.
سرمربی تیم فوتسال سپاهان اصفهان با تاکید بر اینکه تیمش 

الیق پیروزی بوده تصریح کرد: توانستیم سه امتیازی که حقمان بود را در اصفهان کسب کنیم، بازیکنانمان 
دویدند و مزد تالشمان را گرفتیم.

باغبان باشی  در خصوص اینکه ســپاهان با شکست دادن 
یک مدعــی دیگــر راه قهرمانی همشــهری اش را همــوار کرد 
خاطرنشان کرد: ما کمک زیادی برای قهرمانی به گیتی پسند 
کردیم، هم مس سونگون و هم مقاومت البرز را شکست دادیم 
گر از همان ابتدا خودباوری  و کراپ الوند را نیز متوقف کردیم. ا
حال حاضرمان را داشــتیم می توانستیم خیلی بهتر عمل 

کنیم اما باز هم از بچه هایمان راضی هستیم.
وی در پایــان در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بر عملکــرد خوب 
بازیکنــان جــوان تیمــش خصوصــا دروازه بانشــان گفــت: 
به خیلی هــا اعتمــاد کردیم و خوشــبختانه جوانــان جواب 
اعتمادمان را به خوبی دادند. همه برای موفقیت سپاهان 
تالش می کنند و به روزهای بهتر امیدواریم، در سه بازی آینده 
می خواهیم خوب ظاهر شــویم کارمان هنوز تمام نشــده و 

همین راه را ادامه خواهیم داد.

احمد باغبان باشی:

کمک زیادی برای قهرمانی به گیتی پسند کرده ایم

خبر
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گهی از صفحه ۵ ادامه آ
گهی نوبتی آنها در موعد مقرر منتشر لیکن به واسطه اشتباه موثری که در انتشار  کی که آ ردیف ج( امال
آنها رخ داده و به موجب آرا هیئت محترم نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی هیئت 
نظارت موضوع بندهای ۳۸۵ و ۳۸۶ و ۳۹۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ منجر 

گهی شده اند: 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 
ک های ۱۳۸۷ فرعی باقیمانده و ۱۸۹۲  دو قطعه زمین برف انداز با حق الشرب از قنات دست قمشه پال
گهی  گانه آ ک های ۱۳۸۷ و ۱۸۹۲ فرعی اشتباها به صورت جدا گهی های نوبتی قبلی پال فرعی که در آ

گهی می گردد. گهی شده، اینک تجدید آ و 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 در سهمش واقع شده است 

گهی می گردد. گهی شده، اینک تجدید آ گهی نوبتی اولیه نام متقاضی اشتباها اقلما بیگم آ که در آ
کبر رئیسی شهرضائی فرزند کرمعلی: ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۹۶.۴۹  ۶۲۵۴( علی ا
گهی نوبتی اولیه مساحت ملک اشتباها ۲۶۹.۴۹ متر  مترمربع که در اظهارنامه ثبتی و به تبع آن در آ
گهی شده و به موجب دستور شماره ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۰۸۰۱۲۱۷۹ مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۱۱ ریاست محترم  مربع آ
گهی می گردد. گهی صادر گردیده، اینک تجدید آ اداره متبوعه دستور اصالح اظهارنامه ثبتی و تجدید 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 باغ حاجی هاشم به 
گهی نوبتی اولیه نام و نام پدر متقاضی  مساحت چهار جریب که در اظهارنامه ثبتی و به تبع آن در آ
ثبت اولیه اشتباها قید شده و به موجب رای شماره ۱۰۸۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ هیات نظارت دستور 

گهی می گردد.  گهی صادر گردیده، اینک تجدید آ اصالح اظهارنامه ثبتی و 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 ششدانگ یک درب باغ معنب مشهور به باغ ال به مساحت دو 
ک اصلی، نام خانودگی احدی از مالکان اولیه و میزان مالکیت  گهی نوبتی اولیه شماره پال جریب که در آ

گهی می گردد. گهی شده، اینک تجدید آ آنها اشتباها 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 ثبت  واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت آ
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 درصورتی که قبل از انتشار 
گهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوا باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوا ظرف مدت  آ
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 حدود در صورت مجلس قید و واخواهی صاحبان 
ک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت و تبصره ۲ ماده  امال
گهی نسبت به  واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. این آ
ردیفهای الف و ب 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 رییس 
ک شهرضا اداره ثبت اسناد و امال

۱۲۶۲۴۴۰ / م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۹۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ آقای مهراد خسروی راد به شناسنامه شماره 
۳۸۱ کدملی ۱۲۹۱۱۳۴۶۹۷ صادره اصفهان فرزند عباس بصورت ششدانگ یکباب کارگاه تراشکاری 
ک شماره ۲۶۸ فرعی از ۴۵۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره  به مساحت ۷۴/۲۰ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۹۲۱۸۲، ۸۷/۲/۱۱  ثبت اسناد و امال
گهی می شود.  دفترخانه ۹۸ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان  تاریخ انتشار اولین آ
میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 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: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ - رییس اداره ثبت 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۲۷۵۳ / م الف اسناد و امال

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

خ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات سه آقای عبدالعلی عربی به  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۷۳۵ مور
شناسنامه شماره ۱۱ کدملی ۴۶۲۳۰۴۶۰۴۴ صادره فرزند بهرام بصورت ششدانگ یک باب 
ک شماره ۴۱ فرعی از ۱۴۴۵۸ اصلی واقع در اصفهان  ساختمان به مساحت ۱۷۱/۹۳ مترمربع از پال
بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه به متقاضی از مالکیت 
رسمی احمد اسماعیلی برزانی موضوع سند انتقال ۳۶۶۶۵ مورخ ۴۵/۱۱/۱۳ دفتر ۲۵ اصفهان و 
ک تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  موردثبت صفحه ۴۳۹ دفتر ۱۱۰ امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 
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: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۲۷۹۴ / م الف - رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۵۲۳، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
و مستندات ضمیمه به موجب سند انتقال قطعی شماره ۲۴۵۸۰۴، ۱۴۰۰/۳/۲ دفترخانه ۷۳ و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات 
متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم زهره آقاجانیان فروشانی  تعارض و بالمناز
به شناسنامه شماره ۱۱۳۰۱۹۰۸۳۸ کدملی ۱۱۳۰۱۹۰۸۳۸ صادره فرزند اصغر در سه دانگ مشاعی از 
ک شماره ۲۸۶ فرعی از ۱۰۷ اصلی واقع در  ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۶۶/۵۹ مترمربع پال
اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند انتقال قطعی شماره 
۲۴۵۸۰۴، ۱۴۰۰/۳/۲ دفترخانه ۷۳ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 

وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/ کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال مناز
خانم جواد صرامی به شناسنامه شماره ۱۶۵۸۰ کدملی ۱۱۴۲۳۸۰۵۲۱ صادره فرزند علیرضا در سه 
ک شماره ۲۸۶ فرعی از ۱۰۷  دانگ مشاعی از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۶۶/۵۹ مترمربع پال
اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
ک ۲۸۶ باقیمانده، شرقا به طول ۱۳/۹۶ متر درب  می نماید. شماال به طول ۹/۱۰ متر دیوار به دیوار پال
و دیواریست به گذر، جنوبا در ۲ قسمت اول به صورت پخ است به طول ۲/۲۶ متر دیواریست به گذر 
دوم به طول ۷/۵۷ متر دیواریست به بن بست، غربا به طول ۱۸/۵۲ متر دیواریست به گذر، حقوق 
ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
ک وفق مقررات پس از طی  رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ - رییس اداره ثبت اسناد 

ک خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۷۲۴۹۴ / م الف و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۶۱۰۴، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور امضاکنندگان 
زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۷۳۲ 
مربوط به تقاضای آقای/خانم عبداله احمدیان اندانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت  ششدانگ قسمتی از پال
بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه 
شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت 
در صفحه ۳۲۹ دفتر ۳۳۵ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی 
که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم عبداله 
احمدیان اندانی به شناسنامه شماره ۴۱۴۱ کدملی ۱۱۴۰۵۶۲۰۲۹ صادره فرزند ابوالقاسم نسبت 
به ۲/۵ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به استثنای ثمنیه اعیانی آن به مساحت ۱۳۲/۳۸ 
ک شماره ۷۱۶ فرعی از ۱۱۲ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی  مترمربع پال
شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و 
مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ۳۲۹ دفتر ۳۳۵ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا 
و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز 
گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی 
کریمی خوزانی به شناسنامه شماره ۱۱۳۰۵۸۰۴۴۱ کدملی  دارد. لذا مالکیت آقای/خانم زهرا مال
۱۱۳۰۵۸۰۴۴۱ صادره فرزند جواد نسبت به ۱/۵ دانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی 
ک شماره ۷۱۶ فرعی از ۱۱۲ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه  به مساحت ۱۳۲/۳۸ مترمربع پال
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: باتوجه به 
تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ۳۳۹ دفتر ۳۳۵ و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به 
ع بودن  موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم زهرا طاهری اندانی به شناسنامه شماره ۱۱۴۶۲ 
کدملی ۱۱۴۰۱۸۴۱۶۴ صادره فرزند رمضان نسبت به ۲ دانگ از ششدانگ یکباب خانه به استثنای 
ک شماره ۷۱۶ فرعی از ۱۱۲ اصلی  ۱۸ و ۲/۱ حبه بهای ثمنیه اعیانی به مساحت ۱۳۰/۳۸ مترمربع پال
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
ک  ک ۱۱۲/۱۴۰۴، شرقا به طول ۱۸/۵۰ متر دیوار به دیوار پال شماال به طول ۶/۱۸ متر دیوار به دیوار پال

ک  ۱۴۰۹، جنوبا به طول ۷/۴۲ متر دیوار و درب است به گذر، غربا به طول ۱۷/۵۰ متر دیوار به دیوار پال
۹۵۴، حقوق ارتفاقی ندارد. باتوجه به گواهی کارشناس دال بر تناسب مالک خریداری و تصرفات 
متقاضی هیات مبادرت به صدور رای کرده. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ک  و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی 
مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ - 

ک خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۷۰۹۷۱ / م الف رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۶۰۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴، ۱( رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و 
مستندات ضمیمه به موجب سند الکترونیکی شماره ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۰۶۰۱۲۸۷۷ و وکالتنامه شماره 
۷۴۶۷۵ مورخ ۹۸/۳/۱۹ دفتر ۱۷۲ خمینی شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت  محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
آقای/خانم عزت رضائی آدریانی به شناسنامه شماره ۱۷۰ کدملی ۱۱۴۲۱۵۴۷۴۲ صادره فرزند محمد 
ک شماره ۱۷۴ فرعی از ۱۰۷  در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۱۵۶/۷۲ مترمربع پال
اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. ۲( رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل به موجب سند 
الکترونیکی شماره ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۰۶۰۱۲۸۷۷ و وکالتنامه شماره ۷۴۶۷۵ مورخ ۹۸/۳/۱۹ دفتر ۱۷۲ 
خمینی شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته 
و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از 
عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم زین العابدین رضائی 
آدریانی به شناسنامه شماره ۲۰۸ کدملی ۱۱۴۲۴۳۶۲۵۱ صادره فرزند یداله در چهار و نیم دانگ مشاع 
ک شماره ۱۷۴ فرعی از ۱۰۷ اصلی واقع در اصفهان  از ششدانگ به مساحت ۱۵۶/۷۲ مترمربع پال
بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به 
طول ۸ متر درب و دیواریست به گذر، شرقا به طول ۱۹/۶۵ متر دیواریست به دیوار باقیمانده، جنوبا 
به طول ۸ متر دیواریست به دیوار باقیمانده، غربا به طول ۱۹/۵۳ متر دیواریست به باقیمانده، حقوق 
ارتفاقی ندارد. در اجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
ک وفق مقررات پس از طی  رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ - رییس اداره ثبت اسناد 

ک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده - ۱۲۷۹۵۲۱ / م الف و امال

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ آقای کورش صابری به شناسنامه شماره 
۲۶۶ کدملی ۱۰۹۰۶۰۹۴۳۴ صادره از نجف آباد فرزند کریم بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ک شمال  ک شماره ۱۵۱۸۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال ۱۸۰ مترمربع از پال
گهی  اصفهان مالکیت رسمی متقاضی 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 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان  می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۹۷۶۳ / م الف ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

آگهی

چگونه به دیسک کمر مبتال نشویم؟
دیسک کمر نوعی مشکل شایع در 
ستون فقرات، عالئم و نشانه های 
بروز ایــن عارضــه، عوامل ایجــاد 
دیســک کمر، خطــر ابتالء بــه دیســک کمــر در افراد 
سنگین وزن، شیوع دیسک کمر بین زنان و مردان، 
شناخت انواع دیسک کمرو نحوه پیشگیری، ریسک 
کتورهای ایجاد این عارضه و روش های تشخیص  فا

و درمان را در بسته خبری سالمت ایمنا بخوانید.
درستون فقرات ۲۴ مهره وجود دارد که بین مهره ها 
یک بافت غضروفــی و ژالتینــی قــرار دارد، در هنگام 
حرکت مهره ها و فشار بر روی ستون فقرات این بافت 
غضروفی مانند بالش عمل می کند که می تواند فشار 
را تحمل کند و به روان سازی حرکات ستون فقرات 

نیز کمک کند.
در واقع دیسک کمر نوعی مشکل شــایع در ستون 
ک است و عموما در  فقرات می باشد که بسیار دردنا
مهره های آخر کمر ایجاد می شود. دیسک کمر زمانی 
رخ می دهد که مواد بین مهره ها بیرون بزند و به نخاع 
و ریشــه های عصــب موجــود در آن فشــار وارد کند، 
ریشه های عصبی ستون فقرات انشعابات نخاعی 
هستند که سیگنال ها را میان سیستم های عصبی 

مرکزی و محیطی انتقال می دهد.
          عالئم دیسک کمر چیست؟

بدن انســان ممکــن اســت در هر بخشــی از ســتون 
فقرات، از گردن تا پشت کمر دچار بیرون زدگی دیسک 
کمر یا ضعیف شــدن آن شــود که همــه ی مــا آن را با 
عنوان »دیسک کمر« می شناسیم. ضعف دیسک در 
قسمت پایینی کمر، معموال شایع ترین نوع دیسک 
کمر اســت. همان طور که می دانید؛ ســتون فقرات 
شبکه ی پیچیده ای از اعصاب و عروق خونی است 
که دیسک کمر می تواند فشار زیادی به این اعصاب 

و عضالت اطراف آن وارد کند.
          دیسک کمر معموال با عالئم زیر همراه است:

- درد و بی حسی، اغلب در یک سمت بدن
- دردی که به دست یا پا هم کشیده می شود.

- دردی که شب ها یا با انجام حرکات خاص شدت 
می گیرد.

- دردی کــه بعــد از نشســتن یــا بلند شــدن بیشــتر 
می شود.

- دردی کــه بعــد از پیاده روی هــای کوتاه بــه وجود 
می آید.

- ضعف عضالنی غیرقابل توصیف
- مورمــور شــدن، درد یــا ســوزش در مناطــق 

آسیب دیده.
ممکن اســت میزان درد در افــراد مختلف متفاوت 
گر عالئم دیسک کمر شما، خود را با بی حسی  باشد، ا
یا مورمور شدن نشان داد حتما به پزشک مراجعه 
کنید زیرا ممکن اســت این مشــکل توانایی شما در 

کنترل عضالت تان را مختل کند.
          عوامل ایجاد دیسک کمر چیست؟

هنگامی که حلقه ی بیرونی دیسک، ضعیف یا پاره 
می شود، این اجازه را به بخش درونی می دهد تا مایع 
آن خارج شود و در این حالت است که دچار دیسک 
کمر می شویم. این مشکل هم می تواند با باالتر رفتن 
ســن و هم در اثر انجام مداوم بعضی حرکات خاص 
رخ دهد. از آنجایی که بلند کردن اجسام سنگین، 
گر  فشار زیادی به ستون فقرات و کمر وارد می کند، ا
بدن شــما طوری بچرخد که دیســک از محل خود 
خارج شود یا اجســام خیلی سنگین را از زمین بلند 
کنید ممکن است دچار دیسک کمر شوید. افرادی 
که کارهای سخت انجام می دهند یا شغلی دارند که 
با جابه جا کردن اجسام سنگین همراه است، معموال 

بیشتر از سایرین به دیسک کمر مبتال می شوند.
خطر ابتالء به دیسک کمر در افراد سنگین وزن بسیار 
بیشتر است زیرا در این افراد، دیسک باید وزن اضافی 
بدن فرد را هم تحمل کند. عضالت ضعیف و سبک 
زندگی اشتباه و بی تحرک هم می تواند خطر ابتالء به 
دیسک کمر را افزایش دهد. از طرفی هم چنان که سن 

فرد باال می رود احتمال ابتالء به دیسک کمر افزایش 
می یابد چون با باال رفتن سن، دیسک مایع محافظ 
خود را از دست می دهد و دچار مشکل خواهد شد 
و می توانــد به راحتــی جابه جــا شــده و از محل خود 

خارج شود.
کتورهای ایجاد دیسک کمر           ریسک فا

با افزایش ســن دیســک های بیــن مهــره ای در طی 
فرآیندی که دیژنراسیون دیسک نام دارد رو به زوال 
می رود و منجر به تنگی فضای بین مهره ای می شود 
و همین امر باعث ایجاد فتق دیســک خواهد شــد. 

برخی دیگر از این عوامل عبارتند از:
- آسیب دیدگی کمر یا گردن

- کشیدگی
- رانندگی مداوم

- فعالیت های تکراری که باعث فشار بر ستون فقرات 
می شود.

- جنســیت: مردان بیشــتر در معرض دیســک کمر 
هستند.

- بلند کردن اشیا به صورت نادرست
- چاقی و اضافه وزن

- استعمال دخانیات
          نحوه درمان دیسک کمر

درمان دیسک کمر به عواملی مانند سن، وضعیت 
سالمت عمومی و سابقه پزشکی، شــدت عارضه و 
گسترش آن، نوع عارضه ایجاد شده، میزان تحمل 

در برابــر داروها، روش ها یا درمان هــای خاص، روند 
بیماری و نظر بیمار وابسته است.

          دارو درمانی
مصرف برخی از داروها که بدون نسخه در دسترس 
هستند می توانند در تسکین درد کمک کنند. این 
داروها شامل: ایبوپروفن، ناپروکسین و موارد مشابه 
آن می باشــد. در صورتی که مصرف داروهای بدون 
نســخه مؤثر نبــود، پزشــک مســکن های مخدری 
کســی کدون اســتامینوفن  مانند کدئین یا ترکیب ا
کسی کونتین و موارد مشابه( را برای مصرف کوتاه  )ا
مدت تجویز می کند. مصرف برخی از داروهای درد 
عصبی مانند گاباپنتین )نورونتین، گرالیز(، پرگابالین، 
دولوکستین، ترامادول و آمی تریپتیلین می توانند به 
تسکین درد ناشی از آسیب عصبی کمک می کنند. 
شل کننده های عضالنی که برای اسپاسم یا گرفتگی 

عضالنی تجویز می شوند.
          درمان های کانسرواتیو یا 

غیرتهاجمی دیسک کمر
درمان های کانسرواتیو یا غیرتهاجمی دیسک کمر 
در خط دوم درمان ها قرار می گیرند که شامل موارد 

زیر است:
۱. استراحت: اســتراحت کمتر از ۲ تا ۳ روز عمال مؤثر 
نمی باشد، اما در استراحت بیشتر از ۴ روز هم ممکن 
است درد تشدید یابد. منظور از استراحت، استراحت 
مطلق نیست و بیمار باید در طول این مدت راه برود، 

جابجا شود اما فعالیت هایی مانند بلند کردن اجسام 
را نداشــته باشــد. در طول این دوره بیمار به صورت 
طاقبــاز در محلی که نه ســفت و زیــاد نرم باشــد دراز 

بکشد و زیر زانوها بالشت قرار دهد.
۲. فیزیوتراپی

فواید فیزیوتراپی عبارتند از:
- از فیزیوتراپی برای توانبخشی استفاده می شود، 
فیزیوتراپی می تواند بــه فعالیت های روزمــره فرد را 

اصالح کند.
- درمان غیرفعال بدون مشارکت بیمار یا با همکاری 
کم وی، انجــام می گیــرد. فیزیوتراپــی درمان هایی 
شامل ماساژ، کشش و اولتراسوند را بر روی بیمار پیاده 

سازی می کند.
- درمان هــای فعال شــامل تمرینــات درمانی برای 
افزایش انعطاف پذیری، قدرت، تعادل، هماهنگی 

و تحمل می کنند.
وضعیت اندامــی و  اصــالح  مکانیــک  زیســت 
آموزش شــیوه صحیح و ایمن حرکــت دادن بــدن را 

دربرمی گیرد.
          کمپرس سرد و گرم

کمپرس آب گرم: این کمپرس می تواند برای کاهش 
گرفتگی ماهیچه ها و بیرون زدگی های دیسک کمر 
کسیژن  مفید باشد و منجر به افزایش جریان خون و ا
می شــود که همیــن امــر می تواند بــه کاهــش درد و 

آرامش ماهیچه ها کمک کند.
کمپرس آب ســرد: این کمپرس می تواند بــه درمان 

التهابات و آسیب دیدگی های بافت نرم کمک کند
          ترفندهایی برای کاهش احتمال ابتالء به 

دیسک کمر
معموال نمی توان از ابتالء به دیســک کمر ممانعت 
کرد، اما می توان بــرای کاهش احتمال ابتالء به این 

مشکل اقداماتی را انجام داد که عبارتند از:
- هنگام بلند کردن اجسام از روی زمین بهتر است 
خم شوید، روی زانوها قرار بگیرید و جسم مورد نظر را 

با نیروهای زانو و نه کمر از زمین بلند کنید.
- ســعی کنید وزن تان را در حد مناســب و متعادلی 

نگه دارید.
- برای مدت طوالنی به حالت نشسته باقی نمانید، 
هر از گاهی بلند شوید و چند حرکت کششی انجام 
دهید ســپس دوبــاره بنشــینید و بــه کارتــان ادامه 

بدهید.
- ســعی کنید با انجــام تمرینــات ورزشــی، عضالت 

پشت، کمر، پا و شکم را تقویت کنید.

دیسک کمر نتایج یک مطالعه بزرگ نشان می دهد که افراد 
حداقــل تا ۶۰ ســالگی نیازی بــه نگرانــی در مورد 

کاهش سرعت ذهنی خود نداشته باشند.
محققــان آلمانی کــه ۱.۲ میلیــون نفــر را ردیابی 
کردند، ایــن نظریه را که ســرعت ذهنــی یک فرد 

در ۲۰ سالگی به اوج خود می رسد را رد کرده اند.
آنها می گویند ســرعت فکــر کردن، اینکه یک نفر 
چقدر ســریع به یک پاســخ صحیح می رســد، از 
دهــه بیســت ســالگی افزایش یافتــه و ایــن روند 

افزایشی تا قبل از ۶۰ سالگی ادامه دارد.
ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه قــدرت مغــز 
بــا افزایــش ســن کاهــش نمی یابــد. مطالعــات 
قبلی نشــان می داد افراد میانســال قدرت تفکر 

آهسته تری دارند.
در مطالعه جدید، محققان دانشگاه هایدلبرگ 
آلمان از محاسبات متفاوتی استفاده کردند که 
بــه آنها امــکان داد تــا ســرعت ذهنی را براســاس 

زمان پاسخ داوطلبان استخراج کنند.
آنها از نتایج تســت ذهنی تقریبا ۱.۲ میلیون نفر 
بین ۱۰ تا ۸۰ ســال بین ســال های ۲۰۱۶ تــا ۲۰۱۸ 

استفاده کردند.
نتایج نشــان داد که ســرعت ذهنی بین ۱۰ تا ۳۰ 

سالگی افزایش یافته و ســپس تا سن ۶۰ سالگی 
ثابت می ماند.

دهنــده  نشــان  که ایــن  گفتنــد  محققــان 
»تفاوت اندک مرتبط با ســن« در ســرعت ذهنی 

در دوران میانسالی است.
یافته های ایــن مطالعه، ایــن فرضیه را کــه افراد 
مسن تر متفکران کندی هســتند، را رد می کند، 
که می توانــد پیامدهای قابل توجهــی در زندگی 

کاری افراد داشته باشد.
با این حال، تیم تحقیق می گوید پس از رسیدن 
به ۸۰ سالگی، ســرعت ذهنی به سرعت کاهش 
می یابد که به دلیل روند طبیعی پیری و کوچک 

شدن مغز است.

نتایج یــک مطالعه جدید نشــان می دهند بین 
الگو های رژیم غذایی و طول عمــر ارتباط وجود 

دارد. 
یــک مطالعــه جدیــد تاییــد می کنــد کــه برخــی 
تغییرات رژیم غذایی می توانند طــول عمر افراد 

را افزایش دهند.
رژیم غذایی سرشــار از حبوبات و غالت کامل در 
صورتی که از سنین پایین شروع شود، می تواند 

تا یک دهه به زندگی فرد اضافه کند.
پروفســور »الرس تــور فادنــس«، سرپرســت تیم 
تحقیــق از دانشــگاه برگــن در نــروژ، در ایــن بــاره 
کنون فواید ســالمت مرتبط  گفت: تحقیقــات تا
گانــه یا الگوهــای رژیم  با گروه هــای غذایی جدا

غذایی خاص را نشان داده اند.

دانشــمندان نتیجه گرفته اند که تغییر مداوم از 
یک رژیم غذایــی معمولی غربی بــه رژیم غذایی 
مطلوب از سن ۲۰ سالگی می تواند امید به زندگی 
را حــدود ۱۰.۷ ســال بــرای زنــان و ۱۳ ســال برای 

مردان افزایش دهد.
فادنس در ادامه افزود: مصرف بیشتر حبوبات، 
غالت کامل و آجیل و مصرف کمتر گوشــت قرمز 
و گوشــت های فرآوری شــده موثرتریــن راه برای 
افزایــش امیــد بــه زندگــی بــرای افــرادی بــا رژیم 

غذایی معمولی تخمین زده می شود.
تحقیقــات قبلــی همچنیــن بــه وضــوح نشــان 
می دهنــد کــه مزایــای عــادات غذایی ســالم در 
صورتی بیشتر است که یک فرد از لحاظ فیزیکی 

زندگی پرتحرکی داشته باشد.

یافته جدید محققان آلمانی؛

سرعت ذهنی تا سن  ۶۰ سالگی باالست

رابطه تغییرات رژیم غذایی و طول عمر 

پژوهش

تغذیه
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برچسب اتوماتیک شناســایی ربات ها به کاربران 
امکان می دهد تا ربات  ها را از هم راحت  تر تفکیک 

کنند. 
توئیتــر ویژگــی جدیــدی را راه  انــدازی کــرده کــه به 
صاحبان حساب های خودکار اجازه می دهد یک 
برچســب ویژه به پروفایل خــود اضافه کننــد تا به 

دیگران نشان دهد که ربات هستند.
توئیتر از ماه ســپتامبر این ویژگی جدیــد را آزمایش 
کــرده و  آن را در هفته جاری به تمــام کاربران عرضه 
می کند. سخنگوی این شبکه اجتماعی گفت که 
هدف از ایجاد برچسب اتوماتیک شناسایی ربات، 
کمک به افراد در دســته  بندی ربات هــای خوب از 

ربات های بد است.
ربات هــای خــوب و ربات های بــد در توئیتــر وجود 
دارند. این ربات ها ممکن است به  روز رسانی های 
آب وهوا یا اخبار فوری را ارائه دهند. آن ها همچنین 
 ممکــن اســت چیز هــای ســرگرم کننــده ای مانند

 Emoji Aquarium داشته باشند یا نکات مفیدی را 

به کاربران عرضه کنند.
از سوی دیگر، ربات های بد، آن هایی هستند که در 
حالی که سعی می کنند مکالمات را به سمتی خاص 
هدایت کنند، احتماال به دالیل تجاری یا سیاسی، 
بــرای فریبــکاری کاربــران به ایــن پلتفــرم می ایند. 
بعید است که برچسب جدید را در کنار ربات هایی 
گر وجود داشــته باشــد، به  مانند این ببینیــد، اما ا
سرعت متوجه خواهید شد که جعلی است. توئیتر 
تدابیری را با هدف از بین بردن ربات های که قوانین 

آن را نقض می کنند، در نظر گرفته  است.

ترفنــدی کــه در این خبــر معرفی شــده بــه کاربران 
آیفون اجازه می دهد پیام  های ارسال شده توسط 

فرستندگان ناشناس را مخفی کنند. 
گر قســمت پیام های شــما با کد های مجوز یکبار  ا
مصــرف، هرزنامــه و ســایر پیام هایــی که از ســوی 
افرادی که نمی شناسید پر شده باشد، پیدا کردن 
مکالمه هایی که حاوی اطالعات مهمی برای شما 
است، سخت می شود. بر اســاس گزارش فون آرنا، 
به تازگی ویدئویی منتشر شــده که نشان می دهد 
دارنــدگان گوشــی های آیفــون چگونــه می تواننــد 
از قابلیتــی کــه اپل بــرای مخفــی کــردن پیام هــا از 

فرستندگان ناشناس ایجاد کرده، استفاده کنند.
به خاطر داشــته باشــید که ایــن ترفند کوچــک، از 
دریافت پیام از سوی افراد یا شرکت هایی که آن ها را 
نمی شناسید جلوگیری نمی کند، اما به شما کمک 
می کند صندوق ورودی مدیریت شــده ای داشته 
گر این ویژگی برای شــما کاربردی نبود هر  باشید. ا

زمان که بخواهید می توانید آن را تغییر دهید.
برای مخفی کردن پیام ها از فرستندگان ناشناس، 

در آیفــون بایــد دســتورالعمل هایی کــه در ادامــه 
آورده شــده را دنبــال کنیــد. ابتــدا مطمئن شــوید 
کــه گوشــی شــما بــه آخریــن نســخه از iOS مجهــز 
 شــده اســت. شــما به راحتی می توانید با رفتن به
 Settings > General > Software Update از ایــن 
موضوع اطمینــان حاصــل کنیــد. در ایــن بخش 
می توانیــد ببینیــد کــه آیــا آخریــن نســخه iOS در 
گر گوشی شما  گوشــی شــما اجرا می شــود یا خیر. ا
 Settings > Messages بــه روز اســت بــه قســمت
رفتــه و گزینــه فیلتر پیــام را انتخــاب کنیــد. در این 
 بخش می توانید گزینه فیلتر فرســتنده ناشــناس

 /Filter Unknown Senders را فیلتر کنید.
          باقی ماندن آخرین انتخاب به عنوان 

تنظیم پیشفرض
کنون که ایــن ویژگــی را تنظیم کردیــد، دفعه بعد  ا
که پیام های خود را باز کردید در گوشــه باال سمت 
چپ می توانید گزینه فیلتر را ببینید که سه گزینه 
مختلف برای فیلتــر کردن پیام ها به شــما نشــان 
می دهد. این سه فیلتر همه پیام ها، فرستنده های 
شناخته شده و فرستنده های ناشناس هستند. 
ک کنید  گر می خواهید صندوق ورودی خود را پا ا
و پیام ها را از فرستندگانی که نمی شناسید پنهان 
کنید، گزینه فرستنده های شناخته شده را انتخاب 
کنید. گزینه ای که قبل از خروج از برنامه پیام ها آن را 
انتخاب کنید به طور پیشفرض باقی خواهند ماند؛ 
مگر اینکــه دوباره وارد شــوید و تغییــر دیگری ایجاد 

کنید.

محققان در یک شــرکت دانش بنیــان موفق به 
کتــری بــا فنــاوری نانو  تولیــد پارچه های ضــد با

شدند.
فنــاوری نانــو طــی چنــد ســال اخیــر تحــوالت 
قابــل توجهــی در صنایــع مختلف ایجاد کــرده و 
محصوالت کاربردی زیادی با کمک این فناوری 

تولید شده است.
یکی از کاربردهای نانوفناوری در صنعت نساجی 
کتریال است. این  برای تولید پارچه های آنتی با
کتری ها، قارچ ها،  پارچه ها از رشد و انتقال انواع با
میکروب ها و دیگر ذرات بیماری زا جلوگیری کرده 
و پس از شستشــو نیــز خاصیت خــود را از دســت 

نمی دهند.
یک شرکت دانش بنیان با حمایت ستاد توسعه 
فنــاوری نانــو معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت 
جمهوری موفق به تولید این پارچه های کاربردی 
در صنعت نساجی، خودرو و تولید پرده، پتو و غیره 

شده است.
از جملــه مزایای ایــن نــوع از پارچه هــا می تــوان 
به »پیشــگیری از نفوذ و رشــد انــواع میکروب ها 
کتری هــا بــه لبــاس«، »محافظت از پوســت  و با
بــدن«، »پیشــگیری از نفــوذ انــواع آلودگی هــا به 
پوســت«، »ضدحساســیت بــودن«، »کاهــش 
کثیفــی لباس«،»پیشــگیری از بــروز عفونت ها و 

حساسیت های پوستی« و غیره اشاره کرد.
کتریال برای تولید مدل های  از پارچه های آنتی با
ک استفاده می شود. لباس های  مختلف پوشا
زنانه، مردانه، لباس کودک و نوزاد، لباس ورزشی، 
کی هستند  حوله و حتی لباس زیر از جمله پوشا

که با استفاده از این نوع پارچه ها تولید می شوند.
ســطح پوســت بدن به طور طبیعی پوشــیده از 
کتری ها به راحتی به لباس  کتری است. این با با
منتقل می شوند و رشد می کنند. به همین دلیل 
لباس ها پس از مدتی استفاده، بوی بدی به خود 
گرفته و در بعضی موارد تغییر رنگ می دهند؛ اما 
کتری مانع از بروز این مشکالت  پارچه های ضدبا

در لباس ها می شوند.
استفاده از فناوری نانو در تولید لباس زیر از اهمیت 
بیشــتری برخــوردار اســت. توجــه بــه جنــس و 
کیفیت لباس زیر بیش از ســایر لباس ها اهمیت 
دارد زیــرا اســتفاده از لبــاس زیــر نامرغــوب باعث 
بــروز بیماری هــای پوســتی، عفونی، خشــکی و 
حساســیت می شــود. به دلیل رطوبــت موجود 
کتری ها و قارچ ها به راحتی رشد  در لباس زیر، با
کرده و مشکالتی را به وجود می آورند، در حالی که 
کتری  کتریال مانع از رشد با لباس زیر های آنتی با
شده و از ایجاد بوی بد و لکه نیز جلوگیری می کنند. 
به همین دلیل در ســال های اخیــر، لباس های 
کتریال مورد استقبال گســترده مردم قرار  آنتی با

گرفته اند.

شــرکت Tandem Diabetes Care اعــالم کرد که 
برنامــه "t:connect" اولیــن برنامــه کنتــرل پمپ 
انسولین در جهان است که برای استفاده توسط 

FDA تایید شده است.
از طریق اپلیکیشن t:connect، کاربران مبتال به 
 t:slim X۲ دیابت می توانند پمپ های انسولین
خود را کنترل کرده و دوز های انسولین را برنامه  
ریزی و لغو کنند. این برنامه برای دانلود در آمریکا 
در هر دو سیستم عامل iOS نسخه ۱۴.۰ و باالتر 
و گوشــی های اندروید با اندرویــد ۸.۰ و باالتــر در 

دسترس است.
شــرکت Tandem Diabetes Care قصــد دارد 
ویژگی جدید کنتــرل دوز t:connect را به صورت 
محدود در بهار و به صورت عمومی در تابستان 

منتشر کند. 
در حــال حاضر، هنگامی کــه به پمپ انســولین 
t:slim X۲ متصل می شوید، برنامه تلفن همراه 
t:connect رونــد قنــد، تغییــرات وضعیت پمپ 
و داده هــای انســولین درمانــی را در ۲۴ ســاعت 

گذشته به شما نمایش می دهد.

ایجاد برچسب شناسایی ربات ها در توئیتر 

کردن پیام  های ناشناس  ترفندی برای مخفی 
گوشی آیفون  در 

کتری با فناوری نانو  تولید پارچه های ضد با

گوشی های هوشمند کمک  کنترل دوز انسولین به 

فناوری پژوهشگاه فضای مجازی بررسی کرد؛

هوش مصنوعی چگونه مدیریت آب را تغییر می دهد
پژوهشــگاه فضــای مجــازی بــا 
بررســی یافته های دانشمندان 
از شــیوه های نویــن مدیریــت 
منابع آب، اعالم کرد: تحقیقات نشان می دهد که 
تخمین میزان ذخایر آبی در آینده با استفاده از هوش 

مصنوعی ممکن می شود.
آب از مهم تریــن عوامــل ضــروری ادامــه حیــات در 
سیاره زمین است. با این حال، از سال های گذشته 
کنون، اهمیــت مدیریت این منبع مــورد غفلت  تا
واقع شده اســت. با افزایش نگرانی ها از روند سریع 
گهانی وقوع خشکســالی ها و ســایر شــرایط کم  و نا
آبی در نقاط مختلف جهان، دانشمندان به دنبال 
شیوه های نوین جهت مدیریت منابع آب هستند. 
پژوهشگران دریافته اند که باید رویکرد نوینی را جهت 
طراحی و نگهداری سیستم های مدیریت منابع آب 

موجود اتخاذ کنند.
در حــال حاضر هــوش مصنوعی بــه عنوان یکــی از 
همین شــیوه های نویــن در مراحل ابتدایی رشــد 
خود در مدیریت منابع آب است، که نمونه های اولیه 
کاربرد آن نوید بخش آینده روشن این فناوری است.
کارشناسان هوش مصنوعی معتقدند این فناوری 
پتانسیل ایجاد تحوالت گسترده در زمینه اقتصاد 
و بهره وری صنعــت آب در مواقــع افزایش تقاضای 

آب را دارا است.
اولیــن قــدم در هــر پــروژه هوش مصنوعــی صنعت 
آب، ایجــاد قوانینــی در رابطــه بــا نــوع داده هــای 
جمع آوری شده است. به طور کلی کیفیت داده ها 
یکی از مهم ترین عوامل ایجاد یک سیستم هوش 

مصنوعی پویا است.
هوش مصنوعــی می تواند بــه روش های مختلفی 
تعریف شود، اساسا تجزیه و تحلیل پیشرفته داده ها 
توسط یک کامپیوتر بسیار بیشتر از آن چیزی است 
که انسان به تنهایی قادر به انجام آن است. هوش 
مصنوعی الگوها را در داده ها شناســایی کــرده و به 
طور مداوم روابط بین متغیرها را شناسایی می کند.

این فناوری همکاری بین انســان و ماشــین را وارد 
مرحله جدیدی می کند، همچنین باعث می شود 
که نیروی متخصص روی فرآیندهایی با ارزش باالتر 

متمرکز شــوند و تجزیــه و تحلیل های انجام شــده 
توسط هوش مصنوعی را مورد بررسی قرار دهند.

در مبحث مدیریت منابع آب، قابلیت مواجهه با 
چالش های پیش رو با استفاده از هوش مصنوعی 
از اهمیت ویــژه ای برخوردار اســت. منابــع آبی در 
سطح جهان با چالش های عمده ای از جمله رشد 
فزونی جمعیت، تغییرات شدید الگوهای اقلیمی و 
کارآمد مواجه هستند. زیرساخت های فرسوده و نا

بر اســاس گزارش یونســکو، پیش بینی می شود تا 
ســال ۲۰۲۵ نزدیک بــه دو میلیــارد نفــر در جهان با 
کمبود مطلــق آب مواجه شــوند. از ایــن رو مدیران 
سیســتم های آب در حالی که با مشکالت اساسی 
جهــت تأمیــن هزینــه تعمیــرات سیســتم ها و زیــر 
ســاخت ها دســت و پنجــه نــرم می کننــد، بــا یــک 
نبرد دائمی جهــت کاهش این معضــالت و رعایت 
اســتانداردهای دقیــق در راســتای محافظــت از 
ســالمت عمومی جامعــه و محیــط زیســت روبــرو 

هستند.
          هوش مصنوعی و مقابله با هدررفت منابع

هوش مصنوعی عالوه بر کاربرد در زمینه ارزیابی دقیق 
منابع آبی و تأمین تقاضای آب، به ابــزاری ضروری 
جهت جلوگیری از هدر رفت آب تبدیل شده است. 

مسئله هدر رفت آب در کشورهایی که دچار تنش 
آبی هستند؛ از جمله بسیاری از مناطق خاورمیانه و 
شمال آفریقا که در آن فقط ۶۰ درصد از کل جمعیت 
دسترسی کافی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی را 

دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
با هر لیتر آبی که در اثر نشــتی، ترکیدگی لوله و ســایر 
خرابی های شبکه لوله کشی هدر می رود، می توان 
جان یک انسان را نجات داد و یا شــرایط زندگی او را 

بهبود بخشید.
در جهــان کنونــی مســئله هــدر رفــت آب از ســطح 
منطقه ای و ملی فراتر رفته و به یک چالش جهانی 
تبدیــل شــده اســت. گزارشــات نشــان می دهنــد 
کــه در ایــاالت متحــده روزانــه ۷ میلیــارد گالــن آب 
آشــامیدنی هدر می رود. با عنایت به لــزوم کاهش 
چنین اتــالف شــدیدی، هــوش مصنوعی بــه طور 
گسترده تری جهت تجزیه و تحلیل جریان های آبی 
در مواقع بحرانی، ارسال هشدارها، و غیر فعال کردن 
سیستم ها به صورت خودکار در هر زمانی که با نشتی 

و تخریب مواجه شد، استفاده می شود.
این رویکرد از هدر رفت آب جلوگیــری کرده و باعث 
صرفه جویی در هزینه های عملیاتی می شود، بدین 
صورت که در کسری از زمان به تغییرات ایجاد شده در 

کنش نشان می دهد. سیستم وا
          کشاورزی هوشمند و هوش مصنوعی

هوش مصنوعی در قلب اســتفاده کارآمد از آب در 
ع نســل بعدی است. بر اســاس گزارش بانک  مزار
جهانی، حــدودا ۷۰ درصــد از منابع آبی در ســطح 
جهان در بخش کشاورزی مصرف می شوند، این 
امر بخش کشاورزی را بزرگترین مصرف کننده آب 
تبدیل کرده است. حتی قابل توجه تر، گزارش های 
ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملــل متحد نشــان 
می دهــد کــه حــدودا ۶۰ درصــد از کل آب مــورد 
اســتفاده در بخــش کشــاورزی هــدر مــی رود، بــه 
عبارتی بخش کشاورزی باعث هدر رفت ۴۲ درصد 

از کل برداشت های آب در سراسر جهان می شود.
کارآمدی و ناپایداری  کی از نا آمار شرح داده شده حا
سیســتم های مدیریــت منابــع آب در بخــش 
کشاورزی می باشند که نیاز مبرمی به تغییر و تحول 
کارآمــدی  گســترده دارنــد، در حــال حاضر ایــن نا
و ناپایــداری سیســتم باعــث افزایش بــه کارگیری 
تکنیک های کشــاورزی هوشــمند بــا اســتفاده از 
هوش مصنوعی شده اند. از این رو در طی سالیان 
پیش رو طیف وســیعی از سیستم ها و تکنیک ها 
ع دیجیتــال بــا یکدیگــر ادغــام  جهت ایجــاد مــزار
می شــوند کــه از حداقــل میــزان آب جهــت تولید 
محصول اســتفاده کرده و مقادیر هدر رفــت آب را 

تقریبا به صفر می رسانند. 
          تکنیک های مدرن مبتنی بر هوش مصنوعی 

عبارتند از:
سیســتم های تجزیــه و تحلیــل مبتنــی بــر هــوش 
مصنوعی با دقت باال که با بهره گیــری از مجموعه 
داده ها نظیر داده های حاصله از تصاویر ماهواره ای، 
شــرایط اقلیمی، میــزان دما و رطوبــت و همچنین 
پیش بینی آب و هوایی، جهت اتخاذ راه حل های 
بهینه در راستای مدیریت محصول و کاهش مصرف 

و هدر رفت آب مورد استفاده قرار می گیرند.
سیستم های »آبیاری هوشمند« که کارایی باالیی 
در ارائه مقادیر آب مورد نیاز محصوالت کشــاورزی 
داشته و در عین حال کنترل و نظارت دقیقی بر میزان 

نشتی سیستم دارند.

فناوری

حکایت

گریــه آور بــودن عمــل خرد کــردن پیــاز هم 
موجــب نمی شــود کــه بســیاری از مــا قید 
استفاده از آن، به عنوان یک چاشنی موثر 

در غذاهایمان را بزنیم.
          چرا هنگام خرد کردن پیاز اشک 

می ریزیم؟
بر اســاس آمار موجود، هر فرد آمریکایی به 
طور متوسط چیزی بیش از ۹ کیلوگرم پیاز 
در طول سال مصرف می کند. آماری که در 
ســایر نقاط جهان نیز کم و بیش به چشم 

می خورد. 
گوشــه و  کــه در  مســلما تمــام پیازهایــی 
کنــار جهان بــه مصــرف می رســند، هنگام 
خــرد شــدن اشــک های فراوانــی را جــاری 
می سازند. اما دلیل اصلی جاری شدن این 

اشک ها چیست؟
          رابطه  میان خرد کردن پیاز و اشک 

ریختن
هنــگام خــرد کــردن پیــاز، ترکیبــی بــه نــام 
کــه  عامــل اشــک آور یــا LF آزاد می شــود 
موجبــات ســوزش و تــر شــدن چشــم ها را 
کنون  فراهــم مــی آورد. دانشــمندان هــم ا
گاه هســتند که یــک آنزیم  از ایــن موضوع آ
مشــخص موجب تحریک و شــکل گرفتن 

ترکیب مذکور می شود.
به محــض خرد کــردن پیاز نوعــی مکانیزم 
کــه منجــر  دفــاع طبیعــی فعــال می شــود 
 LF بــه تولیــد عامــل اشــک آور یــا همــان
می گردد. ایــن ترکیــب اشــک آور بســیار 
کنــون تنها  کم یــاب اســت، آن چنان کــه تا
چهــار گونه  طبیعــی مشــابه بــا آن در تمام 
جهــان شــناخته شــده اند. آنزیــم موجــود 
در پیاز، که با نام LFS شــناخته می شــود، 
زمینــه ســاز اصلــی تولیــد LF حیــن خــرد 
کردن پیاز، به شمار می رود. با این حال در 
شرایط فعلی دانشــمندان توضیح و پاسخ 
 LFS دقیقــی برای ایــن پرســش کــه آنزیــم
چگونه و به چه ترتیبی شرایط تولید ترکیب 

LF را فراهم می آورد، ندارند.
          جالب است بدانیم

جالــب اســت بدانیــم کــه در کشــور ژاپن، 
بــه شــکل انحصــاری، پیازهایــی فروختــه 
می شود که خرد کردن آن ها اشک مردم را 
در نمی آورد. در واقع در این پیازها مجالی 
بــرای تولیــد آنزیــم LFS وجــود نــدارد. در 
 LF نتیجه در آن ها عامل اشک آور یا همان

نیز شکل نمی گیرد.

پیر مرد روســتا زاده ای بود که یک پســر و یک 
اســب داشــت. روزی اســب پیرمرد فــرار کرد، 
 همه همسایه ها برای دلداری به خانه پیر مرد 
آمدند و گفتند: عجب شانس بدی آوردی که 

اسبت فرارکرد. 
روستا زاده پیر جواب داد: از کجا می دانید 
که این از خــوش شانســی من بوده یــا از بد 

شانسی ام؟ 
همســایه ها با تعجب جواب دادند: خوب 

معلومه که این از بد شانسیه.
هنوز یک هفتــه از این ماجرا نگذشــته بود 
که اســب پیــر مرد بــه همراه بیســت اســب 

وحشی به خانه برگشت. 
این بار همسایه ها برای تبریک نزد پیرمرد 
آمدنــد: عجــب اقبــال بلنــدی داشــتی که 
اسبت به همراه بیست اسب دیگر به خانه 

بر گشت. 
پیر مــرد بــار دیگــر در جــواب گفــت: از کجا 
می دانید که این از خوش شانسی من بوده 

یا از بد شانسی ام؟
میــان  در  پیرمــرد  پســر  روز  آن  فــردای 
اســب های وحشــی، زمیــن خــورد و پایش 

شکست. 
همســایه ها بار دیگر آمدند: عجب شانس 

بدی! 
کشــاورز پیر گفت: از کجــا می دانید که این 
از خوش شانســی من بوده یا از بد شانسی 

ام؟ 
چند تا از همســایه ها بــا عصبانیت گفتند: 
خــب معلومــه کــه از بــد شانســی تــو بــوده 

پیرمرد کودن.
بــرای  چنــد روز بعــد نیروهــای دولتــی 
ســربازگیری از راه رســیدند و تمــام جوانان 
سالم را برای جنگ در سرزمینی دوردست 
با خود بردند. پسر کشاورز پیر به خاطر پای 

شکسته اش از اعزام، معاف شد. 
همســایه ها بار دیگر برای تبریــک به خانه 
پیرمــرد رفتند: عجــب شانســی آوردی که 

پسرت معاف شد. 
کشاورز پیر گفت: از کجا می دانید که...؟

واقعا چرا پیاز اشک 
در می آورد؟

خوش شانسی یا بد شانسی

برای تهیه مافین ها انواع آرد مانند 
آرد گندم، آرد جو و آرد قنادی به کار 
می روند، در صورتی که برای درست 
کردن کاپ کیک فقط از آرد قنادی استفاده می شود. 
مافین ها، چربی کمتری نسبت به کاپ کیک ها دارند 
و کالری شــان نیز پایین تــر اســت.  مافین، نوعــی نان 
نیمه شــیرین اســت که در قالب هــای مقوایی گــرد و 
تک نفره درســت می شــود. مافین هــا از نظــر ظاهری 
شــباهت زیادی بــه کاپ کیک هــا دارنــد و بســیاری از 
افراد آن ها را اشتباه می گیرند. البته مافین و کاپ کیک 
با وجود داشتن شــباهت های ظاهری، تفاوت های 
مهمی دارند. امروز ما می خواهیم طرز تهیه مافین قهوه 

و شکالت را یاد بدهیم.
          مواد الزم برای طرز تهیه مافین قهوه و شکالت

• آرد ۱ و ۱/۲ لیوان

• شکر ۱ و  ۱/۲ لیوان
• کره ۱۷۰ گرم

• پودر قهوه ۲ قاشق چای خوری
• جوش شیرین ۱ و  ۱/۲ قاشق چای خوری

کائو۱/۲ لیوان • پودر کا
• تخم مرغ ۲ عدد

• خامه ترش یا ماست  ۱/۲ لیوان
• نمک  ۱/۲ قاشق چای خوری

• اسانس وانیل چند قطره
          طرز تهیه مافین قهوه و شکالت

          مرحله اول
پودر قهوه را با  ۳/۴ لیوان آب سرد مخلوط کنید و روی 
حرارت قرار دهید. پس از اینکه قهوه به جوش آمد، آن 
کائو و کره مخلوط  را از روی حرارت بردارید و بــا پودر کا
کنید )می توانید به جای کره از ۳/۴ لیوان روغن جامد 

ذوب شده استفاده کنید(.
          مرحله دوم

آرد، شــکر، جوش شــیرین و نمــک را داخل کاســه ای 
بریزید و مخلوط کنید. سپس، سس قهوه و شکالت را 

با آن ها مخلوط نمایید تا مایه یک دست شود.
          مرحله سوم

غ ها، اســانس وانیل، خامه ترش یا ماســت را  تخم مر
داخل کاســه ای بریزید و مخلوط کنید. ســپس، این 

مواد را به مایه شکالتی اضافه کنید و با لیسک هم بزنید 
تا مایه یکدســت شــود )تا اندازه ای هم بزنیــد که مواد 

مخلوط شوند(.
          مرحله چهارم

به اندازه ۳/۴ حجم هر قالب را با مایه مافین پر کنید و 
قالب را به مدت ۱۵ - ۲۰ دقیقه درون فری بگذارید که 

از قبل با دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد روشن کرده اید.
پس از اینکه مافین ها آماده شد، آن ها را از فر خارج کنید 
و اجازه دهید خنک شوند. سپس مافین ها را با خامه، 

شکالت ذوب شده و غیره تزیین کنید.
          نکات طالیی در طرز تهیه مافین قهوه و شکالت

• می توانید مقدار کاکائو و قهوه مافین را بنا بر سلیقه تان 
کمتر یا بیشتر کنید.

• می توانید در این مافین به جای قهوه از نسکافه نیز 
استفاده کنید.

طرز تهیه مافین قهوه و شکالت رژیمی

قلعه کنجانچم مهران یکی از قلعه های تاریخی 
است که سابقه آن به عصر قاجاریه می رسد. 
کز مهم گردشگری  امروزه این قلعه به یکی از مرا
تبدیل شده است.قلعه کنجانچم در ۱۵ کیلومتری شمال شهر 
مهران در منطقه امیرآباد در میان تنگه ای موسوم به کنجانچم و در 
نزدیکی رودخانه کنجانچم ساخته شد. این قلعه در جاده ایالم-

مهران در مسیر راه کربال قرار گرفته است. سابقه قلعه کنجانچم به 
اواخر دوره قاجار می رسد.

قلعه کنجانچم
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خواندنی ها


