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معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری اصفهان بــا تأکید بر اینکه قرار نیســت افراد بی خانمان 
بمانند، گفت: قرار نیست افراد بی خانمان چندین سال در این مکان زندگی کنند، بلکه باید کمک کنیم این 
افراد توانمند شــده و به چرخه زندگی برگردند.  چند روز قبل محســن انصاری، مؤســس و مدیر گرمخانه 
مردمی بی خانمان های امید اصفهان از تعطیلی این گرمخانه خبر داد و به ایسنا گفت: کاروانسرایی که ۴ سال 

به عنوان تنها گرمخانه مردمی در اصفهان فعال بود، اکنون به مرکز ساماندهی متکدیان تبدیل شده است.
وی افزود: با توجه به دستور قضائی برای تخلیه این مکان، مجبور به تخلیه ساختمان شدیم و افراد بی خانمان 
اکنون دیگر هیچ جایی در اصفهان ندارند. علیرضا قاسمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری 
اصفهان اما در حاشــیه بازدید خبرنگاران از این گرمخانه، اظهار کرد: با توجه به اینکه این گرمخانه شرایط 
استانداری به ویژه از نظر بهداشتی نداشت، ساماندهی آن در دستور کار فرمانداری قرار گرفت، بدون اینکه 
گرمخانه تعطیل شود. وی با قدردانی از چندین سال فعالیت مدیریت این گرمخانه مردمی، گفت: مدیریت این 
مکان تغییر کرد و از این پس با عنوان مجتمع نگهداری، ساماندهی و توانمندسازی متکدیان و کارت خواب ها 

فعالیت خواهد کرد.

بیخانمانهایاصفهانبیخانماننمیمانند

ح کرد؛ استاندار سیستان و بلوچستان مطر

نقشذوبآهناصفهان
دررونقبندرچابهار

نخریدن باعث ارزانی خودرو شد؟ 

جهش۱۰۷میلیونتومانی
قیمتپژوپارس

مدیرعامل فوالد مبارکه: 

کاهش افزایشراندمانو
مصرفآبباتصفیهپساب

شهریدرصنعتفوالد

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان اعالم کرد؛

اصالحساختارباالی۵۰درصد
شبکهتوزیعبرقاصفهان

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

سوءمدیریتونبودقوانینجامع
عاملبسیاریازجرائماست
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محرم سرمربی سپاهان ماند؛

کهنویدکیارا گلنزنهایی
کردند مجبوربهاستعفا

کسننزدهاندمنتشرنمیشود؟ چراآماربستریشدگانکروناییکهوا

تعللوزارتبهداشت؛تردیدمردم!
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لوگوییبرایاصفهان
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# اصفهان  تنها  نیست

۶فرماندارجدید
بهزودیمعرفیمیشوند
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چهارمین دوره طرح ملی خانه تکانی با رویکرد مدیریت 
مصرف بهینه آب و حفظ منابع محیط زیست همزمان با 

سراسر کشور در اصفهان برگزار می شود.
رئیس خانه فرهنگ آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 
رویکرد چهارمین دوره طرح ملی خانه تکانی را مدیریت 
مصرف بهینه آب و حفظ محیط زیست عنوان کرد و گفت: 
سنت خانه تکانی بخشی از میراث فرهنگی ایرانیان است که 
از دیر باز در ماه های پایانی سال و در آستانه فصل بهار انجام 
می شود و به همین دلیل سعی می شود تا در این دوره عالوه 
بر افزایش سواد آبی جامعه، بانوان را نسبت به اهمیت آب 
و مشکالت ناشی از کم آبی و همچنین تالش برای حرکت 
جمعی اثرگذار برای حفاظت و صیانت از منابع طبیعی 

آشنا کرد.
زهره تشیعی گفت: در چهارمین دوره طرح ملی خانه تکانی 
که اسفند ماه جاری همزمان با سراسر کشور به اجرا در می آید، 
مدیریت مصرف آب در خانه تکانی های نوروزی، الگوهای 
کاربردی برای کاهش مصرف، ترویج و تقویت فرهنگ دیگر 
خواهی در جامعه و حس مسئولیت اجتماعی، شناخت 
کاربردی و کنترل مصرف مواد شوینده شیمیایی در خانه 
تکانی و جایگزینی با مواد شوینده طبیعی، الگوهای مدیریت 
پسماند در خانه تکانی برای اجتناب از مصرف گرایی به بانوان 

آموزش داده می شود. 
وی با اشاره به این که بانوان به عنوان نیمی از جمعیت 

جامعه نقش مهمی در تمامی عرصه های فرهنگی، تربیتی 
و آموزشی ایفا می کنند خاطرنشان کرد: مجتمع های 
مسکونی، پایگاه های بسیج بانوان، خانه های سالمت 
شهرداری ها، فرهنگسراها، سرای محالت، خانه های 

بهداشت، واحد آموزشی حوزه های علمیه خواهران، 
حوزه های ورزش و سالمت بانوان، کارکنان ادارات و نهادهای 
دولتی و کتابخانه های عمومی به عنوان مکان های پیش بینی 

شده برای اجرای این طرح انتخاب شده اند.

همزمان با سراسر کشور:

چهارمیندورهطرحملیخانهتکانیدراصفهانبرگزارمیشود

کاربرینام ملک
اجاره بها 

ماهانه )ریال(
شرایطمحل وقوع ملک

ساختمان و انبار 
عرضه محصوالت 

کشاورزی
3۰۰/۰۰۰/۰۰۰انبار

اصفهان بلوار 
کشاورز نبش خیابان 

دکتر حسابی

 داشتن حداقل سه سال سابقه مورد تایید در زمینه تولید محصوالت کشاورزی
 ارایه رزومه فنی درخصوص توانایی انجام کار

پذیرفتن شرایط سازمان

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان - کمیسیون معامالت

ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان درنظــردارد درراســتای مــاده ۵ قانــون الحــاق برخــی از مــواد قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت و آییــن نامــه اجرایــی آن، 
گــذار نمایــد. ملــک بــا مشــخصات زیــر را بــه مــدت ســه ســال ازطریــق مزایــده عمومی وا

مشخصات ملک:

مهلت دریافت اسناد: 1۴۰۰/12/۰۵ لغایت 1۴۰۰/12/1۴
محــل دریافــت اســناد: اصفهــان خیابــان هزارجریــب ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان اداره امــور پیمانهــا و قراردادهــا اتــاق 2۵۰ و پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصات 

http://iets.mporg.ir بــه نشــانی
تاریخ بازدید: از 1۴۰۰/12/۰7 لغایت 1۴۰۰/12/۰9

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 1۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/12/2۵
مبلغ سپرده: ۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )پانصد و چهل میلیون ریال(.

مبلــغ ســپرده بایــد بــه صــورت ضمانتنامه هــای بانکــی معتبــر یــا فیــش نقــدی مبنــی بــر واریــز بــه حســاب شــماره ۴۰۶1۰۴2۰۰7۶7۰۰۵2۴ بنــام تمرکــز وجــوه ســپرده ســازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان نــزد بانــک ملــی مرکــزی جمهــوری اســامی ایران )شــماره شــبا IR 31۰1۰۰۰۰۴۰۶1۰۴2۰۰7۶7۰۵2۴( بــوده و چنانچــه ضمانت نامه تســلیم 

128391۰ / م الفگــردد از تاریــخ صــدور حداقــل می بایســت بــه مــدت ســه مــاه دارای اعتبــار باشــد.

نوبت دوم
گهی مزایده عمومی شماره 1۴۰۰/11 آ

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصه اعــم از دریافت اســناد تا پیشــنهاد مناقصه  گــذار نمایــد. لــذا باتوجــه به اینکــه  شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان درنظــردارد اجــرای پروژه هــای خــود بــه شــرح زیــر را در بهارســتان ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه شــرکتهای واجــد صاحیــت وا
گواهــی امضــای الکترونیکی جهت شــرکت در مناقصه  گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت  کتهــا ازطریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد الزم اســت مناقصــه  گــران و بازگشــایی پا

کــه در ســامانه بارگــذاری می گــردد می بایســت دارای مهــر و امضــا الکترونیکــی )دیجیتالی( باشــد. گــر  کلیــه اســناد مناقصــه  را محقــق ســازند. 
کتهــای )الــف و ب و ج( در ســامانه ســتاد بــه آدرس بهارســتان بلــوار امیرکبیــر مراجعــه یــا بــا شــماره تلفــن 3۶8۶1۰9۰  کــت الــف )ضمانتنامــه( و نحــوه مهــر و امضــا الکترونیکــی )دیجیتالــی( اســناد و بارگــذاری پا گــران درصــورت نیــاز بــه اطاعــات بیشــتر درخصــوص اســناد مناقصــه و ارایــه پا  مناقصــه 

گران می بایست به دقت شرایط مناقصه را مطالعه نمایند(. امور فنی و اجرایی تماس حاصل نمایند. )توجه: مناقصه 
گران سامانه ستاد و امضا و مهر دیجیتالی می باشد. ک بررسی اسناد مناقصه  ج در شرایط مناقصه پرداخت نماید. ما کارفرما هزینه خدمات موضوع پیمان را طبق شرایط مندر که  الزم به ذکر است پیمانکار می پذیرد 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴193۴، ۰21 دفتر ثبت نام: 889۶9737 و 8۵1937۶8 و تلفن 1۴۵۶

12839۰3 / م الف

نوبت دوم گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ

گواهینامه صالحیت پیمانکاریموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
مبلغ برآورد اولیه 

)ریال(
مبلغ ضمانتنامه شرکت 

در مناقصه )ریال(
مدت پیمان

زمان انتشار در سامانه 
ستاد

گشایشارایه پیشنهاددریافت اسناد

12۰۰۰۰۰13۵2۰۰۰۰۵3
 خدمات خودرویی موردنیاز شرکت به منظور

انجام امور جاری به صورت حجمی
 گواهی صالحیت انجام خدمات موضوع

مناقصه از مراجع ذیصالح
1۴۰۰/12/2۵ ساعت 1۴۰۰/12/231۰ ساعت 1۴۰۰/12/121۴ ساعت 1۴۰۰/12/۰۵17 ساعت 1۶/11۶/۰۰۰/۰۰۰8۰1۰۰۰۰۰۰۰121۴

1۴۰۰/12/2۵ ساعت 1۴۰۰/12/231۰ ساعت 1۴۰۰/12/121۴ ساعت 1۴۰۰/12/۰۵17 ساعت 1۵/719/8۰7/۴۰98۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴1۴حداقل رتبه ۵ رشته ابنیهاجرای تکمیل 1۰۰ متر مسیل سنگی به همراه پل22۰۰۰۰۰13۵2۰۰۰۰۵۴
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مدیرعامل شــرکت فوالدســنگ مبارکه با اشاره به 
اهمیت بحــث تعالــی گفــت: از آنجــا که بهــره وری 
ســازمانی یکــی از مولفه هــای مهــم خلــق ثــروت و 
کسب وکار پایدار است این شــرکت درصدد است با 

برنامه های متعدد، تعالی سازمانی را ارتقا دهد.
مهرداد فقیهیــان، مدیرعامل فوالدســنگ اظهار 
کرد: کســب تقدیرنامه ســه ســتاره فوالدسنگ در 
نوزدهمیــن همایــش ملــی تعالــی ســازمانی طــی 

همکاری تیمی اعضای این شرکت به دست آمد و 
برگ زرین دیگری بر افتخارات شرکت فوالدسنگ و 

گروه فوالد مبارکه افزود.
کید بر اینکه شرکت فوالد سنگ مسیر تعالی  وی با تا
را توانمند و مستمر پی گیری کرده است، افزود: این 
شــرکت با تمرکز بر اهداف بهره وری سازمانی مسیر 
بی انتهای تعالی را دنبال می کند و با همین رویکرد 
امیدواریم در سال آینده به موفقیت بیشتری دست 
یابیــم. مدیرعامل فوالدســنگ بــا اشــاره به اینکه 
تعالی اولویت مهم گروه فوالد مبارکه و به ویژه شرکت 
فوالدسنگ اســت، گفت: بهره وری سازمانی یکی 
از مولفه های مهم خلق ثــروت و کســب وکار پایدار 
اســت و این شــرکت با هدف گذاری اقداماتی نظیر 
هوشمندسازی، اتوماسیون، مدیریت دانش، رصد 
بازار، رضایت مشتری و تولید کیفی بهره وری درصدد 

است که تعالی سازمانی را ارتقا دهد.

نمایندگان مجلس صندوق توسعه ملی، صندوق 
نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های 
بیمــه بازرگانــی، صندوق بیمــه همگانی حــوادث 
طبیعی ســاختمان، صنــدوق بیمــه محصوالت 
کشــاورزی، صندوق های بازنشســتگی و صندوق 
تأمین خسارت های بدنی را معاف از مالیات کردند.

نماینــدگان در نشســت علنــی مجلــس شــورای 
اســامی در جریان بررســی بخش درآمــدی الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بند )ض( تبصره )۶( 
ماده واحده این الیحه درباره معافیت مالیاتی برخی 

اشخاص حقوقی موافقت کردند.
در بنــد )ض( تبصــره )۶( مــاده واحده الیحــه آمده 
است: در سال ۱۴۰۱ حکم بند )۲( ماده )۱۴۵( قانون 
مالیات های مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی 
به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری 
و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه 
بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی 
ساختمان، صندوق بیمه محصوالت کشاورزی، 

صندوق هــای بازنشســتگی و صنــدوق تأمیــن 
خسارت های بدنی، جاری نمی باشد.

در بند )۲( ماده )۱۴۵( قانون مالیات های مستقیم 
آمده است: سود دریافتی به هر عنوان در این موارد از 
پرداخت مالیات معاف است: سود یا جوایز متعلق 
به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد 
بانک های ایرانی یا مؤسســات اعتباری غیربانکی 
مجاز این معافیت شامل سپرده هایی که بانک ها یا 
مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم می گذارند 

نخواهد بود.

این روز ها افزایش برخی تسهیات تکلیفی در بودجه 
۱۴۰۱ منجر به انتقاداتی نسبت به کمیسیون تلفیق 

مجلس شورای اسامی و دولت شده است.
افزایش اســتقراض بانک ها از بانک مرکــزی در این 
سال ها یکی از عوامل افزایش پایه پولی در کشور بوده 
است. به نحوی که طبق آخرین آمار صالح آبادی، 
رییس کل بانک مرکــزی؛ ۱۷۰ هزار میلیــارد تومان 
بدهی بانک ها به بانــک مرکزی بوده اســت که آثار 
زیانبار تورمی در پی داشته است. بخشی از این بدهی 
البته مربوط به فساد های ســاختاری در بانک ها، 
به ویژه بانک های خصوصی می شــود که بخشی 
از این فســاد ها شــامل دارایی های ریسکی و خرج 
سپرده های جذب شده در شرکت های وابسته به 

آن بانک و بنگاه داری بوده است.
در واقــع علت اینکــه گفتــه می شــود بانک هــای 
خصوصــی نقــش عمــده ای در ایــن شــیوه از خلق 
نقدینگی دارند سهم باالی آن ها از بدهی ها به بانک 
مرکزی است. به طوریکه براساس آمار های منتشر 
شده از سمت بانک مرکزی، از سال ۹۹ تا به االن ۵۵ 
درصد استقراض بانک ها از بانک مرکزی مربوط به 

بانک های خصوصی بوده است.
این در حالی اســت که این بانک های خصوصی و 
موسسات اعتباری که بیشترین سهم را از استقراض 
بانک هــا از بانــک مرکــزی دارنــد، رشــد قــارچ گونه 
داشــته اند. کافــی اســت توجــه کنیــم کــه در حال 
حاضر ۳۲ بانک و موسســه اعتباری غیــر بانکی در 

کشور داریم.
در همین اثنا البته وعده های دولت ابراهیم رییسی 
به جوانان و گروه های محروم جامعه مبنی بر افزایش 
تسهیات بانکی و وام محرومان داد بانک ها و البته 
رییس کل بانک مرکزی را درآورده است اما گویا دولت 
هم دلیل خاصی برای این سیاست پرداخت وام در 
سطح گسترده دارد. سیاستی که البته معلوم اصا 
عملی شود یا در نهایت صرف وعده باقی بماند. حاال 
بماند که این وام ها نیز توان پر کردن اندکی از شکاف 

طبقاتی ایجاد شده در این سال ها را دارد.
           تسهیالت تکلیفی دولت چیست؟

ایــن روز هــا افزایــش برخــی تســهیات تکلیفــی در 
بودجه ۱۴۰۱ منجر به انتقاداتی نسبت به کمیسیون 
تلفیق مجلس شورای اسامی و دولت شده است. 
براساس تبصره ۱۶ ماده واحده الیحه بودجه سال 
آینده که مربوط به تسهیات تکلیفی است، بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران از طریق بانک های 
دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی 
مکلف به پرداخت تسهیات قرض الحسنه از محل 
۱۰۰ درصــد مانده ســپرده های قرض الحســنه و ۵۰ 
درصد سپرده های جاری شبکه بانکی پس از کسر 
ســپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب 
مجلس شورای اسامی از جمله قانون برنامه ششم 
توسعه اســت. مواردی از قبیل افزایش تسهیات 
مســکن و وام ازدواج، پرداخــت وام ۱۰۰ میلیونــی و 
افزایش تســهیات تولیــد که به نظــر می رســد قرار 
است راهکاری آنی برای حل بحران کاهش قدرت 

خرید در ایران باشد. البته دولت برای پرداخت این 
تســهیات راهکار های جالبی هم ارایه داده بود. از 
جمله پرداخت وام مسکن، از سوی همه بانک ها 
که منابع بیشــتری را در اختیار می گذارد. البته این 
سیاســت موج انتقاد بانک های خصوصــی را هم 
در پی داشت. جمشــیدی، دبیر کانون بانک ها و 
موسســات اعتباری خصوصی در اینباره می گوید: 
»یکی از ایرادات قانون گذاری های مجلس در زمینه 
تســهیات تکلیفی مربوط به پرداخت تسهیات 
گر بانک ها آن را بر اساس  "جهش مسکن" است که ا
لیســت وزارت راه و شهرســازی پرداخــت نکننــد، 
باید ۲۰ درصد مالیــات پرداخت کننــد، وزارت راه و 
شهرسازی هم تا االن هیچ لیستی به بانک ها ارائه 
نکرده، امــا بانک هــا در حــال پرداخت ایــن میزان 

مالیات هستند.«
هرچه هست بسیاری از کارشناسان اقتصادی این 
هشدار را مطرح کرده اند که بحران قدرت خرید که 
به ویژه در بخش مســکن دیده می شود، می تواند 
مهم ترین عامل توقف موتور رشد سرمایه نیز باشد. 
غ از اینکه این بحران قدرت خرید شرایط زیستی  فار
میلیون ها نفر را سخت و طاقت فرســا کرده است. 
به نظر می رســد که دولت در حل ایــن بحران عما 
نه راه پس دارد و نه راه پیش. از یک سو بخش خلق 
نقدینگی و از ســوی دیگر عامل شــرایط رکودی که 

خود بر کسادی بازار ها موثر خواهد بود.
           برخی دولتمردان هم موافق نیستند

این روز ها خیلــی از منصوبان دولت نیز نســبت به 
تســهیات تکلیفی برای بانک ها انتقــاد کرده اند. 
رئیس کل بانک مرکزی می گوید: »۱۲۰۰ هزار میلیارد 
تومــان در بودجــه ســال آینده تســهیات تکلیفی 
دیده شده که با توجه به بودجه بانک ها، ناترازی، 
خلق نقدینگی و در نهایت افزایش تورم را به دنبال 

خواهد داشت.« 
احســان خانــدوزی، وزیــر اقتصــاد و دارایی نیــز در 
توییتــی نوشــت: »در یادداشــت چنــد روز قبلــم از 
افزایش ۱۰۰۰ همت )هزار میلیارد تومان( تسهیات 
تکلیفی بانک ها در بودجه آینده انتقاد کرده بودم. 
امیدوارم نماینــدگان با توجه به هشــدار امروز رهبر 
معظم، از تشدید ناترازی بانک ها و آسیب به برنامه 
ضد تورمی دولت جلوگیری کنند.« به نظر می رسد 
در شرایط فعلی دولت در بن بست قرار گرفته باشد. 
با اینحال هنوز مشخص نیســت که دولت چگونه 
می تواند به سراغ فساد ها در سیستم بانکی برود. 
فساد هایی از جمله عوامل رشد نقدینگی در کشور 

نیز بوده است.

مدیرعامل شرکت فوالدسنگ مبارکه عنوان کرد؛

شرکتفوالدسنگدرمسیرارتقایتعالیسازمانی

خبر

مشــاور اجرایــی ســهام عدالــت در شــرکت 
سپرده گذاری مرکزی گفت: سامانه ای به صورت 
یــک کار مشــترک بیــن شــرکت ســپرده گذاری 
مرکزی، دستگاه قضایی، سازمان ثبت احوال 
و چند دســتگاه دیگر در دســت اقدام است که 
گر همه این دســتگاه ها و نهادها پای کار آیند،  ا
موضوع ســهام عدالــت متوفیان حــل و فصل 
می شــود. بــه گــزارش ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، »محمدرضا پوررضایــی« با بیان اینکه 
در بحث مربوط به سهام عدالت، چیزی حدود 
ســه میلیــون و ۲۰۰ هزار نفــر متوفی وجــود دارد 
اظهار کرد: با توجه به آمار متوفیان سهام عدالت 
به اضافه وارثان آن ها که حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون 
نفــر ذی نفع هســتند، نیازمنــد تعیین تکلیف 
هســتیم. وی افزود: در حال حاضر بــا توجه به 
شرایط کرونایی، امکان اینکه وارثان بخواهند 
به صورت دستی و با مراجعه حضوری کارهای 

مربوط به متوفی را پیگیری کنند وجود ندارد.
مشــاور اجرایــی ســهام عدالــت در شــرکت 
ســپرده گذاری مرکــزی تصریح کرد: مقرر شــده 
ســامانه ای طراحــی و راه اندازی شــود تا امکان 
حضــور وراث بــرای تکمیــل پرونده هــای افراد 
متوفــی فراهم شــود و آن هــا بتواننــد اطاعات 
مربوطه را بارگذاری که به صورت سیستمی کار 
انجام گیرد. پوررضایــی ادامه داد: ســامانه ای 
کار مشــترک بیــن شــرکت  بــه صــورت یــک 
سپرده گذاری مرکزی، دستگاه قضائی، سازمان 
ثبت احوال و چند دستگاه دیگر در دست اقدام 
است. وی با اشاره به اینکه کار مربوط به سامانه 
پیشــرفت داشــته ولی هنــوز راه اندازی نشــده 
اســت، تصریح کــرد: بــه منظــور بهره بــرداری از 
ســامانه، پیگیری هــای الزم انجــام شــده و به 
محض راه اندازی این سامانه، طی اعام رسمی، 
ذی نفعان می توانند کار بارگذاری اسناد را انجام 
دهند. مشاور اجرایی ســهام عدالت در شرکت 
ســپرده گذاری مرکــزی ادامه داد: ســود ســهام 
متوفیان سهام عدالت در حساب مشخصی تا 
تعیین تکلیف شــدن وضعیت وراث نگه داری 
می شود. توصیه ما به وراث و بازماندگان سهام 
عدالت ایــن اســت که یــا خــود افــراد بــه عنوان 
ذی نفع و در صورت تعدد افراد بازمانده، یکی را 
به عنوان نماینده انتخاب کنند تا فرایند اداری 
مربوطه را انجام دهند. پوررضایی یادآور شــد: 
امیدواریــم کار مربوط بــه راه اندازی ســامانه به 
زودی انجام شود؛ زیرا مجموعه ای از دستگاه ها 
درگیر فراهم کردن امکان دسترسی افراد به این 
سامانه هستند تا کار به صورت سیستمی انجام 

شود و نیازی به مراجعه حضوری نباشد.

یــک کارشــناس خــودرو بــا بیان اینکــه قیمت 
کارخانه ۴۰ درصد ارزان تر از قیمت واقعی خودرو 
اســت، گفت: همیــن اقدامــات منجربه ایجاد 
صف هــای خریــد خــودرو از کارخانه هــا شــده 
کنــون  گــر هم ا اســت. واقعیت ایــن اســت کــه ا
قیمت های بازار خودرو شناور شود، برای فروش 
۹۰۰ هزار خودرویی که در ســال تولید می شــود 
مشــتری وجود نــدارد. فربــد زاوه اظهار کــرد: با 
کنون در قیمت خودرو درب کارخانه  تفاوتی که ا
و بازار وجــود دارد، حداقل در هر ســال باید پنج 
تا شــش میلیون دســتگاه اتومبیل تولید شود 
تا قرعه کشــی ها حذف شــود و اختاف قیمت 
بــازار و کارخانه از بیــن رود. ســاده ترین راه برای 
مدیریت بازار خودرو، اصاح قیمت آن اســت؛ 
بــا افزایــش تولید مشــکلی حــل نخواهد شــد. 
وی گفت: مشــکل بازار خودرو ایران این اســت 
که مبنای آمــاری اعداد و ارقام مســئوالن که در 
محاسباتشان به کار می برند، صحیح نیست. 
به طوری که ظرفیت بازار بر پایه قیمت شناور و 
قدرت خرید سال ۸۶ سنجیده می شود. این در 
کنون قدرت خرید مردم بسیار  حالی است که ا

کمتر شده اما قیمت ها سرکوب شده است.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه با این وجود 
قیمتی که دولت محاســبه می کند، ۴۰ درصد 
ارزان تر از قیمت واقعی خودرو است، اضافه کرد: 
همین اقدامات منجر به ایجاد صف های خرید 
خودرو از کارخانه ها شــده اســت. واقعیت این 
کنون قیمت های بازار خودرو  گر هم ا است که ا
شناور شود، برای فروش ۹۰۰ هزار خودرویی که 

در سال تولید می شود مشتری وجود ندارد.
زاوه ادامه داد: برای حذف تفاوت قیمت کارخانه 
و بازار با افزایش عرضه هم دولت باید تیراژ تولید 
کارخانه ها را حداقل به سه میلیون دستگاه در 
سال برســاند تا به عنوان نمونه قیمت پژو ۲۰۶ 
کید کرد: در  به ۱۴۰ میلیون تومان برسد. وی تا
شرایط فعلی و با وجود تورم سنگین کشور، تأمین 
نقدینگی این طرح شدنی نبوده و قیمت تمام 

شده خودروها هم تناسبی با این مقادیر ندارد.

خبر نخریدن باعث ارزانی خودرو شد؟ 

جهش ۱۰۷ میلیون تومانی قیمت پژو پارس 
بــازار  کــه مشــتریان  در حالــی 
خودروی ایــران چشــم انتظــار 
گشایش های سیاســی و سقوط 
قیمت خودرو نشسته و بازار خودرو در رکود سنگین 
به سر می برد، بررسی نشان می دهد که خودروهای 
پرفروش بازار ایران امسال جهش قابل توجه قیمت 

را تجربه کرده اند. 
قیمت خودروهــای پرفــروش بازار ایــران از ابتدای 
ســال تا انتهای ســال جهش قابل توجــه قیمت را 
تجربه کرده اســت. به طوری که پژو پارس اتومات 
با افزایــش ۱۰۷ میلیون تومانی رکورددار بیشــترین 
افزایــش قیمت بــوده و تیبــا بــا حــدود ۴۹ میلیون 

تومان کمترین رشد قیمت را داشته است.
پرایــد ۱۱۱ در فروردیــن ۱۴۰۰ با قیمــت ۱۲۸ میلیون 
کنــون در  تومــان عرضه می شــد و این خــودرو هم ا
انتهای ســال به نــرخ ۱۸۵ میلیون تومان رســیده 

است.
قیمت پراید ۱۳۱ هم که در فروردین امسال حدود 
کنون بهای  ۱۱۲ میلیون تومان قیمت داشت هم ا

آن به ۱۷۰ میلیون تومان رسیده است.
پــژو ۲۰۶ تیــپ دو هــم کــه در فروردیــن ۱۴۰۰، ۱۹۸ 
کنون در اسفند  میلیون تومان قیمت داشت هم ا

ماه با قیمت ۲۶۷ میلیون در بازار معامله می شود.
۲۰۶ تیپ پنج هم ابتدای سال حدود ۲۵۰ میلیون 
تومان قیمت داشت و حاال این خودرو در اسفند با 

قیمت ۳۲۲ میلیون تومان معامله می شود.
همچنین پژو پارس اتومات که در ابتدای سال ۳۲۸ 
میلیون تومان بود، در اســفند ۱۴۰۰ با قیمت ۴۳۵ 

میلیون تومان در بازار معامله می شود.
قیمــت خــودروی ســمند ال.ایکــس هــم کــه در 
فروردیــن ۱۴۰۰، ۱۹۲ میلیــون تومــان بــود حــاال در 
اســفند ۱۴۰۰ با قیمت ۲۶۶ میلیون تومــان در بازار 

معامله می شود.
تیبا در فروردین امســال، ۱۲۹ میلیون تومان بود و 
حاال بهای این خودرو در اســفند ماه  ۱۷۸ میلیون 

تومان است.
به ایــن ترتیب پراید ۱۱۱ نســبت بــه ابتدای ســال با 
افزایــش ۵۷ میلیــون تومانــی و پرایــد ۱۳۱ افزایــش 
قیمت ۵۸ میلیــون تومانــی قیمت را تجربــه کرده 
اســت و ۲۰۶ تیپ ۲ بــا افزایش ۶۹ میلیــون تومانی 

و ۲۰۶ تیــپ ۵ افزایــش قیمت ۶۷ میلیــون تومانی 
قیمت را تجربه کرده اســت. پژو پارس اتومات هم 
افزایــش ۱۰۷ میلیون تومانی و ســمند ال.ایکس تا 
پایان سال ۱۴۰۰ با افزایش ۷۴ میلیون تومانی روبرو 
شــد و تیبا با افزایش ۴۹ میلیون تومانی همراه بود 
که در بین سایر خودروها کمترین افزایش را داشته 
اســت. به نظــر می رســد بیشــترین افزایش قیمت 

متعلق به تولیدات ایران خودرو است.
           برای خرید خودرو وقت کشی نکنید

فربــد زاوه، کارشــناس صنعــت خــودرو می گویــد : 
افــرادی که نیــاز مصرفی بــه خــودرو دارنــد معطل 
امضای برجام نمانند. زیــرا اوضاع تولیــد خودرو و 
اقتصاد کشــور وخیم تر از آن اســت که امضای یک 
توافــق موقــت بتوانــد باعــث ســقوط قیمت های 
خــودرو در بازار ایــران شــود و بــا احیــای برجــام 
قیمت های فعلی به صورت هیجانی و کوتاه مدت 
عقب نشــینی می کنند اما در بلندمدت ایــن روال 

ادامه نخواهد داشت.
بابک صدرایی، دیگر کارشناس صنعت خودرو هم 
درباره تاثیر برجام بر بازار خــودرو توضیح می دهد: 

حــدود دو ســالی اســت کــه همه مــا چشــم انتظار 
برجام نشسته ایم و مدام قیمت خودرو باال و باالتر 
می رود! همین توضیح کافی اســت که کسانی که 
می خواهند برای خرید خودرو اقدام کنند، تصمیم 

الزم را بگیرند.
او ادامــه می دهد: شــما محاســبه کنیــد ببینید از 
اواخر دولت دوازدهم که قرار بود برجام احیا شود، 
کنون چقدر قیمت خودرو افزایش داشته است؟  تا
ضمن اینکه مشخص نیســت زمان احیای برجام 
گر برجام احیا شود با چه شرایطی  چه زمانی باشد و ا

احیا می شود؟
کید می کند: ضمن اینکه بحث  این کارشــناس تا
گــر توافقی هم انجام شــود و  اصلی این اســت که ا
آن توافــق موقت نباشــد و امــکان ســرمایه گذاری 
طوالنی مــدت خودروســازان خارجی در ایــران را 
فراهم کنــد، حداقل  یک ســال تا یک ســال و نیم 
زمــان الزم اســت تــا خــودرو ســازان خارجــی وارد 
کشور شده و کار خود را شــروع کنند، تحریم های 
بانکی رفع شــود و نقل و انتقاالت پول روان شــود 
و زیر ســاخت های الزم انجام شود. بنابراین تاثیر 

احیای برجام بــر بازار خــودرو آنقدری نیســت که 
برخی تصور می کنند.

حسن کریمی سنجری پیشتر در مصاحبه با ایسنا 
گفته بود: در صورت احیای برجام دو اتفاق مهم و 
قطعی برای صنعت خــودرو  رخ خواهــد داد.ابتدا 
امید آتی به بهبود شاخص های اقتصادی افزایش 
یافته و همین امر فشار تقاضا را از بازار خارج می کند. 
همچنین اوضاع تامین قطعات شرکت ها از شرایط 
بحرانــی خــارج می شــود و ایــن موضــوع می توانــد 
وضعیت تولید و عرضه خودرو به بازار را تا حدودی 

بهبود دهد.
او در ادامــه گفت: ایــن دو اتفاق مهم، نخســتین و 
سریع ترین نتایج احیای برجام هستند و طبیعتا 
می توانند در بهبود وضعیت بازار تاثیر مثبت ایجاد 
کنند. البته رفع تحریم ها و برخورداری خودروسازی 
از مزایای احیای برجام می تواند شرایطی به مراتب 
بهتر را برای این صنعت ایجاد کند. حضور پررنگ تر 
شــرکت های بزرگ خودروســاز بــه افزایــش تولید و 
عرضه خودرو کمــک و امکان تولیدات متنوع تری 

را ایجاد می کند.

شــورای  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
اسامی گفت: این استان در زمینه توسعه صنایع به 
اشباع رسیده است و دیگر ظرفیت اجرای طرح های 

بیشتری را ندارد.
مهدی طغیانی اظهار داشــت: نزدیک به ۲ هزار طرح توسعه در استان 
اصفهان وجود دارد در حالی که ساالنه  ۲۰۰ میلیون متر مکعب از آبخوان ها 
برداشت می شود  و براین اســاس باید توسعه صنعت مطابق با شرایط 

جغرافیایی استان از جمله محدودیت آب و آلودگی هوا باشد.
وی  به عنوان مثال به طرح توسعه صنعت در کمشچه با استفاده از پساب 
اشاره کرد و گفت: برای اجرای طرح های توسعه صنعت در استان هیچ 
گونه نظارتی را شاهد نیستیم در حالی که  باید برای  توسعه صنایع از جمله 
آنچه در منطقه ویژه اقتصادی شهرضا مشاهده می کنیم از طرح های 

راهبری برای رفع آلودگی ها استفاده شود.
طغیانی خواستار تغییر سبک زندگی در شهرهای صنعتی از جمله اصفهان 
شد و گفت: این تغییرات و نگاه به طرح های توســعه ای را باید از سطح 

مدیریتی شکل بگیرد.
وی بــا اشــاره به اینکــه ســهم ســرمایه در تولید باالســت، گفــت: عمده 

پروژه های موجود در اصفهان تنها سرمایه گذاری است اما نرخ بهره وری 
منفی است و در دوران رکود بسرمی بریم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه در بهترین 
اقتصادها هم نرخ طبیعی بیکاری پنج درصد است  و در تمامی جوامع 
همواره ایــن تعــداد افراد به دنبال یک شــغل خوب هســتند، گفــت: در 
اصفهان بیکاری بیشــتر میان دارندگان مدرک تحصیلی  لیســانس به 

باالاست و ۲۸ درصد این افراد بیکار هستند.
وی به مهاجرت بین استانی و برون استانی از اصفهان اشاره کرد و افزود: با 
توجه به وضعیت موجود در این استان خواهان آن هستیم  که افزایش بار 
جمعیت در فات مرکزی ممنوع شود اما شاهد ساخت ۳۲۰ هزار واحد در 
سال هستیم یعنی برابر افزایش یک میلیون نفر جمعیت در صورتی که با 

بحران تامین ۳۲۰ میلیون متر مکعب آب شرب مواجهیم.
طغیانی گفت: ۲۰۰ مجوز نیروگاه خورشیدی در اصفهان صادر شده است 

که هیچ اقدامی روی آن صورت نگرفته است.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: ذوب آهن 
اصفهــان، هــم در بحــث صــادرات محصــوالت و 
هــم واردات مــواد اولیــه خود نقــش به ســزایی در 
توســعه و رونــق هرچــه بیشــتر بنــدر مهــم و اســتراتژیک چابهار ایفا 
 کرده است.حســین مدرس خیابانی در جریان بازدید از نمایشــگاه
 MINING ۲۰۲۲ زاهدان و با حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان، این 
مجتمع عظیــم صنعتــی را به عنــوان اولین فوالدســاز کشــور، نماد 
صنعت فوالد و باعث افتخار ایران دانست و افزود: با توجه به تولید 
ریل در کشــور و پتانســیل تأمین نیاز بازار توســط شــرکت ذوب آهن 
اصفهان واردات ریل هیچگونه توجیهی نداشته و تمام نیازهای ریلی 

کشور باید از داخل تأمین شود.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به لــزوم صرفه جویــی ارزی و کیفیت 
بسیار مطلوب و استاندار ریل های این شرکت و نیاز استان سیستان 

و بلوچستان در ساخت و توسعه خطوط راه آهن به خصوص پروژه 
راه آهن چابهار - زاهدان که استراتژیک ترین و بزرگ ترین پروژه ریلی 
کشــور محســوب می شــود، آمادگــی همــکاری در تمــام زمینه های 
صنعتی، ساختمانی و ریلی با این شرکت عظیم صنعتی را داریم و با 
توجه به پتانسیل های این استان، با آغوش باز پذیرای بزرگان صنعت 
کشور هستیم و از این شــرکت ها برای ســرمایه گذاری در این استان 

درحال توسعه دعوت می کنیم.
استاندار سیستان و بلوچستان افزود: ذوب آهن اصفهان در بحث 
صادرات محصــوالت و  واردات مــواد اولیه خود نقش به ســزایی در 
توسعه و رونق هرچه بیشتر بندر مهم و استراتژیک چابهار ایفا کرده 
است که امیدواریم این امر ادامه دار و مداوم باشد و ردپای بیشتری از 
شرکت عظیم و بزرگ ذوب آهن اصفهان در استان زرخیز سیستان و 

بلوچستان مشاهده کنیم.

بانک مرکــزی بانک هــا را موظف کــرد در ارائه 
خدمات پایه بــه اشــخاص حقیقی ایرانی، با 
تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به 
کتفا  دریافت کد رهگیری از سامانه استعام هویتی ثبت احوال ا

کرده و نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی نیست.
به گزارش بانک مرکزی، براساس بخشنامه شورای عالی مقابله 
و پیشــگیری از جرایم پولشــویی و تأمین مالی تروریســم، کلیه 
اشــخاص مشــمول موضوع مواد )۵( و )۶( قانون اصاح قانون 
مبارزه با پولشــویی موظفند در شناســایی اشــخاص حقیقی، 
مشخصات هویتی اعام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل 
مدارک تطبیــق داده و پــس از احراز هویــت و اســتعام برخط از 
ســازمان ثبت احوال کشــور و دریافت کد رهگیری تأیید کنند. 
بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع 

قابل استناد است.
با توجه به اینکه نهاد ریاســت جمهوری نیز در اباغیه ای اعام 
کرده بود اســتعام الکترونیکی جایگزین مستندات کاغذی در 
افتتاح حساب، درخواســت و دریافت تســهیات، درخواست 
صــدور و تحویــل دســته چک باشــد، برخــی برخــی بانک هــا و 
کان بر خاف مفاد بخشنامه ها  مؤسسات اعتباری غیربانکی کما
عمل کــرده و اقــدام بــه دریافت کپی مــدارک هویتی اشــخاص 

حقیقی ایرانی می کنند.
کید کرد: دریافت کد رهگیری  بانک مرکزی در بخشنامه خود تا
از سامانه استعام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری 
آن در پرونده شناسایی اشخاص حقیقی کفایت می کند و این 
بخشــنامه باید به واحدهای ذیربط بانک یا مؤسسه اعتباری 

غیربانکی اباغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.    

نماینده مردم اصفهان در مجلس :

اصفهاندرزمینهتوسعهصنایعبهاشباعرسیدهاست

استاندار سیستان و بلوچستان مطرح کرد؛

نقشذوبآهناصفهاندررونقبندرچابهار

کپیمدارکدرارائهخدماتبانکیممنوعشد دریافت

صندوقهایبیمهایازپرداختمالیاتمعافشدند

تسهیالت تکلیفی دولت به بانک ها بازنگری می شود:

افزایشوامبانکیشفابخشیاتورمزا؟

نحوهپرداختسودسهام
عدالتمتوفیان

یک کارشناس خودرو:

کارخانه۴۰درصد قیمت
ارزانترازقیمتواقعی

خودرواست

خبر

خبر

خبر

خبر
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان :

۴۲ بحران از مجموع ۵۳ بحران شناخته شده 
در کشور، در اصفهان وجود دارد

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان گفت: بر اساس مطالعات 
انجام شــده ۴۲ نوع بحــران و بای 
طبیعی و غیر طبیعی از مجموع ۵۳ بحران و مخاطره 

شناخته شده در کشور در این استان وجود دارد.
منصور شیشه فروش در جلسه شورای اسامی استان 
اصفهان افزود:خشکسالی، ســیل، آلودگی هوا، گرد و 
غبار، بیابان زایی، زلزله، فرونشست زمین، آلودگی منابع 
ک، تصادفات جــاده ای، ریلی و  آب، آلودگی منابع خا

هوایی از مهمترین این بحران ها محسوب می شود.
وی ادامــه داد: در صورتــی کــه نظم طبیعــی و موجود 
یک سیســتم بنا به دلیل حادثه ای به هم بخــورد و از 
تعادل خارج شود، بحران ایجاد می شود که می تواند 
با منشاء طبیعی و غیر طبیعی باشد. مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: طرح جامع 
مدیریت بحران و کاهش خطر در این استان با همکاری 
دانشگاهها بعنوان اولین اســتان در کشور تهیه شده 
است و وضعیت استان از نظر مخاطرات در افق کوتاه 

مدت و بلند مدت با این طرح مشخص می شود.
وی بــا بیان اینکــه مدیریت بحــران یک چرخــه چهار 
مرحله ای است اضافه کرد: وظایف همه دستگاهها، 
بر اساس قانون مدیریت بحران که سال ۹۷ اباغ شده 

بطور دقیق مشخص شده است.
شیشــه فــروش گفــت: اصفهــان در مدیریــت بحران 
معین هشت اســتان دیگر در کشور اســت و هر کدام از 
آن استانها هم معین اصفهان هستند و این موضوع در 
شهرستان ها هم وجود دارد و شهرستانها در حوادث و 

بحران ها به کمک یکدیگر می شتابند.
وی بیان کرد: ۲۰ هــزار نیروی آموزش دیــده  امدادی و 
کد دار در استان اصفهان وجود دارد که این افراد شامل 
پزشک، مهندس، کارمند، مرد و زن هستند و در صورت 

وقوع حوادث و بحران آمادگی حضور دارند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان اضافه 
کرد: همه شهرداری ها موظفند شهر را در برابر سیل ایمن 
کنند و برای هر حادثه استراتژی عملیاتی داشته باشند و 
بانک اطاعات خطر را در شهرها و روستاها را تهیه کنند.
وی بیــان کــرد: همــه دســتگاههای اجرایــی اســتان 
موظفند برنامه کاهش خطر و پاسخ به بحران خود را 

متناسب با ماموریت خود تهیه کنند.
شیشه فروش افزود: هیچ چیز در زمینه قانون مدیریت 
بحران در استان اصفهان معطل نمانده است و همه 

دستگاهها وظایف خود را می دانند.
وی بــا بیان اینکــه بیــش از ۹۸ درصــد تــاالب ۴۷ هــزار 

هکتاری گاوخونی خشــک شــده اســت خاطرنشان 
کرد:در صورت خشــک شــدن کامل ایــن تــاالب،   گرد 

و غبارهای آن پنج استان را تحت تاثیر قرار می دهد.
مدیر کل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان ادامه 
داد: تا کنون ۱۹ کانون گرد و غبار در این استان شناسایی 
شده و باید اعتبار الزم در خصوص مهار این کانون ها به 

استان اصفهان اختصاص پیدا کند.
وی گفت: برای تثبیت شن زارها و مهار کانون های گرد و 
غبار در استان اصفهان نیاز به حمایت ملی وجود دارد.  
شیشــه فروش اظهــار داشــت: اســتان اصفهــان پنج 
دوره خشکســالی را پشــت ســر گذاشــته و ۹۸ درصــد 

مساحت این استان درگیر خشکسالی است و طرح های 
ســازگاری با کم آبــی در این خطــه پیش بینی شــده و 

برنامه های مشخصی در این زمینه وجود دارد.  
چهارمین جلسه شورای اسامی اســتان اصفهان در 
سال جاری با حضور ۲۴ نفر از نمایندگان شهرستان های 
استان در ســالن اجاس نمایشــگاه های بین المللی 
اصفهان برگزار شــد؛  در این جلســه مدیرکل مدیریت 
بحران استان اصفهان نیز برای پاسخ به پرسش های 

اعضای شورای اسامی استان حضور داشت.
بیــش از ســه هــزار و ۵۰۰ نفــر در اســتان اصفهــان عضو 

شوراهای اسامی شهر هستند.

سرپرســتان ۲۲ فرمانــداری در اســتان اصفهــان 
منصوب شده اند و ۶ فرمانداری باقیمانده نیز به 

زودی تعیین تکلیف می شوند.

معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری اصفهان 
گفــت: گزینه هــای معرفــی شــده بــرای تصــدی 
فرمانداری هــای اردســتان، خوروبیابانــک، 
کوهپایه، مبارکه، فاورجان و نایین در حال بررسی 

است و احکام آنان به زودی صادر می شود.
با تصویب هیات دولت در مردادماه سال جاری 
و تبدیل بخش های شرقی شهرستان اصفهان 
شــامل کوهپایه، هرند، ورزنــه و جرقویه به چهار 
کنون استان اصفهان ۲۸  شهرستان جدید، هم ا

شهرستان دارد.

آخرین فرصت نام نویســی در طــرح نهضت ملی 
مسکن استان اصفهان، پایان اســفند ماه اعام 

شده است.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان گفت: مطابق با اعام وزارت راه و 
شهرسازی ثبت نام همه گروه ها در طرح نهضت 
ملی مسکن شامل مجرد ها و متاهل ها درجریان 
اســت و روز ۲۹ اســفندماه این مهلــت بــه پایــان 
می رسد. امیر زاغیان افزود: بر این اساس فرصت 
نام نویسی در سامانه نهضت ملی مسکن به نشانی 
saman.mrud.ir برای همه گروه ها تا انتهای سال 
جاری تمدید شد و مردم استان اصفهان متقاضی 
بهره مندی از مزایای این طرح می توانند اقدام به 

ثبت نام کنند.
وی گفــت: در حــال حاضــر نیــز همــه گروه هــای 
واجدشــرایط طرح نهضت ملی مســکن شــامل 
افراد متاهل و یا سرپرست خانوار و مجردان شامل 
نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان، مردان 

مجرد باالی ۲۳ ســال ســن، )معلوالن جسمی، 
حرکتی با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن و با معرفی 
سازمان بهزیســتی کشــور(، زنان خودسرپرست 
باالی ۳۵ ســال ســن، بیمــاران خاص بر اســاس 
ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

در حال ثبت نام در سامانه هستند.
وی بــا بیان اینکــه ثبت نــام در تمامی شــهر های 
اســتان انجــام می پذیــرد افــزود: تامین مســکن 
متقاضیان در شهر مورد تقاضا و یا در نزدیک ترین 
شــهر مجاور که امکان تامیــن زمیــن در آن فراهم 

باشد، صورت می پذیرد.

تفاهم نامه همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهــان بــا شــرکت مدیریــت توســعه صنایــع 

پتروشیمی امضا شد.
بنابراعام روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان، این تفاهم نامه همکاری در حوزه ایجاد، 

توســعه و داخلی ســازی فناوری هــای مــورد نیاز 
صنعت پتروشــیمی با شــرکت مدیریت توســعه 
صنایع پتروشیمی در حاشیه سومین نمایشگاه 
و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در 

صنعت پتروشیمی جزیره کیش به امضا رسید.
توسعه، تسهیل و تسریع معامات فناوری با ایجاد 
بســتر های الزم بــرای عرضــه و تقاضــا، همکاری 
کثر تــوان تولیدی و  در اجرایی کــردن قانون حدا
خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی در صنعت 
پتروشیمی، رفع نیاز های فناوری سیستم های 
فعلی و توسعه ای شرکت و همکاری و هم افزایی 
در توســعه و ایجــاد آزمایشــگاه ها و پایلوت هــای 

تخصصی از جمله اهداف این تفاهم نامه است.

مدیر عامل بنیاد برکت در بازدید از بزرگترین خط 
تولید صنایع دستی کشــور در برخوار گفت: این 
مجموعه بــا تولید انــواع صنایع دســتی از جمله 
فیروزه کوبــی با کیفیت نقــش موثــری در ترویج 

فرهنگ و هنر ایران دارد.
محمد ترکمانــه در جمــع مدیران این مجموعه 
صنایــع دســتی از اشــتغالزایی و کارآفرینی ایــن 

مجموعه صنایع دستی قدردانی کرد و افزود: این 
مجموعه به خوبی زمینه اشــتغال و تولید روزانه 
بیش از هزار قطعه صنایع دستی را فراهم کرده و 

الگویی برای کارآفرینان است.
در این بازدید، مدیر عامل بنیــاد برکت در جریان 
فرآینــد تولید تــا بســته بندی این مجموعــه قرار 

گرفت.

حجم بهره برداری شیاتی و پرورش ماهی از طریق 
نصب قفس در منابــع آبی طبیعــی و دریاچه های 

اصفهان ۹۰۰ تن در سال است.
مدیر شیات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی 
استان اصفهان گفت: در استان، ۱۲ منبع آبی برای 
آبزی پروری پیش بینی شده است که در برخی از این 
منابع مانند سد میدانک در فریدونشهر، خمیران 
در تیران و کرون و ســد های حنا، نرمه و قــره قاچ در 
سمیرم، اهالی بومی به صورت سنتی و در قفس به 

پرورش ماهی مشغول هستند.
محمدرضــا عباســی افــزود: دریاچــه پشــت ســد 
زاینده رود در ۱۱۰ کیلومتری غرب استان در محدوده 
شهرســتان چــادگان یکــی از مهتریــن منابــع آبــی 
است که بهره برداری شیاتی به صورت صید انواع 
گ و سرگنده( و  ماهیان گرم آبی )کپور، آمور، فیتوفا
ماهیان بومی از جمله سیاه ماهی از سوی سه تعاونی 
صیادی انجام می شود. وی گفت: شیات استان 
در ۱۰ سال اخیر به طور متوسط، هر سال حدود ۱۵۰ 
هزار قطعه انواع بچه ماهی در این دریاچه رهاسازی 

کرده و صید ساالنه دریاچه حدود ۳۵۰ تن است.
محمدرضــا عباســی، پــرورش ماهــی را در قفــس 
یکــی از روش های ســودآور برای بهــره وری از منابع 
آب بدون آســیب زدن به آن ها دانســت و افــزود: در 
هــر شهرســتان، شــرکت آب منطقــه ای و اداره کل 
دامپزشکی با رعایت اصول محیط زیســت و بعد از 
گرفتن تمام مجوزها، با توجه به شرایط محیط آبی 
و با انتخاب نوع و گونه ماهی مورد نظر می توان آن را 

در قفس پرورش داد.
وی افزود: پرورش ماهی در قفس به دلیل نهاده های 
مورد نیاز )بچه ماهی و مواد غذایی و هزینه خرید و 

نگهداری قفس ها(، جزو فعالیت هایی به حساب 
می آیــد که با ســرمایه زیــاد باید شــروع شــود؛ اما در 
دو ســال نخســت، عاوه بر برگشت ســرمایه، سود 

قابل توجهی به دست می آید.
مدیر شیات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی 
اصفهان گفت: قفس های ثابت در عمق های کمتر 
از ۸ متر قرار داده می شوند؛ عمق آب برای قفس های 
شــناور چندان مهم نیســت، اما بــا افزایش عمق، 

هزینه ها و مشکات مهار کردن باال می رود.
وی گفــت: بــرای بیشــتر انــواع پــرورش در قفــس، 
قفس ها باید در عمق کافی مستقر شوند تا تبادل 
آب به باالترین درجه برسد و در عین حال، کف قفس 

به اندازه کافی با بستر فاصله داشته باشد.
عباســی، تبادل خــوب آب در قفس را بــرای تامین 
کســیژن و برطــرف کــردن مــواد زائــد حاصــل از  ا
سوخت وساز ماهی ها مهم دانست و افزود: سرعت 
آب در محدوده قفس ماهی بین یک دهم تا نیم متر 

در ثانیه مناسب است.
به گفته وی، زمــان کامل پرورش در هــر دوره، بین 
۶ تــا ۷ ماه اســت و بعــد از پایان ایــن دوره، ماهی ها 
را می تــوان از قفــس و تور هــا خــارج و به بــازار هدف 

عرضه کرد.

۶فرماندارجدیدبهزودیمعرفیمیشوند

پایاناسفندماه؛آخرینمهلتثبتنام
درطرحنهضتملیمسکناصفهان

امضایتفاهمنامههمکاریشهرکعلمی
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کشور بزرگترینمجموعهتولیدیصنایعدستی
کارآفرینان دربرخوارالگوییبرای

آماریازپرورشماهیبانصبقفسدرآب

میزان اعتبار اختصاص یافته به بخش مشاغل 
خانگی شهرستان گلپایگان در سال جاری ۱۷ 
کنــون ۹۸ درصد این اعتبارات  میلیارد ریال و تا
جــذب شــده اســت. رئیــس اداره تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی گلپایــگان در کارگروه اشــتغال و 
سرمایه گذاری این شهرستان به تعهد اشتغال 
شهرســتان اشــاره کرد و افــزود: تعهد اشــتغال 
شهرستان نیز در سال جاری هزار و ۸۱۶ نفربود 
کنــون ۸۶ درصد آن محقق شــده اســت.  که تا
میثم ســلیمانی، بــا بیان اینکه درحــال حاضر 
۴۳۰ نفر نیز در شهرستان گلپایگان بیمه بیکاری 
دریافت می کنند، افزود: این تعداد در مقایسه 
با پارسال۲۰ نفر افزایش یافته است. محمدرضا 
کیــد کرد:  عســگریان فرمانــدار گلپایــگان نیزتا
بــا حفــظ اشــتغال موجــود به ســمت توســعه 
که در این شرایط سخت  اشتغال گام برداریم چرا
اقتصادی حفظ یا ایجاد اشتغال جهاد اقتصادی 
اســت. مهــدی روشــنی رئیــس خانــه صنعت 
گلپایگان هم با انتقاد از افزایش ۲۰۰ برابری قیمت 
گاز واحد هــای صنعتــی گلپایــگان، گفت: ایــن 
افزایش قیمت گاز موجب بروز برخی مشکات 
و تعطیلــی بعضــی از واحد های صنعتی شــده 
است. افزود: افزایش حریم شهری گلپایگان هم 
موجب قرار گرفتن ۳ شهرک صنعتی گلپایگان در 
حریم شهری شده است و به همین دلیل اجازه 

گسترش به آن ها داده نمی شود.

طــرح جمــع آوری آبهــای ســطحی و نــزوالت 
آســمانی بــرای اولیــن بــار در روســتای کویــری 
محمد آباد ابوزید آباد اجرا شــده اســت. رییس 
شــورای اســامی بخش کویــرات گفــت: بــرای 
اجرای این طــرح به طول ۳ هزار متــر و کانال به 
طول ۵۷۰ متر ده میلیارد ریال هزینه شده است. 
ســید ابوالفضل ســجادی گفت: ایــن کانال ها 
آب های سطحی ونزوالت آسمانی را به استخر 
ذخیره با مساحت ۹۰۰ مترمربع و حجم ذخیره 
سازی سه هزارو ۵۰۰ مترمکعب هدایت می کند 
و برای مصارف کشــاورزی اســتفاده می شــود. 
وی افزود:با اجرای این طرح عاوه بر مزیت های 
بخش کشــاورزی، از خســارت های وارده در اثر 
جاری شدن سیل به منازل وکوچه های روستا 
نیزجلوگیری می شود. روستای محمدآباد با دو 
هزار و ۳۰۰ نفر جمعیت در بخش کویرات در شرق 

شهرستان آران و بیدگل قراردارد.

سرپرست فرمانداری نجف آباد گفت: ۵۰ پروژه 
عمرانی و خدماتی با هزینه ای افزون بر ۲ هزار و ۲۰ 
میلیارد ریال به مناسبت هفته ایثار و شهادت این 

شهرستان به بهره برداری رسید.
موســی مباشــری افزود: ایــن تعــداد پــروژه در 
حوزه های  عمران روستایی، شهری، خدماتی 
و اقتصادی و با اعتبارات دولتی و سرمایه گذاری 

بخش خصوصی به بهره برداری رسیده است.
وی بیان کرد: با توجه به شیوع کرونا در سراسر 
کشــور و وضعیت قرمز نجف آباد امکان برگزاری 
آیین افتتاحیه و گسترده و بازدید از آن ها فراهم 
نشــد و تنها تعدادی از آن ها مثل استخر آزادی 

با جمعی محدودی از مسووالن افتتاح شد.
سرپرســت فرمانداری ویــژه نجف آباد با اشــاره 
به اینکه اجــرای پروژه های مــورد بهره بــرداری 
زمینه اشــتغال نزدیک به۱۰۰ نفــر را فراهم کرده 
اســت، خاطرنشــان کــرد: محرومیت زدایــی و 
توسعه زیرســاخت های خدمات رسانی مثل 
زیرسازی جاده و خیابان، طرح های روستایی، 
ارائه خدمات سامت از جمله پروژه های مورد 

بهره برداری در این شهرستان است.
وی بــه برنامه  هــای روز ایثــار و شــهادت این 
شهرســتان اشــاره کرد و گفت: برگزاری یــادواره 
شهدای معلم و روستایی، اجرای برنامه های 
فرهنگی و هنــری و مســابقات ورزشــی و تولید 
محتوا چنــد رســانه ای و عرضه در شــبکه های 
اجتماعی از جمله این برنامه ها ست.  مباشری 
همچنین از لغو یکصد برنامه به مناسبت پنجم 
اســفند روز ایثــار و شــهادت نجف آبــاد به دلیل 
کرونا خبرداد و یادآورشد: ۵۰ برنامه در طول یک 
هفته به این مناسبت با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی  اجرا شد.  نجف آباد ۲ هزار و ۵۰۰ شهید 
تقدیم انقاب کرده است و  یکم تا ششم اسفند 
“ هفته ایثار و شهادت”  در این شهرستان برگزار 
می شود.  اسفندماه سال ۶۲ و در عملیات خیبر، 
۳۳۳ نفر از رزمندگان شهرستان نجف آباد شهید 
شدند که  ۲۰۵ نفر از آن ها در روز پنجم اسفند به 
لقااهلل پیوستند؛ به همین مناسبت این روز به 
عنوان “  حماســه و ایثار “ شهرستان نجف آباد 

نام گذاری شد.

خبر خبر

استان

خبر

مدیرعامل فوالد مبارکه گفــت: با تصفیه خانه های 
موجود در کارخانه و تصفیه خانه جدیدی که تا چند 
ماه آینده در مدار قرار می گیــرد، راندمان بازچرخانی 
آب در فوالد مبارکــه بــه ۹۰ درصد خواهد رســید و باقــی آب مصرفی هم 
تبخیر خواهد شد. مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به اینکه این کارخانه 

با تصفیه خانه های موجود از پســاب شــهری برای تأمین آب اســتفاده 
می کند، گفت: تصفیه خانه های موجود در کارخانه فوالد مبارکه راندمان 
استفاده از پساب شهری را به ۹۰ درصد خواهند رساند و هیچ مشکلی در 

مصرف آب به وجود نخواهد آمد.
محمدیاســر طیب نیا در رابطــه با بحران آب در کشــور و توســعه صنایع 
فوالدی در بخش های کم آب کشور گفت: یکی از مسائل مهمی که ما با 
آن در کشور روبه رو هستیم، مصرف آب صنایع به خصوص فوالد مبارکه 
که این کارخانه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فوالد و  اصفهان است چرا
حساس ترین آن هاست. فوالد مبارکه از سال ها پیش در این حوزه پیشرو 
بوده و پروژه های متعددی را در زمینه های کاهش مصرف و بازچرخانی 

آب انجام داده است.
وی در ادامه تصریح کرد: در کارخانه فوالد مبارکه تصفیه خانه های بزرگ 
و پیشرفته ای برای تصفیه مجدد آب و بازچرخانی آن تهیه شده است. 
انتقال پساب ۹ شهر اطراف فوالد مبارکه در حال اجرایی شدن است و در 

تصفیه خانه بزرگی که در کارخانه تعبیه شده است، آب پساب فاضاب 
شهری تصفیه می شود.

مدیرعامل فوالد مبارکه اضافه کرد: در راستای اجرای پروژه های مربوط 
به تصفیه و بازچرخانی آب، انتقال پساب شش شهر جدید را در دستور کار 
قرار دادیم و مراحل ابتدایی این انتقال انجام شده است و با پروژه هایی که 
تعریف کرده ایم، امیدواریم ظرف چند سال آینده برداشت خودمان از آب 
رودخانه، به جز آب بهداشتی به حداقل ممکن و نزدیک به صفر برسانیم.

طیب نیا درباره اســتفاده از پســاب شــهری اصفهان برای فوالد مبارکه 
گفت: قصد فوالد مبارکه این است که آب مصرفی خود را از پساب شهری و 
بازچرخانی تأمین کند؛ به طوری که راندمان و کاهش مصرف ناشی از این 
بازچرخانی ایجاد می شود یعنی با تصفیه خانه های موجود در کارخانه و 
تصفیه خانه جدیدی که تا چند ماه آینده در مدار قرار می گیرد، راندمان 
بازچرخانی آب در فوالد مبارکه به ۹۰ درصد خواهد رسید و باقی آب مصرفی 

هم تبخیر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان با اشاره به مانور 
گیر تعمیرات و بهینه سازی شبکه برق اصفهان،  اقدام فرا
گفــت: در این برنامــه اصــاح ســاختار بــاالی ۵۰ درصد 
شبکه ها توزیع برق اصفهان انجام شده و به دنبال پایداری و اصاح شبکه 

هستیم.
گیر تعمیرات و بهینه ســازی شبکه  حمیدرضا پیرپیران در مانور اقدام فرا
توزیع برق اصفهان با رویکرد بهبود ایمنی، همزمان با سراسر کشور، اظهار 
کرد: مانور اصاح و بهینه سازی شبکه توزیع برق اصفهان همزمان با سراسر 
کشور انجام شد و به دنبال این مانور در پی نظارت، هماهنگی و سنجش 
بین تیم های امدادی و نظارتی ستادی و اجرایی هستیم تا سرعت مقابله 

با بحران را کاهش دهیم.
وی افزود: امیدواریم در پایان نتایج این مانور مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد و نتایج آن قابل بهبود و شناسایی 

باشد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان با بیان اینکه از حدود پنج سال پیش در بحث اصاح ساختار شبکه های 
توزیع ۱۱ محور مدنظر قرار گرفت، افزود: در این برنامه اصاح ســاختار باالی ۵۰ درصد شــبکه ها توزیع برق 

اصفهان انجام شده و به دنبال پایداری و اصاح شبکه هستیم.
وی هــدف از اجرای این مانور و اصاح ســاختار شــبکه را شناســایی و رفع 
کانون های خطر در شبکه توزیع نیروی برق، اصاح حریم شبکه، جابجایی 
و اصاح پایه ها، افزایش نقاط قابل مانور در شبکه، ارتقاء حفاظت الکتریکی 
شبکه، ارتقاء مبلمان شهری و زیباسازی شــبکه های توزیع برق، حفظ 
شــبکه در برابر ســرقت، حفظ محیط زیســت، ارتقا حفاظــت الکتریکی و 
رؤیت پذیری شبکه، متعادل ســازی بار شبکه توزیع و همچنین کاهش 

تلفات دانست.
پیرپیران با اشاره به نتایج اصاح ساختار شبکه، توضیح داد: کاهش میزان 
خاموشــی ها از ۸۵۰ دقیقه در ســال ۹۳ به زیــر ۱۲۰ دقیقه در ســال جاری، 
رضایتمندی مردم، اصاح بهینه مصرف انرژی، هوشمند سازی شبکه های توزیع و درنهایت تحت کنترل 

بودن شبکه از جمله این نتایج است.
وی با بیان اینکه به طورکلی در این مانور ۳۷۲ نفر نیروی انسانی در حوزه خدمات انجام وظیفه کردند، یادآور 
شد: ۶۷ گروه اجرایی با ۲۵۰ نفر نیرو، ۲۶ گروه عملیاتی در بحث نظارت، اجرا و کنترل، ۶۳ ناظر به طور مستقیم 

و ۲۲ کارشناس ایمنی و همچنین ۹۷ دستگاه خودرو سبک و سنگین در این مانور حضور داشتند.

عضو شــورای اسامی شــهر اصفهان گفت: اصفهان در حوزه 
کشاورزی، گردشگری و اقتصادی حرف اول را در بین استان های 
کشور می زند، اما کوتاهی هایی در حق این استان شده که در 
رأس آنها مســائل مربوط به بحران آب است و ضربه بزرگی را به کشــاورزان استان 
زده است. محمدرضا فاح در اجاس شورای اسامی استان اصفهان، اظهار کرد: 
اســتان اصفهان زبانزد امور مختلف در کشور اســت، امیدواریم با روحیه جوان و 

پرتاش شورای اسامی استان بتوانیم حق اصفهان را ادا کنیم.
وی بــا بیان اینکــه اســتان اصفهــان ظرفیت هــای باالیــی دارد بــه طــوری کــه 

پیشرفت های آن در کشور الگو است، ادامه داد: اصفهان در حوزه کشاورزی، گردشگری و اقتصادی حرف اول را 
در بین استان های کشور می زند، اما کوتاهی هایی در حق این استان شده که در رأس آنها مسائل مربوط به بحران 

آب است و ضربه بزرگی را به کشاورزان استان زده است.
عضو شورای اسامی شهر اصفهان افزود: به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان های شهری باید تاش کنیم 
اصفهان همچنان در صدر استان ها قرار گیرد، شورای اسامی اســتان دارای ظرفیت باالیی است، البته این 
پتانسیل به واسطه قدرتی متأثر از پشتوانه مردمی به وجود آمده است، بنابراین با این پشتوانه و قدرت می توان 

بسیاری از کاستی های شهر، روستا، شهرستان و استان را رفع کنیم که می طلبد 
عزم جــدی در ایــن دوره داشــته باشــیم و در تمــام عرصه ها بــه ویژه کشــاورزی و 

اقتصادی ورود کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: توســعه پایدار، اقتصاد شــهری و توســعه گردشــگری که از 
شاخصه های بیشتر شهرستان های استان است باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.
فاح تصریح کرد: بسیاری از استان ها به ظرفیت گردشگری امروز اصفهان غبطه 

می خورند، اما باید این پتانسیل را قدر بدانیم و برای آن برنامه ریزی کنیم.
وی با اشاره به اینکه اصفهان از جمله معدود استان هایی است که چهار فصل را 
به صورت یکجا می توان در آن مشاهده کرد، گفت: توجه به حوزه گردشگری اقتصاد پایدار شهری و روستایی 

را به همراه دارد.
عضو شورای اسامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: از ظرفیت حضور اعضای شــورای اسامی استان باید در 
هیئت رئیسه شورای عالی استان ها استفاده و در راستای ارتقا و جایگاه اصفهان تاش کنیم؛ الزم است در شورای 
اسامی استان ها با تصویب طرح ها و ایده های مفید و ارسال به شورای عالی استان ها و سپس به مجلس شورای 

اسامی، در راستای منفعت مردم ایران مصوباتی را داشته باشیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه: 

کاهشمصرفآبباتصفیهپسابشهریدرصنعتفوالد افزایشراندمانو

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان اعالم کرد؛

اصالحساختارباالی۵۰درصدشبکهتوزیعبرقاصفهان

عضو شورای شهر اصفهان:

کشاورزانضربهبزرگیزدهاست کمآبیبه بحران
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جذب۹۸درصداعتبارات
مشاغلخانگیدرگلپایگان

کشاورزی بازیابآب
کویری دریکروستای

۵۰پروژهعمرانی
درنجفآباد
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شنبه  7  اسفند 1۴۰۰ - 2۴ رجب 1۴۴۳

جامعه4 2۶ فوریه     2۰22

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

خ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ خانم بتول اعرفی به  ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۶۴۱ مور
شناسنامه شماره ۱۱۰۱ کدملی ۰۰۴۲۴۷۳۸۳۷ صادره تهران فرزند ابوالقاسم 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۱۶/۱۲ مترمربع 
ک شماره ۱۷۸ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد  از پا
ک شمال اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه از مالکیت رسمی مهدی  و اما
کبری موضوع سند انتقال ۴۸۴۲۰، ۲۵۳۵/۲/۲  صادقی دریمی و حسین ا
خ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹  دفتر ۷۲ اصفهان، ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۷۸۴ مور
آقای حسین عاقلیان به شناسنامه شماره ۶۹۱ کدملی ۱۲۸۶۳۸۱۷۳۸ صادره 
اصفهان فرزند ابوالقاسم نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
ک شماره ۱۷۸ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان  مساحت ۱۱۶/۱۲ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه  بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و اما
کبری موضوع سند انتقال  از مالکیت رسمی مهدی صادقی دریمی و حسین ا
۴۸۴۲۰، ۲۵۳۵/۲/۲ دفتر ۷۲ اصفهان لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
له ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ  ال
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: 
۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد و 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۳۷۴۶ / م الف اما

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

خ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ خانم مهناز نریمانی  ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۵۱۰۷ مور
کدملی ۰۰۵۰۰۸۴۳۲۱ صادره فرزند  زمان آبادی به شناسنامه شماره ۵۵۹ 
ماشاءاله بصورت نه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ باستثنا بها ثمنیه 
ک  آن از یکباب ساختمان گاراژ و مغازه متصله به مساحت ۳۳۶/۰۴ مترمربع از پا
ک شمال  شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت ماشااله نریمانی 
خ ۶۷/۲/۱۰ دفتر ۲۹ اصفهان و  زمان آبادی موضوع سند انتقال ۶۳۲۹۹ مور
خ ۸۲/۴/۳۱ شعبه ۵ دادگاه حقوقی  به موجب گواهی حصر وراثت ۲۲۶۴ مور
اصفهان فوت کرده ورثه وی عبارتند از سه پسر و دو دختر و یک عیال دائم، ۲( 
خ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ خانم شهناز نریمانی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۵۱۰۵ مور
کدملی ۱۷۵۴۰۷۲۶۶۶ صادره فرزند  زمان آبادی به شناسنامه شماره ۸۸۰ 
ماشااله بصورت نه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ باستثنا بها ثمنیه آن 
ک  از یکباب ساختمان گاراژ و مغازه متصله به مساحت ۳۳۶/۰۴ مترمربع از پا
ک شمال  شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت ماشااله نریمانی 
خ ۶۷/۲/۱۰ دفتر ۲۹ اصفهان و  زمان آبادی موضوع سند انتقال ۶۳۲۹۹ مور
خ ۸۲/۴/۳۱ شعبه ۵ دادگاه حقوقی  به موجب گواهی حصر وراثت ۲۲۶۴ مور
اصفهان فوت کرده ورثه وی عبارتند از سه پسر و دو دختر و یک عیال دائم، ۳( رای 
خ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ آقای علیرضا نریمانی زمان  شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۵۱۰۳ مور
آبادی به شناسنامه شماره ۳۹ کدملی ۶۶۰۹۵۳۲۳۳۸ صادره فرزند ماشاءاله 
بصورت هجده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ باستثنا بها ثمنیه آن از 
ک  گاراژ و مغازه متصله به مساحت ۳۳۶/۰۴ مترمربع از پا یکباب ساختمان 
ک شمال  شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما

اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت ماشااله نریمانی 
خ ۶۷/۲/۱۰ دفتر ۲۹ اصفهان و  زمان آبادی موضوع سند انتقال ۶۳۲۹۹ مور
خ ۸۲/۴/۳۱ شعبه ۵ دادگاه حقوقی  به موجب گواهی حصر وراثت ۲۲۶۴ مور
اصفهان فوت کرده ورثه وی عبارتند از سه پسر و دو دختر و یک عیال دائم، ۴( رای 
خ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ آقای محمدرضا نریمانی زمان  شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۵۱۰۲ مور
آبادی به شناسنامه شماره ۹۸۹ کدملی ۰۹۳۷۶۵۹۵۸۴ صادره فرزند ماشاءاله 
بصورت هجده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ باستثنا بها ثمنیه آن از 
ک  گاراژ و مغازه متصله به مساحت ۳۳۶/۰۴ مترمربع از پا یکباب ساختمان 
ک شمال  شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت ماشااله نریمانی زمان 
خ ۶۷/۲/۱۰ دفتر ۲۹ اصفهان و به موجب  آبادی موضوع سند انتقال ۶۳۲۹۹ مور
خ ۸۲/۴/۳۱ شعبه ۵ دادگاه حقوقی اصفهان  گواهی حصر وراثت ۲۲۶۴ مور
فوت کرده ورثه وی عبارتند از سه پسر و دو دختر و یک عیال دائم، ۵( رای شماره 
خ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ آقای حسین نریمانی زمان آبادی  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۵۱۰۱ مور
به شناسنامه شماره ۶۱۴ کدملی ۰۰۴۹۸۲۶۰۸۵ صادره فرزند ماشاءاله بصورت 
هجده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ باستثنا بها ثمنیه آن از یکباب 
ک شماره ۱۳۹۰۰  ساختمان گاراژ و مغازه متصله به مساحت ۳۳۶/۰۴ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان خریداری  اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت ماشااله نریمانی زمان آبادی موضوع سند 
خ ۶۷/۲/۱۰ دفتر ۲۹ اصفهان و به موجب گواهی حصر وراثت  انتقال ۶۳۲۹۹ مور
کرده ورثه وی  خ ۸۲/۴/۳۱ شعبه ۵ دادگاه حقوقی اصفهان فوت  ۲۲۶۴ مور
عبارتند از سه پسر و دو دختر و یک عیال دائم لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
له ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ  ال
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: 
۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد و 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۲۹۰۹ / م الف اما

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ  ۱۵ روز آ
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 
ح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت  به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طر
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. ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۵۷ 
خ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ محمد هدائیان فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه ۱۰۶  مور
صادره از تهران بشماره ملی ۰۰۶۰۸۹۲۲۴۲ در ۱/۲ دانگ یکباب خانه احداثی 
ک ۵۴۲۴ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۰ واقع در بخش ۵  برروی قسمتی از قطعه زمین پا
ثبت اصفهان به مساحت ۲۴۱/۰۶ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. ۲( رای 
خ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ مسعود هدائیان فرزند رحمت  شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۵۸ مور
اله بشماره شناسنامه ۲۰۳۴ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۷۸۳۱۴۲۷ در 

ک ۵۴۲۴ فرعی  ۱/۲ دانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پا
از اصلی ۱۵۱۹۰ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۲۴۱/۰۶ مترمربع. 
خ  خریداری طی سند رسمی. ۳( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۵۹ مور
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ محسن هدائیان فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه ۳۰۷ صادره 
از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۳۶۲۸۲۸۷ در ۱/۲ دانگ یکباب خانه احداثی 
ک ۵۴۲۴ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۰ واقع در بخش ۵  برروی قسمتی از قطعه زمین پا
ثبت اصفهان به مساحت ۲۴۱/۰۶ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. ۴( رای 
خ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ مهناز هدائیان فرزند رحمت  شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۵۹ مور
اله بشماره شناسنامه ۱۳۹۲ صادره از اصفهان بشماره ملی ۰۰۴۳۴۷۷۰۵۴ در 
ک ۵۴۲۴ فرعی  ۱/۲ دانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پا
از اصلی ۱۵۱۹۰ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۲۴۱/۰۶ مترمربع. 
خ  خریداری طی سند رسمی. ۵( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۶۱ مور
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ابوالفضل هدائیان فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه ۱۹۲۲۶ صادره 
از اصفهان بشماره ملی ۰۰۵۹۰۲۳۰۴۱ در ۱/۲ دانگ یکباب خانه احداثی برروی 
ک ۵۴۲۴ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۰ واقع در بخش ۵ ثبت  قسمتی از قطعه زمین پا
اصفهان به مساحت ۲۴۱/۰۶ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ رییس منطقه 

ک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی - ۱۲۸۲۷۶۹ / م الف ثبت اسناد و اما

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ  ۱۵ روز آ
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 
ح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت  به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طر
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 
خ  مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۱۷ مور
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ علی حیاتی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱۹ صادره از اصفهان 
بشماره ملی ۱۲۹۱۳۰۶۵۶۰ در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی برروی 
ک ۲ فرعی از اصلی ۱۰۲۴۷ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان  قسمتی از قطعه زمین پا
به مساحت ۱۹۸/۴۵ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ رییس منطقه ثبت اسناد و 

ک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی - ۱۲۸۲۸۶۱ / م الف اما

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

فاطمه  خانم   ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ خ  مور  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۰۰۹ شماره  رای 
کدملی ۱۲۸۷۱۸۹۸۳۰ صادره از  ناظمی هرندی به شناسنامه شماره ۲۲۱۸ 
اصفهان فرزند قاسمعلی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۲۲/۶۴ 
ک شماره ۷۷ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره  مترمربع از پا
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال  ثبت اسناد و اما
۱۴۸۹۴۸، ۹۸/۱۱/۱۷ دفتر ۸۲ اصفهان لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 

له ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ  ال
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: 
۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد و 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۴۱۵۱ / م الف اما

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

۱۴۰۰/۱۱/۰۲ هیات یک خانم  خ  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۲۱۴ مور رای شماره 
زهراخاتون علیخانی به شناسنامه شماره ۱۷ کدملی ۶۲۱۹۸۳۰۰۳۲ صادره فریدن 
فرزند درویشعلی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۷۵/۲۰ مترمربع 
ک  ک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما از پا
شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت عبدالحسین 
گذار گردید.  صنعتی موضوع سند انتقال ۱۷۹۳۷، ۱۶/۱۱/۲ دفتر ۱ اصفهان وا
گهی می شود.  لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
له ابتدای خیابان پروین  اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان ال
گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک  جنب بازار 
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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ 
ک شمال اصفهان  انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

موسوی - ۱۲۸۳۴۹۴ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات 
مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت 
که به آرا مذکور اعتراض  گهی می شود تا شخص یا اشخاصی  به فاصله ۱۵ روز آ
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 
ح دعوی اقدام نمایند  دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طر
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. ۱( رای شماره 
خ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ عبدالرسول ایزدی فرد فرزند منصور  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۶۳ مور
بشماره شناسنامه ۹۳۲ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۹۵۱۵۹۴۸ در سه 
ک ۱ اصلی واقع  دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از پا
در بخش ۱۸ ثبت اصفهان به مساحت ۲۰۰ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. 
خ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ مرضیه ستوده فرزند  ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۸۶۴ مور
علی قربان بشماره شناسنامه ۸۴۷ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۹۶۹۲۸۳۱ 
ک ۱  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از پا
اصلی واقع در بخش ۱۸ ثبت اصفهان به مساحت ۲۰۰ مترمربع. خریداری طی 
سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
ک شرق اصفهان مهدی صادقی  ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - رییس منطقه ثبت اسناد و اما

وصفی - ۱۲۸۴۱۳۴ / م الف

آگهی

کسن نزده اند منتشر نمی شود؟ چرا آمار بستری شدگان کرونایی که وا

تعلل وزارت بهداشت؛ تردید مردم!
دبیر کمیتــه اپیدمیولــوژی کرونا 
آمــار  نشــدن  منتشــر  می گویــد 
کــه  کرونایــی  بستری شــدگان 
کســن نزده اند، موجــب تردید مــردم بــرای تزریق  وا

کسن شده است.  وا
باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود یونسیان گفت: 
اهتمامی بــرای انتشــار اطاعــات دربــاره اثربخشــی 
کسن ها در پیشگیری از بستری و فوت ناشی از کرونا  وا
در وزارت بهداشت نیست. نتیجه آن، این است که 
کسیناســیون دوز دوم از دوز اول فاصله دارد؛ چند  وا
میلیون نفر نوبــت دوز دوم آن ها رســیده و دوز دوم را 
تزریق نکرده اند؛ چند میلیون نفر هم کــه نوبت دوز 

سوم آن ها رسیده، دوز سوم تزریق نکرده اند.
به گفتــه او، قســمت اعظــم مــردم معانــد و معارض 
کســن نیســتند و بــه گفته هــای دانشــمندان و  وا
مسئوالن بهداشتی اعتماد دارند؛ اما وقتی اطاعاتی 

داده نمی شود، دچار تردید می شوند.
می توان سواالتی مانند این که چند درصد بستری 
کســن زده یا نزده اند را پاسخ داد. هر  شدگان کرونا وا
فردی که در بیمارستان بســتری می شود، کد ملی 
او در سامانه مدیریت بیمارســتانی ثبت می شود؛ از 
کسیناسیون فرد  طرفی با کد ملی می توان اطاعات وا
کسیناسیون کرونا استخراج کرد و هر دو  را از سامانه وا

سامانه در اختیار وزارت بهداشت قرار دارند.

دبیر کمیته اپیدمیولوژی کرونا گفت: مگر می شود 
وزارت بهداشت آمار نداشته باشد؟ هر چند داده ها 
نیاز بــه تحلیــل و پایش دارنــد و تــا زمانی کــه داده ها 
در اختیار محققــان قرار نگیرنــد؛ خروجی نخواهیم 

داشت.
کمیته علمی کرونا، انجمن اپیدمیولــوژی و انجمن 

پزشــکی اجتماعی برای این کــه داده هــای کرونا در 
اختیار محققان قرار بگیرد، درخواست داده اند.

یونسیان این ایراد را به وزارت بهداشت وارد می داند 
که هنوز آمار بستری شدگان و فوتی های کرونایی که 

کسن نزده یا زده اند؛ منتشر نشده است. وا
کسن نزده اند، حق می دهم  او گفت: به کسانی که وا

تردید داشته باشند؛ زیرا ما اطاعات را در اختیارشان 
قــرار نداده ایــم. هــر چند کــه من بــه عنــوان محقق 
مطمئن هســتم این افراد اشــتباه می کننــد؛ نتایج 
آنالیز ها در ایران مشابه سایر کشور های جهان خواهد 
کسن هایی که در ایران تزریق  بود. قسمت اعظم وا
کسن هایی هســتند که در سایر  شــده اند، همان وا
کسن ها  دنیا تزریق شده اند و نتایج اثربخشی این وا

گزارش شده است.
محمد هاشمی، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطاع 
رســانی وزارت بهداشــت گفته اســت: مطالعاتی که 
در حوزه تحقیقات وزارت بهداشت برای انتشار آمار 
کســن زده و نزده  بســتری ها و فوتی های کرونایی وا

انجام شده، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده اند.
کنش به درخواست باشگاه خبرنگاران  هاشمی در وا
بــرای انتشــار آمــار بســتری ها و فوتی هــای کرونایی 
کسن زده یا نزده، گفت: منابع تهیه چنین آماری  وا
کید  متعدد بوده و نیاز به ویرایش دارند؛ البته مجدد تا
کردم که بهتر است صبوری کنید تا به زودی نتیجه 
نهایی در اختیار شما، دیگر دوستان خبرنگار و مردم 

قرار داده شود.
البته معلوم نیست، وزیر بهداشــت به استناد کدام 
مطالعه تحقیقاتی ١٩ بهمن گفته اســت: ۹۰ درصد 
افــرادی کــه در ســویه امیکرون بســتری می شــوند؛ 

کسن تزریق نکرده اند. وا

خبر
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: سوء 
مدیریــت و نبــود قوانین جامــع و کارگشــا در برخی 
از امــور، عامــل بســیاری از جرائــم و بــروز مشــکات 
اجتماعی و باعث تشــکیل پرونده هــای قضایی و 
درخواست از دادگستری برای رسیدگی به این کم 

کاری ها شده است. 
حجت االســام و المســلمین اســداهلل جعفری در 
همایش " حقوق عامه، از تئوری تا عمل" در محل 
سالن کنفرانس دانشگاه پیام نور استان اصفهان 
افزود: ســوء مدیریت در حوزه اجرا و ضعف قوانین 

موجب تضییع حقوق مردم می شود.
وی با بیان اینکه برای اجرای حقوق عامه، همکاری 
مشــترک، گفتمــان و نهادینــه ســازی بایــد رقــم 
بخورد، خاطرنشان کرد: باید در حوزه عمل و ایجاد 
سیاســت های مشــترک به این مقوله ارزشمند در 
کشــور دســت پیدا کنیم و نگذاریــم حقــی از مردم 
کید کرد: مطالبات به حق مردم  ضایع شود. وی تا
کمیت از مصادیق حقوق عامه به  از مسئوالن و حا
شمار می آید که تاش برای تحقق آن ضرورت دارد.

وی اضافه کرد: تحقق حقوق عامــه امکان اصاح 
ظاهری و باطنی جامعه را فراهم می کند که نهادهای 
اجرایی، مجلس شورای اسامی و قوه قضاییه هر 
کدام به اندازه و توان خود سهمی ارزشــمند و مهم 

در این حوزه دارند.
حجت االســام جعفری خاطرنشــان کــرد: حفظ 
کرامــت انســانی بــدون رعایــت حقــوق در جامعــه 
معنایی نــدارد و همه ائمــه خواهان تحقــق حق و 

حقوق مردم بوده اند.
وی راهبرد همکاری مشترک در تامین حقوق عامه 
در پیشگیری از وقوع جرم را ضروری خواند و اظهار 
داشت: در برخی از مواقع میدان عمل خالی می شود 

و نهادهای متولی همکاری نمی کنند.
           ضرورت افزایش اختیارات دادستانی در 

تحقق حقوق عامه 
دادستان عمومی و انقاب اصفهان گفت: افزایش 
اختیارات مدعی العلوم برای انجام اقدام به موقع، 
در میــدان و قاطعانه تحقق حقوق عامه را تســریع 

می کند.
علــی اصفهانــی در ایــن نشســت افــزود: فرآینــد 
کیفرخواست و دادرسی و تجدید نظر زمان زیادی را 

برای اجرای حکم می گذراند که این فرآیند طوالنی 
قضایی، اثربخشــی کمتری در تناســب بااقدام در 

عمل برای جبران تضییع حقوق مردمی دارد.
گر دادســتان در موقع ضایع شدن  وی بیان کرد:  ا
حقی از عموم به موقع اقدام و جریان را متوقف کند، 
آنگاه اثر بخشی باالتر و نقش بازدارندگی خواهد شد.

دادستان اصفهان گفت: اقامه حقوق عامه جنبه 
مهمی دارد و برای تجلی این مهم باید تمهیدات الزم 
مثل افزایش اختیار دادستان ها در برخورد قاطع و به 

موقع فراهم شود.
وی ادامه داد: احیا و اقامه حقوق عامه با دســتگاه 
قضایی است اما باید نهادهای دیگر در این زمینه 

سهم خود را ایفا کنند.
اصفهانی با اشاره به اینکه توسعه متناسب با  آمایش 
سرزمین از نیازهای مهم جامعه است، تصریح کرد: 
تدوین کتاب ها در این عرصه کفایت نکرده اســت 

بلکه باید در عمل اجرایی شود.
وی شــناخت و شناســایی مصادیق حقوق عامه 
در دستگاه های اجرایی برای تحقق این امر را مهم 
خوانــد. وی با اشــاره به توصیه معصوم دربــاره نیاز 
جامعه به امنیت، عدالت، ارزانی قیمت و توسعه، 
خاطرنشان کرد: تضییع هر یک از این اصول مغایر با 

حقوق عامه است.
معاون منابــع انســانی و فرهنگی دادگســتری کل 
اســتان اصفهان نیز از فعالیت ۱۵۵ پژوهشــگر و ۲۹ 
داور در نخســتین همایش حقوق عامه خبــرداد و 
افزود: ۱۵۹ مقاله مرتبط با حقوق عامه به دبیرخانه 
همایش ارســال شــد که ۹۱ مورد مورد پذیرش قرار 
گرفت و بر اساس اعام نظر کمیته علمی ۱۲ مقاله به  
عنوان اثر برتر و ۵۸ مورد به عنوان اثر شایسته تقدیر 

معرفی شد.
رضا سجودی ادامه داد: شناسایی مصادیق حقوق 
عامه و ایجاد شبکه برای گفتمان و نهادینه سازی 
آن و همچنین مطالبه اجرا برای جامعه ضروری و 
اتحاد بین نهادهای مختلف اجرایی، قانونگذاری و 
نظارتی الزم است و از طرفی هم باید مردم نسبت به 

آن شناخت پیدا کنند.
گاهی بخشــی را ۲ مقولــه مهم در  وی شــفافیت و آ
تحقق حقوق عامه و تکمیل حلقه پیشگیری از وقوع 

جرم معرفی کرد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

سوءمدیریتونبودقوانینجامععاملبسیاری
ازجرائماست

خبر

رئیس ســتاد آزمون اصفهان گفــت: در کل 
استان ۱۱ هزار و ۷۸۶ داوطلب آزمون دکتری 
حضــور دارنــد کــه ۸ هــزار و ۲۰۵ نفــر از آنــان 
مربوط به شــهر اصفهان  بوده و ۴ هــزار و ۱۱۰ 

نفر بانوان و ۴ هزار و ۹۵ نفر آقایان هستند.
 رضاعلی نوروزی نماینده سازمان سنجش 
در اســتان اصفهــان در خصــوص جزئیــات 
برگزاری آزمــون دکتری در اســتان اصفهان 
گفت: در شــهر اصفهــان ۳ حوزه که شــامل 
دانشگاه اصفهان، شهید اشرفی و صنعتی 
بوده که دانشــگاه اصفهــان حــوزه بانوان و 

معلوالن است.
در کل اســتان نیــز ۱۰ حــوزه داریم کــه عاوه 
بــر ۳ حــوزه شــهر اصفهــان، ۷ حــوزه دیگــر 
شــامل دانشــگاه پیــام نــور شاهین شــهر، 
دانشــگاه های آزاد اسامی شاهین شــهر، 
شــهرضا، نجف آباد و لنجان، مؤسســه غیر 
انتفاعــی جهاد دانشــگاهی خمینی شــهر و 

همچنین دانشگاه کاشان است.
بــه گفتــه او در چیــدن صندلی هــا و ورود 
داوطلبان تمام نکات رعایت شــده و حتی 
درب حوزه هــا از حــدود ســاعت ۶:۳۰ بــاز 
کم ایجــاد نشــود و تمــام  شــده اســت تــا ترا
حوزه ها این دقت را دارند که قواعد و ضوابط 

بهداشتی رعایت شود.
رئیس ســتاد آزمــون اصفهــان در خصوص 
تعــداد داوطلبــان آزمون دکتری در اســتان 
گفت: در کل استان ۱۱ هزار و ۷۸۶ داوطلب 
حضــور دارنــد کــه ۸ هــزار و ۲۰۵ نفــر از آنــان 
مربوط به شــهر اصفهان بوده و ۴ هــزار و ۱۱۰ 

نفر بانوان و ۴ هزار و ۹۵ نفر آقایان هستند.
نــوروزی می گویــد در دانشــگاه اصفهــان ۳ 
هــزار و ۲۱ نفر )۲۱ مــرد، ۳۰۰۰ زن(، دانشــگاه 
صنعتــی اصفهــان ۴ هــزار و ۷۴ نفــر مــرد، 
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی 
هــزار و ۱۱۰ نفــر مــرد، مؤسســه غیرانتفاعــی 
جهــاد دانشــگاهی خمینی شــهر ۳۲۵ نفــر 
)۱۸۹ مــرد و ۱۳۶ زن( بــا یکدیگــر رقابــت 

می کنند.

خبر
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و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
اجتماعــی فرمانــداری اصفهــان 
کید بر اینکه قرار نیســت افراد  با تأ
بی خانمان بمانند، گفت: قرار نیست افراد بی خانمان 
چندین ســال در این مکان زندگی کننــد، بلکه باید 
کمک کنیم این افراد توانمند شده و به چرخه زندگی 

برگردند. 
چنــد روز قبــل محســن انصــاری، مؤســس و مدیــر 
گرمخانــه مردمی بی خانمان هــای امیــد اصفهــان 
از تعطیلی ایــن گرمخانــه خبــر داد و به ایســنا گفت: 
کاروانســرایی کــه ۴ ســال به عنــوان تنهــا گرمخانــه 
کنــون بــه مرکــز  مردمــی در اصفهــان فعــال بــود، ا

ساماندهی متکدیان تبدیل شده است.

وی افزود: با توجه به دستور قضائی برای تخلیه این 
مــکان، مجبور بــه تخلیه ســاختمان شــدیم و افراد 
کنــون دیگــر هیــچ جایــی در اصفهان  بی خانمــان ا
ندارند. علیرضا قاسمی، معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی فرمانداری اصفهان اما در حاشیه بازدید 
خبرنــگاران از ایــن گرمخانــه، اظهــار کــرد: بــا توجــه 
به اینکه این گرمخانه شــرایط اســتانداری به ویــژه از 
نظر بهداشــتی نداشــت، ســاماندهی آن در دســتور 
کار فرمانــداری قــرار گرفــت، بدون اینکــه گرمخانــه 
تعطیل شود. وی با قدردانی از چندین سال فعالیت 
مدیریت این گرمخانه مردمی، گفت: مدیریت این 
مــکان تغییــر کــرد و از ایــن پــس بــا عنــوان مجتمــع 
نگهداری، ساماندهی و توانمندســازی متکدیان و 

کارت خواب ها فعالیت خواهد کرد.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی فرمانــداری 
اصفهان با بیان اینکه قرار نیســت افــراد بی خانمان 
چندین سال در این مکان زندگی کنند، افزود: باید 
کمک کنیم این افراد توانمند شده و به چرخه زندگی 
برگردنــد. بر این اســاس، قرار اســت ابتدا مشــکاتی 
همچون اعتیــاد، بیمــاری اعصــاب و روان، بیماری 
و... این افراد برطرف شود و پس از درمان و ترک اعتیاد، 
کز مختلف معرفی شوند. اشتغال  برای اشتغال به مرا
یکی از حلقه های مفقوده ای بود که قبا در این مرکز 

فکری برای آن نشده بود.
کیــد بر اینکه این ســاختمان در حال حاضر  وی با تأ
ازنظر ماهیتی هیچ تغییری نکرده است، توضیح داد: 

مددجویانی که قبا در این گرمخانه بودند هنوز هم 
حضور دارنــد و بی خانمان شــدن بی خانمان های 
اصفهــان دروغ بزرگــی بــود. قاســمی با اشــاره بــه 
مسئولیت ۱۳ ارگان برای ساماندهی افراد آسیب دیده، 
گفت: شهرداری، بهزیستی، کمیته امداد، دانشگاه 
علوم پزشکی و... همه باید به میدان بیایند و وظایف 
خود را انجام دهند تا زمینه بازگشت افراد آسیب دیده 

را به زندگی عادی فراهم کنیم.
وی بــا بیان اینکــه در یــک کام آمده ایــم بــه اقشــار 
آسیب دیده خدمت بهتری ارائه دهیم، گفت: ما قرار 
است خدمات شایسته شأن به این افراد بدهیم نه 
منت و صدقه، همان گونه که وظیفه ارگان ها و دولت 

ارائه خدمت شایسته است.

بیخانمانهایاصفهانبیخانماننمیمانند

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
که ازطرف این هیات مبنی بر  سند رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل 
تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین  روز آ
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه 
ح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم  و ارایه گواهی مبنی بر طر
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 
خ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ محمدعلی  نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۴۴۷ مور
فردوسی جاه فرزند هاجی علی بشماره شناسنامه ۳۹۹۸ صادره از دولت آباد بشماره 
ملی ۶۶۰۹۲۹۸۰۶۸ در ششدانگ یک درب باغ محصور با کاربری کشاورزی احداثی 
ک ۱۱۵۱۶ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت  برروی قسمتی از قطعه زمین پا
۱۸۱۸/۸۳ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، 
ک شرق اصفهان  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ رییس منطقه ثبت اسناد و اما

مهدی صادقی وصفی - ۱۲۸۲۸۲۰ / م الف

گهی اخطار اجرایی آ
شماره پرونده: ۲۳۶/۹۸ حل ۹، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸، مشخصات محکوم علیه: نام 
و نام خانوادگی: محمدحسن پشوتن نشانی: مجهول المکان مشخصات محکوم له: 
نام و نام خانوادگی: محمدرضا لطفی پور با وکالت آقای سعید زمانی نشانی: خمینی 
کوی ۱۴، وکیل: درچه نبش چهارراه  شهر اصغرآباد خ تختی نبش خ شهید همت 
شهید مطهری محکوم به به موجب رای شماره ۱۷۹۳ تاریخ ۹۸/۱۲/۱۲ حوزه نهم 
شورای حل اختاف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
محکوم است به: پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ ۱/۵۹۰/۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان اجرا در 
حق خواهان و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت رای صادره 
غیابی است. ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و درصورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت 
گر مالی ندارد صریحا  مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و ا
اعام نماید. قاضی شعبه نهم شورای حل اختاف شهرستان خمینی شهر عمار 

امیری - ۱۲۸۲۳۶۵ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۶۰۵، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴، ۱( رای هیات: باتوجه به 
خ  تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند شماره ۲۳۶۳۵۷ مور
کارشناس  گزارش  ۹۶/۱۱/۱۶ دفترخانه ۷۳ خمینی شهر و ماحظه نقشه ملک و 
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 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم حمزه کمالی اندانی به  بامناز
شناسنامه شماره ۱۲۲۸ کدملی ۱۱۴۱۲۸۲۷۲۰ صادره فرزند هاشم در سه دانگ مشاع 
ک شماره  از ششدانگ یکباب خانه در حال ساخت به مساحت ۱۹۴/۱۶ مترمربع پا

۱۲۰ فرعی از ۸۴ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و 
رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
خ ۹۶/۱۱/۱۶ دفترخانه  و مستندات ضمیمه به موجب سند شماره ۲۳۶۳۵۷ مور
۷۳ خمینی شهر و ماحظه 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 
ع بودن تصرفات  و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بامناز
متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم الهام شیروی خوزانی به شناسنامه شماره 
۱۲۲۶۶ کدملی ۱۱۴۲۳۳۷۵۰۲ صادره فرزند رسول در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
ک شماره ۱۲۰ فرعی از ۸۴  یکباب خانه درحال ساخت به مساحت ۱۹۴/۱۶ مترمربع پا
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود 
ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۷/۶۸ متر درب و دیواریست به گذر، شرقا به طول 
ک ثبتی ۸۴/۱۲۰ باقیمانده، جنوبا به طول ۸/۸۵  ۲۳/۰۵ متر دیواریست به زمین پا
ع، غربا به طول ۲۷/۶۰ متر دیواریست به  متر به طور مورب درب و دیواریست به شار
ک ثبتی ۸۴/۱۲۰ باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون  زمین پا
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات  نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اما
ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - رییس 
ک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده - ۱۲۸۲۷۲۲ / م الف اداره ثبت اسناد و اما

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۲۲۱، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳، جلسه هیات موضوع قانون 
رسمی مصوب  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه  ۱۳۹۰/۰۹ با حضور امضا /۲۰
هیات تشکیل و پرونده کاسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۰۰۰ مربوط به تقاضای آقای/

خانم سیدتقی میری یان مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی  پا
است. هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق 
نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعام 
ح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه  و به شر
خ ۱۳۹۸/۷/۲۵ دفتر  شده و مستندات ضمیمه شامل سند به شماره ۳۰۲۵۶ مور
خ ۹۹/۹/۱۶ دفترخانه  ۳۲۲ خمینی شهر و سند وکالت فروش به شماره ۳۷۳۴۳ مور
۳۲۲ خمینی شهر و ماحظه 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 
ع بودن تصرفات  و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بامناز
متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم سیدتقی میری یان به شناسنامه شماره ۳۶۸۸ 
کدملی ۱۱۴۰۵۶۰۴۸۴ صادره خمینی شهر فرزند سیدرضا در ششدانگ به مساحت ۲۰۴  
ک شماره فرعی ۵۱۴ از اصلی ۱۱۱ واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک  مترمربع پا
خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۸/۸۳ 
متر درب و دیواریست به گذر، شرقا در دو قسمت اول به طول ۹/۳۸ متر دیوار به دیوار 
ک  ک ۱۱۱/۵۱۴ باقیمانده دوم به طولهای ۴/۹ متر و ۶/۱۱ متر دیواریست به زمین پا پا
ثبتی ۱۱۱/۵۱۴ باقیمانده، جنوبا به طول ۱۱/۴۶ متر درب و دیواریست به گذر، غربا به 
ک ثبتی ۱۱۱/۵۱۴ باقیمانده، حقوق ارتفاقی  طول ۱۹/۵۴ متر دیواریست به زمین پا
ندارد، در اجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ک وفق  سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اما
مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام 
متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت 

ک خمینی شهر سیدامیرحسین  دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد و اما
حسن زاده - ۱۲۸۳۰۹۶ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید 
گهی  انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
می شود تا 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 
ح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه  مبنی بر طر
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. 
خ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ عباس حسین برقرار فرزند  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۷۹۷ مور
محمد بشماره شناسنامه ۷۳۷۰۵ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۱۸۳۶۳۶۲ در 
ک ۳۹  ششدانگ یکباب قطعه زمین با بنای احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پا
واقع در بخش ۱۸ ثبت اصفهان به مساحت ۱۰۰/۱۰ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ رییس 
ک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی - ۱۲۸۳۷۸۱ / م الف منطقه ثبت اسناد و اما

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

خ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ خانم فاطمه مارانی به شناسنامه  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۶۰۱۳۶۳۰ مور
کدملی ۱۲۸۲۹۸۶۰۴۱ صادره اصفهان فرزند محمدحسن بصورت  شماره ۲۶۳۶ 
ک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۳۲/۴۶ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان خریداری برابر قباله  واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
خ  عادی مع الواسطه از مالکیت محمدحسن مارانی موضوع سند انتقال ۲۲۶۸۴ مور
۱۳۴۹/۰۷/۳۰ دفتر ۳۶ اصفهان لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ثبت 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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۴۲۳۸ / م الف و اما

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

خ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ هیات یک آقای مرتضی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۱۹۵ مور
تسلیمی به شناسنامه شماره ۲۰۸۶ کدملی ۱۲۹۳۲۴۳۵۰۷ صادره اصفهان فرزند 
مترمربع   ۱۶۹/۲۴ مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  بصورت  عباسعلی 
ک شماره ۲۲ فرعی از ۱۴۸۷۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت  از پا
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت   اسناد و اما
گذار گردید.  ک اصفهان وا فضل اله صفی موضوع موردثبت صفحه ۵۸۹ دفتر ۱۱۴ اما
گهی می شود. درصورتی  لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 

گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان  از تاریخ انتشار اولین آ
له ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم  واقع در اصفهان میدان ال
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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد و 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۲۷۱۳ / م الف اما

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

خ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ هیات یک خانم مریم مارانی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۸۴۰۵ مور
به شناسنامه شماره ۷۱ کدملی ۱۲۹۰۶۵۴۶۰۳ صادره اصفهان فرزند محمدباقر بصورت 
ک ۱۳۹۰۰  ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت ۱۸۶/۶۸ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه  اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
عادی و استشهادیه محلی مع الواسطه از مالکیت محمدعلی رضانیا موضوع سند ۲۸۱۱۷، 
گذار گردید. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به  ۵۳/۹/۱۰ دفتر ۳۶ اصفهان وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود  اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
را به اداره ثبت 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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - رییس اداره 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۲۹۴۶ / م الف ثبت اسناد و اما

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیاتهای  صادره  آرا  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و  مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز 
گهی  ح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ ک موردتقاضا به شر اما
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم  اداره ثبت اسناد و اما
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. ردیف ۱( رای شماره ۱۲۷۴۷، 
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ هیات چهارم آقای امین رضا حقیقی به شناسنامه شماره ۲۲۴۱۶ کدملی 
۱۲۹۲۱۴۱۴۳۳ صادره اصفهان فرزند محمدعلی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
ک شماره ۲۸ اصلی واقع در اصفهان  ساختمان به مساحت ۱۸۳/۲۲ مترمربع از پا
بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمی محمود موذنی 
خ ۱۳۴۷/۰۸/۲۰ دفترخانه ۸۶ اصفهان و موردثبت  بموجب سند انتقالی ۳۶۲۶۴ مور
صفحات ۲۶۸ الی ۲۷۱ دفتر ۵۴ اصفهان. ردیف ۲( رای شماره ۱۲۷۴۸، ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ 
کدملی  هیات چهارم آقای محمدعلی خزائی موغانی به شناسنامه شماره ۴۴۶ 
۱۱۵۹۴۶۰۳۳۷ صادره فریدن فرزند علی یار نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
ک شماره ۲۸ اصلی واقع در اصفهان  ساختمان به مساحت ۱۸۳/۲۲ مترمربع از پا
بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمی محمود موذنی 
خ ۱۳۴۷/۰۸/۲۰ دفترخانه ۸۶ اصفهان و موردثبت  بموجب سند انتقالی ۳۶۲۶۴ مور
صفحات ۲۶۸ الی ۲۷۱ دفتر ۵۴ اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ 
ک غرب  انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - شهریاری رییس منطقه ثبت اسناد و اما

اصفهان - ۱۲۸۳۵۳۱ / م الف

آگهی

لوگویی برای اصفهان
فراخــوان ملــی طراحــی لوگــو برنــد 
گردشــگری اســتان اصفهان اعام 

شد. 
 محمد تقی طغرایــی، عضو هیئت علمی گروه مــوزه و 
گردشگری دانشگاه هنر اصفهان با اعام این خبر گفت: 
بهمن ماه سال ۹۸ در نمایشگاه بین المللی گردشگری 
از برند ملی گردشگری کشور که نشان سیمرغ با شعار 
»ایران باشکوه، تجربه ای متفاوت« بود، رونمایی شد.

او ادامه داد: هدف این برند ملی که شورای عالی برند 
گردشــگری کشــور و دبیرخانه ذیــل آن ایجاد شــدند، 
ساماندهی، هماهنگی، توزیع گردشگر در کشور و ارتقاء 

ارزش برند گردشگری کشور بوده است.
 مجــری طــرح برنــد گردشــگری اســتان اصفهــان بــا 
اشاره به اینکه امروز کشورها بر مبنای ارزش برند خود 
دسته بندی می شــوند، اظهار کرد: پس از رونمایی از 
برند کشور و برای شکل گیری قطب های گردشگری به 
استان ها ماموریت داده شد که متناسب با ظرفیت ها 
و جذابیت های استانی برند گردشگری خود را طراحی 

کند.
طغرایی ادامه داد: بهمن ماه ســال ۹۹ طی اعام اداره 
کل میــراث فرهنگی اســتان اصفهــان و تصویــب برند 
گردشگری، دانشــگاه هنر به عنوان مجری این طرح، 
مطالعــات آن را آغــاز کــرد کــه طی یک ســال گذشــته 
تحقیقــات کامل پیرامــون ظرفیت های گردشــگری 
اســتان انجام و راهنمــای طراحی لوگوی گردشــگری 

اصفهان تدوین شد.
 عضو هیئت علمی دانشگاه هنر با بیان اینکه تعدادی از  
دانشجویان آثار خود را در این زمینه ارائه کرده اند، اظهار 
کرد: با وجود دریافت آثاری از دانشجویان دانشگاه هنر، 
به علت اهمیت و جایــگاه اصفهان و با هدف شــرکت 
همه افراد عاقه مند و خاق، فراخوان به صورت ملی 

اعام شد.
کید   طغرایی با اشاره به قواعد و مقررات طراحی لوگو تا
کرد: با توجــه به اینکه راهنمــای طراحی بــا مطالعات 
عمیق و جامع یک ساله تدوین شده، طراحی لوگو برند 
گردشگری اصفهان باید با مطالعه این راهنما و رعایت 
قواعد آن انجام شود و هنرمندان در فرآیند طراحی به 
اصالت طرح، شان و جایگاه اصفهان و مسئله حقوق 

مالکیت فکری و معنوی اثر توجه داشته باشند.  
 مجــری طــرح برنــد گردشــگری اســتان اصفهــان بــا 
بیان اینکه برای هر برند دو هویت بصری و کامی قائل 
هســتیم، اظهــار کــرد: در بخــش هویــت بصــری برند 
گردشــگری اصفهان، با مطالعــات انجام شــده چهار 
مفهوم مهم و پرتکرار در جاذبه های استان، شناسایی 

شده است.

 او درباره ایــن مفاهیــم گفــت: طرح های اســلیمی به 
علت تکرار فراوان در معماری، کاشی کاری ها و صنایع 
دستی اصفهان، زاینده.رود به عنوان نماد گردشگری 
استان، گل  سرخ به عنوان محصول مهم تعداد زیادی 
از شهرستان های اصفهان و صنایع دستی به عنوان 
محصول فرهنگــی مهمی که اصفهــان را در دنیــا با آن 
می شناسند، چهار موضوعی هستند که در طراحی این 

لوگو باید از آن استفاده شود.
عضو هیئــت علمی دانشــگاه هنر همچنین به شــعار 
کثر شهروندان  گردشگری اصفهان اشاره و اظهار کرد: ا
به عبارت »اصفهــان، نصف جهــان« به عنوان شــعار 
گردشگری استان اشاره می کنند، اما از منظر تخصصی، 
گردشــگری و رقابت پذیری در این حوزه چهار مفهوم 
مــورد توجه قــرار گرفته اســت که عبارتنــد از طنــازی و 
مهمان نوازی  مردم اصفهان، هنرمنــد و خاق بودن 
اصفهان، زیبایی اصفهان )به لحاظ شهری، کالبدی 
و طبیعــی( و تنــوع اســتان )بــه لحــاظ جذابیت های 

گردشگری، فرهنگی و طبیعی).
طغرایی یکی از مشکات گردشگری استان را ناشناخته 
کید کرد:  بودن جذابیت های مختلف آن دانست و تا
در طــرح لوگــوی گردشــگری اصفهــان، اهدافی مثل 
کیفیت بخشی و استانداردسازی خدمات گردشگری، 
توسعه متوازن گردشگر در استان، شناسایی مسیرهای 
جــذاب گردشــگری و افزایــش ســرمایه اجتماعــی 
گردشگری در اصفهان مورد توجه قرار گرفته است که 
با برندســازی صحیــح و تحقق ایــن اهــداف، صنعت 
گردشگری به عنوان بستر مهم توسعه پایدار، پیشرفت 

چشمگیری خواهد داشت.
 گفتنــی اســت عاقه منــدان می تواننــد برای شــرکت 
در این فراخوان و ارسال آثار خود تا ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۰، 

با شماره ۰۹۱۳۴۰۳۵۹۰۸ تماس بگیرند.

خبر
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان 
گفت: جشنواره شعر نهج الباغه امسال برای اولین 

بار به صورت ملی برگزار شد. 
حجت االسام والمسلمین رمضان معتمدی گفت: 
جشنواره ملی شعر نهج الباغه توانست آثار خوبی را از 

شاعران سراسر کشور جمع آوری کند.
برای جشــنواره ملی شــعر نهج الباغــه ۳ پایتخت 
در کشور در استان های بوشهر خراسان و اصفهان 
 انتخــاب شــده کــه ۳۰ ویــژه برنامــه دربــاره شــعر 

نهج الباغه در این استان ها برگزار می شود.
او می گوید: جشنواره شعر نهج الباغه امسال برای 
اولین بار به صورت ملی برگزار شد و پیشنهاد ما این 
 اســت که بتوانیم این برنامه را هرســاله و به صورت

 بین المللی برگزار کنیم.
اختتامیــه جشــنواره شــعر نهج الباغه بــه صورت 
حضوری و مجازی برگزار شد و از برگزیدگان  جشنواره 

تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

رئیس اداره توســعه فرهنگ شهروندی شهرداری 
اصفهان از اعطای تاییدیه رســمی وزارت آموزش و 
پرورش و نشان استاندارد الکترونیکی به دو کتاب 
"قصه های شهر من" و "نامه ای برای عمو رحمان" 

برای ورود به مدارس خبر داد.
احمد رضایی اظهار کرد: "قصه های شهر من" عنوان 
کتابی برای دانش آموزان کاس اول ابتدایی است 

که در راستای طرح کاس شهر نوشته شد.
وی با اشــاره به مشــارکت اداره کل آموزش و پرورش 
و کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوان اســتان 
اصفهان در آماده سازی کتاب "قصه های شهر من" 
افزود: حدود ۳۰۰ کلمه از کلماتی که دانش آموزان 
کاس اول ابتدایــی می تواننــد آن هــا را بخواننــد 
توسط کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان اســتخراج شــد و در اختیار کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان این اســتان قرار گرفت و 
بر اساس این کلمات و موضوعات شــهروندی، ۲۰ 
قصه کوتاه نوشته و تصویرسازی شد که در چند روز 
گذشــته به عنوان کتاب کمک آموزشی در سامانه 
کنترل کیفیت منابع آموزشی و تربیتی مکتوب وزارت 
آموزش و پرورش بارگذاری شــده اســت و معلمان، 
اولیا و دانش آموزان در سراسر کشور می توانند از آن 

استفاده کنند.
مدیر اداره توســعه فرهنگ شــهروندی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکــه برای یــک مجموعه دولتی 
باعث افتخار است که به این موفقیت دست پیدا 
کند، گفت: پیش از ایــن نیز جشــنواره ای با عنوان 
"جشنواره شعر و داستان کودکان و نوجوانان شهر 
من" برگزار شد که در این جشنواره ۷۰ عنوان شعر و 
داستان کودک برگزیده شــد و به چاپ رسید؛ یکی 
از این آثار "نامه ای برای عمو رحمان" به نویسندگی 
نیلوفر مالک و تصویرگری کیانا میرزایی و با موضوع 
پسماند و بازیافت است که این کتاب نیز در سامانه 
کنترل کیفیت منابع آموزشی و تربیتی مکتوب وزارت 
آموزش و پرورش مورد تأیید قرار گرفــت و بارگذاری 

شده است.
رضایی بــا بیان اینکه چهــار کتاب نیز پیــش از این 
در ســامانه کنترل کیفیت منابع آموزشی و تربیتی 
مکتوب آمــوزش و پــرورش بارگذاری شــده اســت، 
تصریح کرد: "مجموعه کاس شهر" و"کتاب کار اولیا" 
هردو ویژه پایــه اول ابتدایی و همچنین "کتاب کار 
معلمان اول ابتدایی" و "کتاب سبک زندگی و آداب 
شهروندی"، عنوان چهار کتابی است که در سامانه 
http://samanketab.roshd.ir/ ثبت شده است.

کاشانمیزبانجشنوارهملیشعرنهجالبالغه

افتخارآفرینیادارهتوسعهفرهنگشهروندی
کتاب درزمینهنشر

جشنواره

خبر

تبلیغــات  ســازمان  راهبــردی  معــاون 
اســامی گفت: تولیــد محتــوا و دانــش بــرای 

رسیدن به تمدن اسامی ضروری است. 
حجت االســام ســیدناصر میرمحمدیان در 
جمع بسیجیان و مسئولین کاشان گفت: یکی 
از مهمترین اهداف کنونی رسیدن به تمدن 
کید رهبر انقاب اسامی است. اسامی مورد تا
تمــدن  ســاز  اســامی زمینه  حکومــت 
اسامی اســت، و بایــد بــرای رســیدن به ایــن 

هدف تولید محتوا و تولید دانش کرد.
او گفت: ترســیم ویژگی های تمدن اسامی را 
رهبر معظم انقاب انجام دادند و بر این اساس 
الزم اســت کــه فعالیت هایــی انجــام شــود تا 
محققــان در سراســر دنیــا زبــان فارســی را یاد 
بگیرنــد. دشــمن هــم بــرای شکســت دادن 
تمدن اسامی از هیچ تاشی فروگذار نکرده و 
نمی کند و جنگ نرم را به همین دلیل با قدرت 

انجام می دهد.
بــرای دفــاع از فرهنــگ و  بایــد امکانــات 
ارزش های ایرانی اسامی در جنگ نرم دشمن 

مهیا شود.
حجت االســام میرمحمدیان بــا بیان اینکه 
نبرد در جنگ نرم به مراتب مشکل تر از جنگ 
ســخت اســت، گفت: در جنگ نرم دشمن را 
نمی توان دید از این رو بایــد دانش و اطاعات 

خود را باال ببریم.
بهتریــن راهــکار را در نبــرد بــا دشــمن قــرآن 
کریــم نشــان داده اســت کــه بایــد از فرامیــن و 
رهنمود های ایــن کتــاب آســمانی اســتفاده 

کنیم.
به گفته او مــدل حکمرانی غرب بر اســاس زور 
و تزویــر و نــگاه بــاال به پایین اســت که شــأن و 
منزلت انسان را پایین می آورد. معاون راهبردی 
سازمان تبلیغات اسامی می گوید باید محتوای 
کیفیت برای امور فرهنگــی و مذهبی تولید  با
شــود از این رو می توان از جوانــان و مردم برای 
تولید این محتوا ها به بهترین شکل استفاده 
که مردم در حال حاضر دغدغه مسائل  کرد چرا

فرهنگی و دینی را دارند.

خبر

ضرورتتولیدمحتواودانش
برایرسیدنبهتمدن

اسالمی

کتــاب »مشــق خوبــان« نوشــته 
محمد علی رجبی دوانی توســط 
انتشارات سوره مهر منتشر و راهی 
بازار نشر شد.  کتاب »مشق خوبان« نوشته محمد 
علی رجبی دوانی به تازگی توسط انتشارات سوره مهر 

منتشر و راهی بازار نشر شده است.
این کتاب شــرح و حاشــیه ای اســت بر رســاله های 

صراط السطور سلطانعلی مشهدی و مداد الخطوط 
میرعلی هروی است. این دو رساله نمونه بارز سنت 
تاریخــی نستعلیق نویســی از دو اســتاد مســلم خط 
نستعلیق هستند که در هر بخش کتاب، بر حسب 
نیاز برای شرح و بسط بیشتر، آرا دیگر نویسندگان هم 

اضافه شده است.
نســتعلیق از آغاز قــرن نهم هجــری جایــگاه ویژه ای 

در ایران داشته و به همین خاطر به عروسی در میان 
خطوط اسامی شهره شده. این خط آئینه دریافت 
فرهنگ ایرانی از ســنت نبــوی و میراث اســامی هم 

هست. 
نویســنده این کتــاب دو رســاله را با مقدمه، شــرح و 
حاشــیه فراهــم کرده اســت که این شــرح و حاشــیه 
نویسی جز مهمی از سنت آموزش، انتقال هنر و علم 

در ایران است.
این کتــاب بــا شــمارگان ۱۲۵۰ نســخه، به ســفارش 
پژوهشکده فرهنگ و هنر اســامی به چاپ رسیده 
و در ســه بخــش، ابتــدا متن رســاله صراط الســطور، 
سپس متن رســاله مداد الخطوط و در فصل پایانی 
ســخنی درباره نقاشــی خط در دسترس مخاطبان 

قرار گرفته است.

توسط انتشارات سوره مهر؛

کتابفروشیهاعرضهشد »مشقخوبان«در

کتاب



سال پنجم - شماره 1۳۶2

شنبه  7  اسفند 1۴۰۰ - 2۴ رجب 1۴۴۳

ورزش6 2۶ فوریه     2۰22
محرم سرمربی سپاهان ماند؛

گل نزن هایی که نویدکیا را مجبور به استعفا کردند
نتایــج غیرقابل قبول ســپاهان 
باعث شــد تا نویدکیا از سمتش 

استعفا دهد.
به گزارش ایسنا، پس از تســاوی سپاهان مقابل 
ذوب آهن و ادامــه عملکــرد دور از انتظار طایی 
پوشــان، محــرم نویدکیا در نشســت خبری پس 
کــرد و از  از ایــن بــازی اســتعفای خــود را اعــام 
باشــگاه ســپاهان خواســت تــا بــا جدایــی اش 

موافقت کند.
پــس از آن طوفــان حمایــت از وی در فضــای 
مجازی به پــا شــد و از بازیکنان این تیــم گرفته تا 
امثال ســعید آذری و قاســم حدادی فر همه از او 
خواســتند که از تصمیمــش صرف نظر کنــد و در 

سپاهان بماند.
 هیــات مدیره ایــن باشــگاه نیــز پــس از برگــزاری 
جلســاتی به نتیجه رســید بــا اســتعفای نویدکیا 
مخالفت کند تا این سرمربی کارش را در سپاهان 

ادامه دهد. 
طبق نظر کارشناســان فوتبــال، ســپاهانی ها در 
بازی های خود عملکرد قابل قبولی را به نمایش 
گذاشته اند اما مهم ترین مشــکل این تیم گلزنی 

است.
محمد یاوری، پیشکســوت فوتبــال اصفهان در 
گفت وگو با ایسنا درباره از دست دادن موقعیت ها 
توســط ســپاهانی ها عنوان می کند در ســپاهان 
بعضــی از بازیکنــان بــه تیــم، هــوادار و باشــگاه 

بدهکار شدند. 

یــک بازیکــن کــه بایــد تمــام کننــده تیم باشــد، 
توپ راحتی را از دســت می دهد. در صحنه ای 

شــهریار مغانلو می توانســت به راحتــی کار را 
تمام کند اما این مسائل کفران نعمت است 
و می تواند سرنوشــت یک مربی ، یــک تیم و 
یک باشــگاه را تغییر دهد. خیلی از بازیکنان 

سپاهان باید دقت بیش تری کنند. 
اشتباهات متعدد در بین بازیکنان 

ســپاهان زیــاد بــود. با ایــن 
پشــت  نویدکیــا  وجــود 

ه  د یســتا نش ا یکنا ز با
اســت و نمی خواهــد از 
عملکــرد آن هــا انتقاد 

کند. 
ســرمربی ســپاهان در 
نشســت خبری پس از 

تســاوی تیمــش مقابل 
ذوب آهن اعام کرد دیگر 

نمی داند چه بگوید چون 
موقعیت های  تیمش هدر 

می رود و برایش جای ســوال 
دارد که چرا برنامه های شــان 

خراب می شود. 
حمایت نویدکیا از بازیکنانش 

بی جواب نماند و بازیکنان 
ســپاهان نیــز تمــام قــد از 
مربی شان حمایت کردند.

نویدکیا توقع هواداران سپاهان 
را بــرآورده نکرده اســت و این 
مســاله باعث شــد روز به روز 
فشــار هــواداران بیش تــر از 

گذشته شود. 
در  ســپاهان  ســرمربی 
کــرد  همیــن رابطــه عنــوان 
دیگر نمی تواند به تیم کمک 
کنــد و ســپاهان نیــاز بــه 
حضــور یــک مربــی جدید 
دارد تــا روحیه تــازه به تیم 

تزریق شود.
ســپاهانی ها امتیــازات زیــادی 
داده انــد  دســت  از  کنــون  تا را 
و ایــن باعــث شــده اســت امیــد 
قهرمانی این تیم کم رنگ شود. 
کارشناســان ســپاهان  از دیــد 
زیبا بازی می کند امــا مهم ترین 
نــزدن  گل  نتایــج  عامل ایــن 

بازیکنان تیم است. 
کنون که نویدکیا با مخالفت  ا
باشگاه باید به کار خود ادامه 
دهد، باید راه چاره ای برای 
رفع این مشکل بیندیشد. 
در غیر ایــن صــورت تیمش 
بــاز هــم امتیــاز از دســت 
می دهــد و حتــی ممکــن 

اســت ســهمیه لیگ قهرمانان ســال آینــده را نیز 
از دست دهند.

 مخالفت باشگاه سپاهان با استعفای محرم
باشــگاه ســپاهان با انتشــار بیانیه ای اعــام کرد 
هیئت مدیره با استعفای محرم نویدکیا مخالفت 

کرده و محرم به کارش ادامه خواهد داد.
ح زیر است: متن بیانیه به شر

پیرو اعام درخواســت آقــای محــرم نویدکیا از 
هیئت مدیره باشــگاه فــوالد مبارکه ســپاهان 
گذاری مسئولیت، طی دو  جهت جایگزینی و وا
جلســه با حضور اعضای محترم هیئت مدیره 
و آقای محــرم نویدکیــا ابعاد موضوع بررســی و 
ضمن تشکر از احساس مســئولیت و اهتمام و 
نگرانی ایشــان نســبت به روند عملکرد، نتایج 
تیــم و دغدغــه هــواداران ارزنــده و وفــادار، بــه 
اطاع می رســانیم با توجه به نــگاه بلند مدت 
باشگاه مبنی بر استفاده از سرمایه های بومی و 
کید بــر ادامه  ســپاهانی های وفــادار، ضمــن تا
فعالیت و انجام مسئولیت و تدوین راهکارهای 
تقویتی تیــم و ارتقــا ظرفیت های فنی ورزشــی 
کادر فنی و اجرایی تیم جهــت حضور در ادامه 
مسابقات و بازی های آســیایی، با کناره گیری 
آقــای محــرم نویدکیــا مخالفــت و برای ایشــان 
در ادامــه رونــد فعالیت هــا آرزوی موفقیــت 

می کنیم.
روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان
پنجم اسفندماه سال 1۴۰۰
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قاســم حدادی فــر بــا انتشــار پســتی در صفحــه 
گرامی خود به حمایت از محرم  شخصی اینســتا

نویدکیا پرداخت.
قاسم حدادی فر بازیکن تیم ذوب آهن با انتشار 
گرامی خود  پســتی در صفحــه شخصی اینســتا
به حمایت از محــرم نویدکیا پرداخت و نوشــت: 
»این مردم، شهر، تیم تو رو می خواد بمان و تمام 

کن کارتو.«

تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در یک بازی خارج 
از خانه شهروند ساری را شکست داد تا یک قدم به 

قهرمانی نزدیک تر شود.
در آخریــن روز از هفته بیســت و ســوم رقابت های 
لیگ برتــر فوتســال باشــگاه های کشــور، دو تیــم 
گیتی پســند و مــس ســونگون پــس از اینکــه بازی 
عقب افتاده شان را مقابل هم انجام دادند به مصاف 
رقبایشان رفتند. گیتی پسند در برابر شهروند ساری 

گا شهر ری ایستادند. و مس سونگون در مقابل را
در یکی از تعیین کننده تریــن بازی های فصل تیم 
فوتسال گیتی پسند اصفهان در سالن سیدرسول 
حســینی ســاری مقابل تیم شــهروند قرار گرفت. 
گیتی پسندی ها که از الکاسیکوی فوتسال ایران 

در برابر مس سربلند و دست پر بیرون آمدند خیل 
عظیمی از راه قهرمانی را نیز طی کردند و از حاال هر 

هفته به آن نزدیک تر می شوند.
گردان محمــد کشــاورز بــدون در نظــر گرفتن  شــا
نتایج دیگر باز هم با تمام قوا به داخل زمین رفتند 
و با برتری سه بر یک، سه امتیاز بعدی را از ساری به 

اصفهان آوردند.
گل های امیرحســین رســولی، مســعود یوســف و 
گل به خــودی احمد دســتیاران کهکشــانی های 
گیتی پسند سه گل این تیم را به ثمر رساندند و تک 

گل احمد دستیاران برای تیمش بی نتیجه ماند.
مس ســونگون هم دو بر یک حریفش را شکســت 
گردان کشــاورز پیروزی خودشان  داد اما برای شــا
اهمیت داشت. تیمی که حاال با شایستگی و کسب 
۵۸ امتیاز بی نظیر و فاصله هفت امتیازی نسبت 
به مس رده دومی، فقط سه هفته تا فتح لیگ برتر 

و برپایی جشن قهرمانی فاصله دارد.
نماینده اصفهــان ســاعت ۱۶ روز سه شــنبه دهم 
اسفندماه در خانه خودش باید در برابر زندی بتن 
کاردشــت قرار بگیــرد و آماده پیروزی بیســتمش 

باشد.

سازمان وظیفه عمومی انتظامی جمهوری اسامی 
 ایران وضعیــت خدمت وظیفــه عمومی بازیکنان 

مشمول تیم استقال تهران را تشریح کرد.
به گــزارش پایــگاه خبری پلیــس، ســازمان وظیفه 
در  اســامی ایران  عمومی انتظامی جمهــوری 
تشریح این خبر اعام کرد: به استحضار مردم شریف 
و ورزش دوست و همچنین هواداران محترم فوتبال 
می رساند، پیرو مباحث مطرح شده پیرامون اعزام به 
خدمت سربازی دو تن از مشموالن ورزشکار شاغل 
در لیگ برتر فوتبال، بدین وســیله موارد زیر جهت 

تنویر افکار عمومی اعام می شود.
۱- بر اســاس قوانیــن و مقــررات گذشــته هر یــک از 
گون که به سن  بازیکنان ورزشی در رشته های گونا
مشمولیت می رســند، موظف به اعزام به خدمت 
هستند، که در قالب تسهیات ویژه و به منظور کمک 
به توسعه ورزش کشور و افزایش ماندگاری ورزشکاران 
حرفه ای در باشگاه های مربوطه با کسب مجوزهای 
الزم اجازه داده شــده اســت، تا خدمت ورزشکاران 
حرفه ای در رشــته های ورزشــی فوتبــال، والیبال و 
کثر تا ۳۰ سال تمام  بسکتبال در سطح تیم ملی حدا
کثر تا ۲۸ سال تمام به تعویق انداخته  و لیگ برتر حدا
شود و بافاصله پس از اتمام مهلت مذکور به خدمت 

دوره ضرورت اعزام شوند.
کید است که استمرار فعالیت ورزشکاران  الزم به تا

پــس از اتمام مهلت مقــرر در باشــگاه های مربوطه 
امکان پذیر نیست. ضمنا عدم حضور به موقع این 
افراد در خدمت سربازی موجب غیبت آنان شده و 
در این صورت ادامه فعالیت ورزشی در باشگاه ها و 

تیم ملی را از دست خواهند داد.
۲- در خصــوص بازیکنــان ورزش فوتبــال، آقایــان 
محترم سیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند، با 
توجه به اینکه مجوز فعالیت ورزشی آنها برابر مقررات 
در باشــگاه ورزشی اســتقال به پایان رسیده است 
نامبردگان می بایســت در زمان اعزام تعیین شــده 
قبلی تاریخ یکم اســفند ماه ۱۴۰۰، به خدمت دوره 
ضرورت اعزام گردند. البته این ورزشکاران می توانند 
فعالیت ورزشی خود را در یگان های نیروهای مسلح 
ادامــه داده و در صــورت درخواســت وزارت ورزش 
و جوانان و دعــوت آنها به تیم ملی، شــرکت آنان در 

اردوها و بازی های تیم ملی بامانع است.

برنامه دیدار های تیم فوتبال سپاهان در رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد.

           برنامه بازی های سپاهان به این شرح است:
برنامه بازی های سپاهان ایران

پنجشنبه ۱۸ فروردین | پاختاکور - سپاهان
یکشنبه ۲۱ فروردین | سپاهان - الدحیل

پنجشــنبه ۲۵ فروردین | برنده پلــی آف )التعاون یا 
الجیش( - سپاهان

دوشــنبه ۲۹ فروردیــن | ســپاهان - برنــده پلــی آف 
)التعاون یا الجیش(

جمعه ۲ اردیبهشت | سپاهان - پاختاکور
سه شنبه ۶ اردیبهشت | الدحیل - سپاهان

اعضای تیم سپاهان بعد از استعفای محرم نویدکیا، 
پست مشترکی را در صفحات مجازی خود منتشر 

کردند.
بازیکنان تیم سپاهان پس از اینکه محرم نویدکیا در 
کنفرانس خبری پس از دربی اصفهان اســتعفا داد 
در صفحات مجازی خود پست مشترکی منتشر و از 

نویدکیا حمایت کردند.

صفحــه  در  پســتی  انتشــار  بــا  آذری  ســعید 
گرامی خود بــه حمایــت از محــرم  شخصی اینســتا
نویدکیا پرداخت. ســعید آذری، مدیرعامل سابق 
باشــگاه های ذوب آهن و فوالد با انتشــار پستی در 
گرامی خود بــه حمایت از  صفحه شخصی اینســتا
محرم نویدکیا پرداخت و نوشــت: حاال وقت رفتن 
نیست، وقت جنگیدن است؛ نه تنها برای خودت 
برای مردمی که به تو ایمان دارند، به رهبری جوان 
مربیان جوان اصفهان هستی.که آینده را با او می بینند. تو طایه دار نســل جدید 

حمایتقاسمحدادیفرازمحرمنویدکیا
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گیتیپسندتاقهرمانی؟فقطسهقدم فاصله

یزدانیومرادمندسربازشدند

برنامهبازیهایسپاهاندرلیگقهرمانانآسیا

پستمشترکبازیکنانسپاهان
درحمایتازمحرمنویدکیا

حمایتسعیدآذریازمحرمنویدکیا

خبر

ســپاهان در بــازی دوم مرحلــه یــک چهــارم 
نهایی لیگ برتــر والیبال مقابل پــاس گرگان به 
گردان رحمان  پیروزی رسید.  در این دیدار شــا
محمدی راد با پیروزی ۳ بر صفر بازی نخســت 
بــه مرحلــه نیــم نهایــی صعــود کــرد. نتیجــه 
ســت های این بازی ۲۵ بــر ۲۳، ۲۵ بــر ۱۹ و ۲۵ بر 
۱۶ به سود سپاهان بود. امیر غفور در این دیدار ۲۰ 
امتیاز برای سپاهان و محمد امین حیدری نیز ۹ 
امتیاز برای پاس کسب کردند. تیم سپاهان که به 
عنوان نخستین تیم به مرحله نیمه نهایی صعود 
کرده است در این مرحله به مصاف برنده پلی آف 
تیم های پیکان و شهرداری ارومیه خواهد رفت.

بازیکن تیم والیبال ســپاهان اصفهان در مورد 
شــانس این تیم برای قهرمانــی در لیگ گفت: 
نمی شود از االن در مورد قهرمانی صحبت کرد 
و بازی به بازی فکر می کنیم. به گزارش ایســنا، 
تیم والیبال سپاهان اصفهان با پیروزی در دور 
رفت و برگشت یک چهارم نهایی والیبال به نیمه 
نهایی صعود کرد. امیر غفور، بازیکن تیم سپاهان 
در مورد پیروزی مقابل پاس گــرگان و صعود به 
نیمه نهایی لیگ گفت: قبل از هر چیزی به تیم 
پاس گرگان خسته نباشید و به کادر فنی این تیم 
تبریک می گویم. این تیم در سال اول حضورش 
شگفتی ساز بود و در پلی آف حاضر شــد. در ان 
بازی هم در دو ســت اول فوق العاده کار کرد اما 
خوشــحالم که ما با ذهنیت قوی بازی کردیم. 
مخصوصا در سرویس عملکرد خوبی داشتیم و 
از اولین مرحله پلی آف عبور کردیم. امیدوارم برای 
مرحله بعدی خود را به خوبی آماده کنیم چون 
مرحله سخت تری است. او در مورد نیمه نهایی 
والیبال بیان کرد: دور بعدی با برنده تیم پیکان و 
شهرداری ارومیه بازی می کنیم و هر دو تیم قابل 
احترام با بازیکنان و کادر فنی خوب هستند. کار 
سختی داریم و امیدوارم در این یک هفته فاصله 
تا نیمه نهایی تمرینات خوبی انجام بدهیم، به 
خوبی ریکاوری کنیم و فرهاد  قائمی هم اضافه 
شــود و به ما کمک کند تــا با تیم کامــل مقابل 
حریف خود قــرار بگیریم. غفور در مورد شــانس 
سپاهان برای قهرمانی در لیگ گفت: نمی شود 
از االن در مــورد قهرمانــی صحبت کرد بــازی به 
بازی به فکر می کنیم و امیدوارم بتوانیم در مرحله 

بعد هم بازی خوبی انجام بدهیم.

نونهاالن اصفهانی در مسابقات شمشیربازی 
اســلحه فلوره دختران اســتان رتبه هــای برتر را 
بــه دســت آوردنــد. بــه گــزارش اداره کل ورزش 
و جوانــان اســتان، در پایان ایــن رقابت هــا 
 در اســلحه فلــوره آنوشــه قربانی قهرمان شــد، 
آتوسا شــیخ االســامی مقام دوم را کسب کرد و 
کوثر زارعی، فاطمه زهرا رفیعی هر دو به مدال برنز 
دست یافتند. مسابقات شمشیربازی نونهاالن 
دختر استان اصفهان در اسلحه فلوره اسفندماه 

کادمی روزبه سرهنگ پور برگزار شد. ۱۴۰۰ در آ

ورزشــکار رشــته پرورش اندام و دارنده چندین 
عنوان داخلی و بین المللی بر اثر بیماری سرطان 
دار فانی را وداع گفت. اسحاق قویدل که یکی از 
چهره های شناخته شده و قهرمانان بنام رشته 
پرورش اندام به شمار می آید، تنها سنگین وزن 
تاریخ این رشته ورزشی در ایران است که توانسته 
در چهار دوره ی متوالی در مســابقات کشوری 
قهرمانی رقابت ها را به دست آورد. او همچنین 
در تیم ملی نیز در حدفاصل سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ 
موفق به کســب چهار نقره و یک طای جهان 
شــد و در ســال ۲۰۱۶ در قهرمانــی مســتر المپیا 
که به میزبانــی کشــور کویت برگــزار شــد، کارت 
حرفه ای خود را در این رشــته دریافت کــرد و در 
سال ۲۰۱۸، به عنوان اولین سنگین وزن حرفه ای 
تاریخ پرورش اندام ایران در مســابقات جهانی 
تورنتو کانادا حضور یافت و این افتخارات برای 
او سبب شــد تا به »کوه عضله« در ایران شهرت 
یابد. قویــدل که پیــش از ورود بــه پرورش اندام 
در کشــتی فعالیت داشــت، از ســال ۱۳۹۷ و به 
واسطه اســتفاده از داروهای غیرمجاز مبتا به 
سرطان سارکوم شد و متأسفانه ساعتی پیش 
بعد از سه سال مبارزه با این بیماری و در تورنتو 
کانادا در سن ۳۴ ســالگی دارفانی را وداع گفت. 
گفتنی است که مستندی درباره زندگی اسحاق 
قویدل و ابتای او به ســرطان بعد از استفاده از 
داروهای غیرمجاز با نام رؤیای پوشالی ساخته 

و پخش شد.

پیروزیسپاهان
گرگان مقابلپاس

امیرغفور:قهرمانازپیش
مشخصنیست

کسبرتبههایبرترنونهاالن
اصفهانیدرمسابقات

شمشیربازیاستان

قهرمانپیشینپرورشاندام
ایرانوجهاندرگذشت

در هفتــه ای کــه یــک دروازه بــان 
برترین بازیکن لقب گرفت، ترین ها 
بین چند تیم تقسیم شــدند. در 
هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال اســتقال موفق شد 
از توقف پرســپولیس در دیدار سخت مقابل گل گهر 
نهایت استفاده را ببرد و اختافش را در صدر جدول 
به پنج امتیاز افزایش دهد. دربی اصفهان نیز با نتیجه 
تساوی به پایان رسید تا مس رفسنجان که یک برد 
ک مقابل آلومینیوم کسب کرد به  لحظه آخری در ارا
یک امتیازی ســپاهان رده سومی برســد و این تیم را 

برای کسب سهمیه آسیایی به خطر بیندازد.
           مروری خواهیم داشت بر ترین های هفته 

نوزدهم لیگ برتر فوتبال:

           بازی هفته: گل گهر یک- پرسپولیس یک
گر هفت امتیاز از گل گهر کسر نشــده بود، دیدار این  ا
هفته گل گهر و پرســپولیس شــاید یکــی از نبردهای 
مستقیم بین دو مدعی قهرمانی بود. حساس ترین 
کدل  بازی هفته نوزدهم در ابتدا با گل هند حامد پا
بــرای پرســپولیس آغــاز شــد امــا در ادامــه ضربه ســر 
کی روش استنلی، بازی را به تساوی کشاند تا نبرد دو 

کیفیت لیگ بدون برنده باشد. تیم با
           تیم هفته: مس رفسنجان

بــه نخســتین  کرمانــی تبدیــل  نارنجی پوشــان 
ک را ترک  تیمی شدند که در این فصل با سه امتیاز ارا
می کنند. مس رفسنجان با گل دقیقه ۹۰ عقیل کعبی 
آلومینیوم را شکست داد و حاال فقط یک امتیاز تا رتبه 

سوم فاصله دارد.
           سرمربی هفته: فرهاد مجیدی )استقالل(

فرهــاد مجیــدی در حالی مقابــل فجرسپاســی قرار 
می گرفت که دو مدافــع اصلی خود را بــه دلیل پایان 
یافتن مهلت معافیت از خدمت ســربازی در اختیار 

نداشت. 
با این حال او به خوبی هفته پر از حاشیه را مدیریت 
کــرد و همان ســه امتیــازی را کــه بایــد از دیــدار با تیم 
نظامی فجر می گرفت، گرفت. استقال در این بازی آن 
قدر موقعیت ایجاد کرد تا باالخره یکی از آن ها تبدیل 
به گل شد؛ ضمن اینکه در دفاع نیز بدون اشتباه عمل 

کرد تا به هدف خود برسد.
کتور(            دروازه بان هفته: محمدرضا اخباری )ترا

کتــور در دیــداری که الیق شکســت بــود به لطف  ترا
عملکرد عالی محمدرضا اخبــاری درون دروازه یک 
امتیاز کسب کرد. اخباری که باالترین نمره هفته را از 
متریکا بین تمام بازیکنان لیگ کسب کرده در دیدار با 
پیکان هفت مهار، یک مهار پنالتی و سه خروج موفق 
داشت تا با شایستگی کامل به عنوان دروازه بان برتر 

هفته خود را معرفی کند.
           مدافع هفته: مهدی شیری )فوالد(

در این هفته سه مدافع گلزن داشتیم که هر سه الیق 
انتخاب به عنوان مدافع هفته بودند. جعفر سلمانی 
)اســتقال(، عقیل کعبی )مــس( و مهدی شــیری، 

مدافع فوالد که با وجود بازی در پست غیر تخصصی 
دفاع چپ، موفق عمل کرد و عاوه بر سهیم بودن در 
کلین شیت تیمش، گل دوم فوالد را هم به ثمر رساند. 
شیری عاوه بر گلزنی، یک پاس کلیدی، ۹ عملکرد 

دفاعی موفق و ۹۴ درصد دقت پاس هم داشت.
           هافبک هفته: ایوب کالنتری )نساجی(

پــس از دو شکســت متوالی در شــروع مجــدد لیگ، 
نساجی به لطف گل ایوب کانتری حداقل امتیاز را 
از آبادان گرفــت. کانتری، هافبک دفاعی نســاجی 
در بازی با صنعت نفت عــاوه بر گل، پنج شــوت، ۱۰ 
بار بازپس گیــری توپ دو تکل موفــق و چهار بار قطع 

پاس داشت.
           مهاجم هفته: کی روش استنلی )گل گهر(

مهاجــم بلندقامت ســابق تیم هــای اصفهانــی، بار 
دیگر این بار بــا پیراهن گل گهر دروازه پرســپولیس را 
باز کرد. کی روش که پیش از این با پیراهن ذوب آهن 
و سپاهان گل های زیبایی به پرسپولیس زده بود بار 
دیگر نشــان داد راه دروازه این تیم را خوب بلد اســت 
و این بار به لطف اشتباه لک دروازه سرخ ها را باز کرد تا 

تیمش از شکست فرار کرده باشد.
           گل هفته: مهدی شیری )فوالد(

در هفته کم گلی که چندان گل زیبایی به ثمر نرسید، 
زیباتریــن گل هفته را مهدی شــیری با این شــوت از 

پشت محوطه جریمه به ثمر رساند.

بازیکــن تیــم ذوب آهــن گفــت: 
کــه  ذوب آهــن مدتــی اســت 
دچــار یــک بحران شــده اســت 
که امیــدوارم زودتــر از آن خارج شــود. همــه اذیت 
می شــوند. مــردم و هــواداران، هــم مجموعــه و 
بازیکنان و حتی کارخانه زیر فشار هستند و اذیت 

می شوند. امیدوارم امسال به ثبات برسیم.
مسعود ابراهیم زاده پس از دیدار مقابل تیم سپاهان 
در جمــع خبرنــگاران، اظهــار کرد: دربی همیشــه 
حساسیت خاص خودش را دارد و فرقی نمی کند 
که دربی کدام شــهر باشد. ســپاهان تیم قوی و پر 
مهره ای است و امسال حرف برای گفتن زیاد دارد 
و برای قهرمانی بسته شده است. امیدوارم شرایط 

ســپاهان بهتر شــود زیرا یک تیم اصفهانی است. 
درست است شرایط ما مقداری متفاوت است اما 

سپاهان می تواند بهتر از این باشد.
وی در خصــوص حضــورش در زمیــن و تعویــض، 
خاطرنشان کرد: ترکیب نظر کادر فنی است و باید 
به آن احترام گذاشــت. هیچ مشــکلی نداشتیم. 
امیــدوارم بازیکنی نیز کــه مصدوم شــد زودتر بهتر 
شود و به تیم کمک کند. بازیکن تیم ذوب آهن با 
اشاره به آینده ذوب آهن در لیگ برتر، گفت: ذوب 
آهن مدتی اســت که دچار یک بحران شده است 
که امیدوارم زودتر از آن خارج شود. ما واقعا خیلی 
اذیت می شویم. همه اذیت می شوند هم مردم و 
هواداران، هم مجموعه و بازیکنان و حتی کارخانه 

زیر فشار هستند و اذیت می شوند. امیدوارم امسال 
به ثبــات برســیم. ابراهیــم زاده در خصــوص دفاع 
خوب تیم ذوب آهن در دربی، تصریح کرد: سیستم 
ما به شکلی است که از اول فصل با سه دفاع کارمان 
را شروع کردیم و سه پنج دو بازی کردیم و در بعضی 

مواقع چهار دفاعه شدیم. این نظر کادر فنی است 
که با چه سیستمی شروع کنیم. در بعضی مواقع سه 
دفاع به پنج دفاع می رسد. تیم خوب دفاع می کند 
و در ضد حمله نیز به موقعیت نمی رسیم اما از آنها 

استفاده نمی شود.
وی ادامــه داد: مقــداری بــی دقــت هســتیم امــا 
فورواردهایمــان مشــکل ندارنــد. زمانــی کــه یک 
تیم گل میزند تاش همه تیم بوده اســت و زمانی 
که تیمــی گل می خورد همــه تیم مقصر هســتند. 
منظور از اینکه فورواردهــا نمی زنند ضعیف بودن 
آنها نیست. من هم در این سه هفته موقعیت گل 
داشته ام اما توپ را وارد دروازه نکرده ام و بی دقتی 

خودم بوده است.

والیبــال  تیــم  پــوش  ملــی 
گفــت: پــاس مــا را  ســپاهان 
تحــت فشــار گذاشــت، امــا بــا 
کنون  نظم تیمی توانستیم پیروز میدان شویم، ا
با تمام توان خود را آماده بازی های مرحله بعد 

می کنیم.
ســامان فائزی پــس از بــرد ۳ بــر صفر برابــر پاس 
گرگان در دیدار دوم مرحلــه پلی آف که منجر به 
صعود تیم ســپاهان به نیمه نهایی شد، اظهار 
کرد: کیفیت تیم ها در این مرحله خوب است و 
امیدوارم هرچه جلــو می رویم، کیفیت بازی ها 
بهتر شــود. چرا که هرچه ســطح کیفی بازی ها 
و لیگ باال باشــد، برای تیم ملی، ملی پوشــان 
و بازیکنان جــوان کــه می خواهند بــه رده ملی 

برسند، بهتر خواهد بود.
وی در خصــوص بــازی دوم تیمــش در مقابــل 

گرگان، افــزود: تیم پــاس گرگان بــه خصوص در 
بــازی دوم بســیار خوب بــازی کرد و مــا را تحت 
فشــار گذاشــت، امــا توانســتیم بــا حفــظ نظــم 

تیمی برنده این بازی باشیم.
کید کــرد: نیمــه نهایی  ســرعتی زن ســپاهان تا
مرحلــه ای نیســت کــه بخواهیــم تعییــن کنیم 
در برابــر چــه تیمی بــازی کنیم یــا بــازی نکنیم. 
تیمی که در جمع چهارتیم قرار گرفته، قطعا تیم 
خوبی است. باید مقابل هر رقیبی با تمام توان 

ظاهر شویم و به نکات کادر فنی توجه کنیم.
فائزی اضافه کرد: البته یک روزهایی اســت که 
با اینکه تمــام تاش مان را می کنیــم، حریف روز 
بهتــری دارد و بازی بهتری انجــام می دهد. اما 
آنچــه در نظر داریم این اســت کــه با تمــام توان 
برای رسیدن به جایگاه دلخواه خود و مجموعه 

تاش کنیم.  

وی تصریح کرد: بعد از یک هفته تمرین خوب 
در اصفهان، توانســتیم دوبازی بســیار خوب از 
خود به نمایش گذاشته و نکاتی که مدنظر کادر 

فنی بود را در زمین پیاده کنیم.  
ملی پوش سپاهان در خصوص برنامه سپاهان 
بــرای آمادگــی در نیمــه نهایــی، گفــت: دوبــاره 
بــه اصفهــان برمی گردیــم تــا بعــد از ریــکاوری، 
تمرینــات را از ســر بگیریــم. بــرای نیمــه نهایــی 
آماده می شــویم و امیــدوارم با تمام تــوان بازی 

خوبی از خود به نمایش بگذاریم.
فائــزی ضمــن قدردانــی از باشــگاه ســپاهان، 
کنــون چندیــن ســال در  کــرد: تا خاطرنشــان 

تیم های پیکان و سایپا بازی کرده ام.
اما امســال از همکاری با باشگاه سپاهان لذت 
بردم. زیرا یک مجموعه کاما ورزشــی است که 
افراد غیرورزشــی در این باشــگاه جایی ندارند. 

ورزشی بودن و درک باال از ورزش سبب می شود 
تــا بــا یــک یــا دو باخــت تیــم را تحــت فشــار قرار 
نمی دهند، اصول خاصــی را در نظر دارند و تیم 

طبق این اصول پیش می روند.  
وی ادامه داد: مــا و کادر فنی تمام تاشــمان را 
کنون تمام حمایت های  می کنیم. باشگاه نیز تا
الزم را از انجام داده و بقیه امور به خواست خدا 

بستگی دارد.

ترین های هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال

هیچ؛سهماصفهانیهاازترینهایهفته

ابراهیم زاده:

مهاجمانتیمبیدقتنیستند

ملی پوش تیم والیبال سپاهان:

گذاشت پاستحتفشارمان
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سال پنجم - شماره 1۳۶2

شنبه  7  اسفند 1۴۰۰ - 2۴ رجب 1۴۴۳

7 2۶ فوریه     2۰22 اطالع رسانی
گهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  آ

فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  آرا  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه 
ک  گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اما و بامعارض متقاضیان محرز 
ح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در  موردتقاضا به شر
گهی می شود و درصورتی  روزنامه های سیمای شهر و اقتصاد آینده چاپ اصفهان آ
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از 
گهی نسبت به بند )الف( به مدت دو ماه و نسبت به بند )ب(  تاریخ انتشار اولین آ
ک شهرضا تسلیم و پس از  به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اما
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
ک شهرضا ارایه  ح دعوا را به اداره ثبت اسناد و اما قضایی تقدیم نمایند و گواهی طر
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
بند الف(

بخش یک ثبتی شهرضا
یکم: شماره های فرعی از ۱ اصلی ابنیه

۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۳۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ - ایران گابی فرزند حسین 
ک ۳۵۷ فرعی به مساحت ۹۸.۸۵  ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

مترمربع 
۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۱۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ - محمدرضا گابگیر فرزند 
ابوالقاسم نسبت به ۳۶ حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده 

ک ۶۰۸ فرعی به مساحت ۲۶.۱۰ مترمربع  از پا
گابگیر فرزند  ۱۴۰۰ - فاطمه  ۳( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۱۶ - ۱۰/۲۰/
ابوالقاسم نسبت به ۹ حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده 

ک ۶۰۸ فرعی به مساحت ۲۶.۱۰ مترمربع  از پا
۴( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۱۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ - اعظم عارف منش فرزند 
ابوالقاسم نسبت به ۹ حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده 

ک ۶۰۸ فرعی به مساحت ۲۶.۱۰ مترمربع  از پا
۵( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۱۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ - وقف به تولیت ابوالقاسم 
گابگیر فرزند ابراهیم نسبت به ۱۸ حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ یک باب مغازه 

ک ۶۰۸ فرعی به مساحت ۲۶.۱۰ مترمربع  مجزی شده از پا
۶( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۳۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ - قدرت اله رحمتی فرزند جعفر 
ک ۱۳۸۷  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

فرعی به مساحت ۲۵۰ مترمربع 
۷( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۳۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ - زهرا اسکندری فرزند 
محمدابراهیم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از 

ک ۱۳۸۷ فرعی به مساحت ۲۵۰ مترمربع  پا
۸( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۱۲۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ - رضوان جاوری شهرضا فرزند 
ک  حیدر ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از پا

۲۰۶۷ فرعی به مساحت ۴۷.۵۱ مترمربع 
۹( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۴۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ - اسماعیل علی بابائیان فرزند 
ک ۲۲۹۱ فرعی به مساحت  حبیب اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

۹۹.۷۵ مترمربع
دوم: شماره های فرعی از ۲ اصلی مزرعه فضل آباد

۱۰( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۱۶۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ - محمدعلی رحیمی اسفه 
ک ۶۵۶ فرعی به  ساالری فرزند جهانگیر ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا
مساحت ۱۸۹.۹۲ متر مربع در ازا تمامت  ۱۷۷ سهم مشاع از ۱۱۳۰ سهم ششدانگ 

انتقال عادی ازطرف شاپور مهدیان
۱۴۰۰ - رحمان ولیخانی  /۱۰/۲۵  - ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۷۸ ۱۱( رای شماره 
ک ۷۱۱ فرعی به  قصرچمی فرزند فیض اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

مساحت ۱۴۷.۸۸ مترمربع
۱۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۴۸۴۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ - حسینعلی گابی فرزند 
ک ۹۹۶ فرعی به  فضل اله ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پا

مساحت ۱۸۸.۳۴ مترمربع 
۱۳( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۴۸۴۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ - محمدحسن گابی 
ک ۹۹۶ فرعی  فرزند فضل اله ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پا

به مساحت ۱۹۳.۳۱ مترمربع 
۱۴( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۵۹۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ - قدمعلی شبانپور فرزند 
صفرعلی نسبت به ۴.۵ دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از 
ک های ۱۱۴۱ و ۷۷۲۱ فرعی که به شماره ۱۳۶۰۹ فرعی تبدیل شده به مساحت  پا

۱۵۲.۹۰ مترمربع 
۱۵( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۶۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ - لیلی کاجی فرزند حسن 
کهای ۱۱۴۱  نسبت به ۱.۵ دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

و ۷۷۲۱ فرعی که به شماره ۱۳۶۰۹ فرعی تبدیل شده به مساحت ۱۵۲.۹۰ مترمربع 
۱۶( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۶۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ - محمدمهدی شبیب 
ک ۱۱۴۳ فرعی به  فرزند رضا ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پا

مساحت ۱۴۵.۸۸ مترمربع
۱۷( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۸۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ - سیدمحمدرضا نوابی فرزند 
ک ۱۱۵۵ فرعی به  سیدمرتضی ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پا

مساحت ۲۳۹.۹۰ مترمربع
۱۸( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۰۲۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ - اسماعیل محمودیه فرزند 
ک  بهرام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

۱۵۶۶ فرعی به مساحت ۲۷۶.۹۵ مترمربع 
۱۹( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۰۲۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ -  فهیمه کاویانپور فرزند 
ک  خلیل اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

۱۵۶۶ فرعی به مساحت ۲۷۶.۹۵ مترمربع 
۲۰( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۴۸۵۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ - علی اصغر رضائی فرزند 
ک ۱۷۱۹ فرعی به مساحت  کبر ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا علی ا

۱۴۴.۸۴ مترمربع 
۲۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۲۳۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - فردین موسوی فرزند 
ک ۱۷۲۴ فرعی به مساحت  هدایت اهلل ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

۱۵۰.۰۳ مترمربع 
۲۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۶۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ - محمدجواد غامعلی 
کبر نسبت به ۳.۵ دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی  پوربیکس فرزند ا

ک ۱۷۶۰ فرعی به مساحت ۱۰۷.۷۱ مترمربع شده از پا
۲۳( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۶۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ - مرضیه سلطانپور شهرضا 
فرزند هیبت اله نسبت به ۲.۵ دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده 

ک ۱۷۶۰ فرعی به مساحت ۱۰۷.۷۱ مترمربع  از پا
۲۴( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۶۳۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ -  سیدمحمد عمادی فرزند 

راه خدا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ: 
ک ۱۷۷۸ فرعی به  الف( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پا
ک ۸۲۰۷ فرعی جمعا تشکیل  مساحت ۱۰۶.۹۴ مترمربع که به انضمام قسمتی از پا

یک باب خانه نیمه تمام را داده است.
ک ۸۲۰۷ فرعی به مساحت  ب( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پا
ک ۱۷۷۸ فرعی جمعا تشکیل یک باب  ۹۰.۵۶ مترمربع که به انضمام قسمتی از پا

خانه نیمه تمام را داده است. 
۲۵( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۶۳۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - سکینه موسوی فرزند 

بهرام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ: 
ک ۱۷۷۸ فرعی به  الف( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پا

ک ۸۲۰۷ فرعی جمعا تشکیل  مساحت ۱۰۶.۹۴ مترمربع که به انضمام قسمتی از پا
یک باب خانه نیمه تمام را داده است.

ک ۸۲۰۷ فرعی به مساحت  ب( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پا
ک ۱۷۷۸ فرعی جمعا تشکیل یک باب  ۹۰.۵۶ مترمربع که به انضمام قسمتی از پا

خانه نیمه تمام را داده است. 
کبر محمدی فرزند  ۲۶( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۵۱۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - علی ا
ک ۳۷۶۴ فرعی به مساحت  ابراهیم ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

۲۲۱.۸۵ مترمربع
۲۷( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۲۷۸۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ - علی عسگر رئیسیان فرزند 
ک ۳۷۶۶ فرعی به  جهانگیر ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزی شده از پا

مساحت ۳۰۵.۲۰  مترمربع 
۲۸( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۱۸۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ - حمید علیان فرزند رمضان 
ک  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پا

۷۸۲۰ فرعی به مساحت ۱۷۷.۳۱ مترمربع 
۲۹( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۱۹۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ - فرزاد فرهاد زاد فرزند علی 
ک  نسبت به ۱.۵ دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پا

۷۸۲۰ فرعی به مساحت ۱۷۷.۳۱ مترمربع 
۳۰( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۱۹۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ - عاطفه کاظمی اسفه فرزند  
محمدرضا نسبت به ۱.۵ دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی 

ک ۷۸۲۰ فرعی به مساحت ۱۷۷.۳۱ مترمربع  شده از پا
۳۱- رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۸۵۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ - شها عباس پور فرزند 
که قبا  ک ۱۵۷۹۹ فرعی  عبدالعلی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

شماره های ۵۳۱ و ۵۳۱.۱ فرعی بوده به مساحت ۱۹۲.۴۴ مترمربع
سوم: شماره های فرعی از ۳ اصلی مزرعه موغان

۳۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۴۹۴۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ - مرتضی شاه چراغی فرزند 
ک ۴۴۱  احمد نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

فرعی به مساحت ۱۶۱.۸۶ مترمربع 
۳۳( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۴۹۴۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ - مریم خوش نظر فرزند 
ک  سیاوش نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

۴۴۱ فرعی به مساحت ۱۶۱.۸۶ مترمربع 
۳۴( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۸۵۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ - سعید جاوری فرزند حجت 

اله ششدانگ: 
ک ۷۸۲ فرعی به مساحت ۱۵۴  الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پا
ک ۷۸۳ فرعی جمعا تشکیل یک باب خانه را  مترمربع که به انضمام قسمتی از پا

داده است. 
ک ۷۸۳ فرعی به مساحت ۲۵ مترمربع  ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پا
ک ۷۸۲ فرعی جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است. که به انضمام قسمتی از پا
۳۵( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۱۱۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - مجید رحمتی فرزند فضل 
ک ۸۲۴ فرعی به مساحت ۱۰۶ مترمربع اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا
۳۶( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۳۹۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ - فاطمه ژولیده فرزند 
ک ۱۲۵۴ فرعی به مساحت  حبیب اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

۲۶۴.۷۴ مترمربع 
۳۷( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۳۱۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ - بهمن برهانی فرزند 
ک ۲۰۵۴ فرعی به  مرتضی ششدانگ یک باب مغازه با طبقه تحتانی مجزی شده از پا
مساحت ۴۷.۴۰ مترمربع در ازا تمامت ۵۰ سهم مشاع از ۱۵۰۰۰ سهم ششدانگ انتقال 

عادی مع الواسطه ازطرف عیداله شحاعی موضوع اظهارنامه ثبتی
۳۸( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۷۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ - زهرا اسماعیلی فرزند 
محمداسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب 
ک ۲۲۳۹ فرعی به مساحت ۱۴.۷۹ مترمربع که به انضمام  مغازه مجزی شده از پا

ک ۲۳۵۹ فرعی جمعا تشکیل یک باب مغازه را می دهد.   ششدانگ پا
۱۴۰۰ - فاطمه اسماعیلی  ۳۹( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۷۵ - ۱۰/۲۵/
فرزند محمداسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب 
ک ۲۲۳۹ فرعی به مساحت ۱۴.۷۹ مترمربع که به انضمام  مغازه مجزی شده از پا

ک ۲۳۵۹ فرعی جمعا تشکیل یک باب مغازه را می دهد.   ششدانگ پا
چهارم: شماره فرعی از ۴ اصلی مزرعه برزوک آباد

۴۰( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۵۱۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - عزت السادات میرمحمدی 
ک ۲۶۹ فرعی  فرزند سیدعلی ششدانگ قسمتی از یک باب انبار مجزی شده از پا
به مساحت ۵۱۸.۱۷ مترمربع که به انضمام قسمتی از جوی متروکه جمعا تشکیل 

یک باب انبار را می دهد.  
پنجم: شماره های فرعی از ۲۳ اصلی مزرعه سودآباد

۴۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۴۴۷۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ - طهمورث سرهان فرزند 
ک ۱  سهراب نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

فرعی به مساحت ۲۰۸.۲۰ مترمربع
۴۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۴۴۷۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ - سنا حسینی فرزند سید 
ک ۱  یوسف نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

فرعی به مساحت ۲۰۸.۲۰ مترمربع
۴۳( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۶۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ - محمد ایزدیان اسفرجانی 
فرزند عبدالرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده 
ک ۱۰۰ فرعی به مساحت ۲۰۴.۲۰ مترمربع در ازا یک-دوم از تمامت ۵.۴۴ حبه  از پا

مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ انتقال عادی ازطرف فاطمه کوهپائی
۴۴( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۶۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ -  بهاره دانائی فرزند محمود 
ک ۱۰۰ فرعی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا
به مساحت ۲۰۴.۲۰ مترمربع در ازا یک-دوم از تمامت ۵.۴۴ حبه مشاع از ۷۲ حبه 

ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف فاطمه کوهپائی
۴۵( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۴۹۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ - کبری سادات حسینی 
کهای ۱۰۳ و ۲۰۶۱  طاویرانی فرزند سیدبابا ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

فرعی به مساحت ۱۱۶.۳۵ مترمربع 
۴۶( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۵۲۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ - صادق مطهری فرزند 
ک  احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

۱۱۶۰ فرعی به مساحت ۲۷۳ مترمربع 
۴۷( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۵۲۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ - هما طاهری فرزند غضنفر 
ک ۱۱۶۰ فرعی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

به مساحت ۲۷۳ مترمربع 
ششم: شماره های فرعی از ۳۲ اصلی مزرعه دست قمشه

۴۸( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۶۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ - زهرا ریحانیان فرزند عیدی 
ک ۲۱۰  محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

فرعی به مساحت ۱۴۴.۳۰ مترمربع
۴۹( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۶۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ - صدیقه ریحانیان فرزند 
عیدی محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از 

ک ۲۱۰ فرعی به مساحت ۱۴۴.۳۰ مترمربع پا
هفتم: شماره های فرعی از ۵۰ اصلی مزرعه اله آباد

۵۰( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۸۳۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ - ولی اله مصدق شهرضا 
فرزند پرویز نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی 

ک های ۱۹۷ و ۲۰۴۶ و ۲۱۳۵ فرعی به مساحت ۱۳۹.۱۳ مترمربع  شده از پا
۵۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۸۳۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ - زهرا آقاسی شهرضا فرزند 
سیف اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده 

کهای ۱۹۷ و ۲۰۴۶ و ۲۱۳۵ فرعی به مساحت ۱۳۹.۱۳ مترمربع  از پا
هشتم: شماره فرعی از ۶۹- اصلی واقع در شاهرضا

۱۴۰۰ -  مصطفی قدیری  ۵۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۲۳۳ - ۱۱/۰۳/
ک ۴۶ فرعی  شاهرضائی فرزند عبدالرحیم ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

به مساحت ۲۴۰.۵۵ مترمربع
نهم: شماره های فرعی از ۱۰۰ اصلی مزرعه فیض آباد

۵۳( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۵۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ - سمانه صدری فرزند 
ک ۱۸۶ فرعی به مساحت  فضل اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

۲۳۹.۹۰ مترمربع 
۵۴( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۴۸۵۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ - مرتضی امینی موسی 
آبادی فرزند حبیب اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب گاراژ مجزی 
ک ۲۳۶ فرعی به مساحت ۳۷۵.۱۷ مترمربع در از یک-دوم از تمامت  شده از پا
۳۷۵ سهم مشاع از ۲۵۰۰ سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف محمود 

فرهمند
۵۵( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۴۸۵۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ -  حیدر علی امینی فرزند 
ک  لطف اله نسبت به ۱.۵ دانگ مشاع از ششدانگ یک باب گاراژ مجزی شده از پا
۲۳۶ فرعی به مساحت ۳۷۵.۱۷ مترمربع در ازا یک-چهارم از تمامت ۳۷۵ سهم 

مشاع از ۲۵۰۰ سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف محمود فرهمند
۵۶( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۴۸۵۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ - محمدعلی امینی فرزند 
ک  لطف اله نسبت به ۱.۵ دانگ مشاع از ششدانگ یک باب گاراژ مجزی شده از پا
۲۳۶ فرعی به مساحت ۳۷۵.۱۷ مترمربع در ازا یک-چهارم از تمامت ۳۷۵ سهم 

مشاع از ۲۵۰۰ سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف محمود فرهمند
۵۷( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۶۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ - فضل اله دهقان فرزند 

کریم ششدانگ: 
ک  الف( قسمتی از یک باب گاراژ با مغازه و اعیانیهای موجود در آن مجزی شده از پا
ک ۵۱۲ فرعی  ۵۱۱ فرعی به مساحت ۱۶۸.۸۰ مترمربع که به انضمام قسمتی از پا

جمعا تشکیل یک باب گاراژ با مغازه و اعیانی های موجود در آن را داده است 
ک  ب( قسمتی از یک باب گاراژ با مغازه و اعیانیهای موجود در آن مجزی شده از پا
ک ۵۱۱ فرعی  ۵۱۲ فرعی به مساحت ۱۱۰۴.۵۰ متر مربع که به انضمام قسمتی از پا
جمعا تشکیل یک باب گاراژ با مغازه و اعیانیهای موجود در آن را داده است در ازا 
تمامت ۱۱۰۴.۵۰ سهم مشاع از ۱۱۵۰۴۵ سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه 

ازطرف محمود فرهمند
دهم: شماره های فرعی از ۱۷۱ اصلی مزرعه مهدیه

۵۸( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۲۹۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ -  علیرضا گرامی زادگان فرزند 
علی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از 
ک ۱۴ فرعی به مساحت ۲۳۳ مترمربع در ازا تمامت ۱۵۶ سهم مشاع از ششدانگ  پا

انتقال عادی مع الواسطه ازطرف حیدر بهرامی
۵۹( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۲۹۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ -  عطا پورگرامی زادگان فرزند 
علی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از 
ک ۱۴ فرعی به مساحت ۲۳۳ مترمربع در ازا تمامت ۷۸ سهم مشاع از ششدانگ  پا

انتقال عادی مع الواسطه ازطرف حیدر بهرامی
۶۰( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۳۵۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ - شهناز قمبری ده کهنه 
ک ۴۵ فرعی به مساحت  فرزند طهماس ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا
۳۶۰.۰۵ مترمربع تاریخ انتشار نوبت یکم: روز         شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: روز یک شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - مرتضی قدیری رییس اداره ثبت اسناد و 

ک شهرضا - ۱۲۸۳۸۶۱ / م الف اما

گهی فقدان سند مالکیت آ
نظربه اینکه سند مالکیت یکدانگ مشاع از ششدانگ و دو دانگ مشاع از ششدانگ 
ک ثبتی شماره ۱۵۵۸۵ فرعی از ۱ اصلی واقع  و دو دانگ مشاع از ششدانگ پا
در بخش ۱۷ اصفهان ذیل ثبت ۷۳۲۴ در صفحات ۵۲۳ و ۶۷ و ۵۳۶ دفاتر ۱۵۱ و 
ک به نام سید ابوالحسن طباطبایی و مرحمت بیگم نیری و اعظم  ۱۷۸ و ۱۵۱ اما
محسنی توانا صادر و تسلیم گردیده است، سپس مهین دخت طباطبایی شیرازانی 
احدی از ورثه سیدابوالحسن طباطبایی و مرحمت بیگم نیری و اعظم محسنی 
توانا باارایه درخواست کتبی به شماره وارده ۳۲۰۰۵۸۴۴، ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره ۴۹۶۰ و ۴۹۵۷ و ۴۹۵۹، 
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به گواهی دفترخانه ۱۹ اردستان رسیده است مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده ۱۲۰ 
گهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله  آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آ
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این 
گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند  آ
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
گر ظرف مدت مقرر اعتراضی  مالکیت به ارایه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است ا
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. ذبیح اله فدائی اردستانی مدیر 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اردستان - ۱۲۸۴۰۰۱ / م الف

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
ک  شماره ۲۳۲۳ فرعی واقع در علویجه  چون تحدید حدود  ششدانگ یکبابخانه  پا
یک اصلی بخش ۱۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمد باقر علیرضایی 
علویجه  فرزند محمد علی و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده ۱۵ 
قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شنبه 
خ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸  ساعت ۸  صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت  مور
مصادف با تعطیلی عملیات تحدید حدودروز بعد انجام می پذیرد.لذا بموجب این 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل  گهی به  آ
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدی تا سی )۳۰( روز پذیرفته خواهد شد. سرپرست اداره ثبت 
ک بخش مهردشت  - نصراهلل علینقیان  تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷   اسنادواما

-   ۱۲۸۱۰۷۷/ م الف

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

خ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ آقای جابر روزبهانی دره  ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۹۹۰ مور
ساری به شناسنامه شماره ۲۵ کدملی ۶۲۱۹۹۶۲۷۵۳ صادره از بوئین و میاندشت 
کبر بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  فرزند علی ا
ک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت  ۱۲۶/۲۹ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال  اسناد و اما
خ ۸۴/۱۰/۱۸ دفتر ۹ اصفهان، ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۹۸۶  ۱۰۴۸۳۰ مور
کبر روزبهانی دره ساری به شناسنامه شماره ۱۸  خ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ آقای علی ا مور
کدملی ۴۱۷۲۵۴۸۴۱۵ صادره فرزند محمداسمعیل بصورت سه دانگ مشاع از 
ک شماره ۱۳۹۰۰  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۶/۲۹ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق  اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
خ ۸۴/۱۰/۱۸ دفتر ۹  مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۱۰۴۸۳۰ مور
گهی می شود.  اصفهان لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  درصورتی 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
له ابتدای خیابان پروین جنب بازار  ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان ال
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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ 
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گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

۱۴۰۰ آقای رحمت اله  خ ۰۸/۳۰/ ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۴۶۹ مور
محمودیان مبارکه به شناسنامه شماره ۶۷ کدملی ۵۴۱۹۰۸۰۷۱۰ صادره مبارکه 
فرزند عباسعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ک شماره ۱۳۸۷۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت  ۲۰۵/۳۵ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه از مالکیت حسن فنائی  اسناد و اما
خ ۱۳۱۷/۸/۱۵ دفتر ۴ اصفهان که ازطرف  موضوع سند انتقال شماره ۱۵۱۱۳ مور
گذار گردید. ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۴۶۵  مهدی احد از وراث به متقاضی وا
خ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ خانم پروانه ضیائی قهنویه به شناسنامه شماره ۶۱ کدملی  مور
۵۴۱۹۴۲۷۹۲۳ صادره مبارکه فرزند حیدرعلی نسبت به سه دانگ مشاع از 
ک شماره ۱۳۸۷۹ اصلی  ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۰۵/۳۵ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق قباله  واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
خ  عادی مع الواسطه از مالکیت حسن فنائی موضوع سند انتقال شماره ۱۵۱۱۳ مور
گذار  ۱۳۱۷/۸/۱۵ دفتر ۴ اصفهان که ازطرف مهدی احد از وراث به متقاضی وا
گهی می شود.  گردید. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  درصورتی 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
له ابتدای خیابان پروین جنب بازار  ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان ال
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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ 
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گهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( آ
گهی  گهی: ۱۴۰۰۰۳۹۰۲۱۳۳۰۰۰۰۲۸، شماره پرونده: ۱۴۰۰۰۴۰۰۲۱۲۹۰۰۰۰۴۶، آ شماره آ
مزایده پرونده اجرایی شماره ۱۴۰۰۰۴۰۰۲۱۲۹۰۰۰۰۴۶ )شماره بایگانی ۱۴۰۰۰۰۰۱۳( 
براساس پرونده اجرایی کاسه ۱۴۰۰۰۰۰۱۳ تمامت شش دانگ عرصه و اعیان یک 
ک ثبتی شماره دو هزار و پانصد و سه فرعی از سیصد و نود و پنج  دستگاه  آپارتمان پا
اصلی مفروز و مجزی شده از شماره هشتصد و سی و شش فرعی از اصلی مذکور به 
مساحت نود و پنج  متر و پنجاه  و یک دسی متر مربع بانضمام پارکینگ به مساحت 
ده متر و هشتاد دسیمتر مربع واقع در بخش نه ثبت اصفهان بانضمام کلیه توابع 
کات منصوبه و غیر منصوبه در آن ملکی مرحوم  و لواحق عرفیه و انشعابات و اشترا
خ  خسرو رئیسی کاهوری که قبا به موجب نامه شماره ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۰۰۰۱۴۴۶ مور
ح  ک نجف آباد در قبال قسمتی از طلب خانم فر ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ اداره ثبت اسناد و اما
ناز سلیمیان رونیزی و پنج درصد اجرایی بازداشت گردیده  و به موجب نامه شماره 
ک نجف آباد  خ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ اداره ثبت اسناد و اما ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۰۰۰۵۴۱۸ مور
ک مذکور به شماره چاپی ۱۳۲۶۶۴ سری و سال ۹۸ با شماره دفتر الکترونیکی  پا
۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۳۰۰۱۲۵۱۴ بنام مدیون سابقه ثبت و سند مالکیت کاداستری دارد و 
ششدانگ آن محدود است اول حدود آپارتمان : شماال در سه قسمت که قسمت 
دوم غربی است بترتیب بطولهای یک متر و پنجاه و شش سانتیمتر و دو متر و نود 
و چهار سانتیمتر و هشت متر و هشتاد و سه سانتیمتر پنجره و دیوار  و پنجره است 
که قسمت دوم شمالی محسوب  به فضای عرصه مشاعی. شرقا در سه قسمت 
می گردد بترتیب بطولهای سه متر و شصت و پنج ساتیمتر و سه متر و بیست و شش 
کی با آپارتمان دو هزار  سانتیمتر و چهار متر و بیست و دو سانتیمتر دیواریست اشترا
و پانصد و چهار فرعی  جنوبا : در پنج قسمت که قسمت دوم شرقی و قسمت چهارم 
غربی میباشد بترتیب بطولهای هفت متر  و هشتاد و پنج سانتیمتر و هشتاد و هفت 
سانتیمتر درب ودیواریست به راه پله مشاعی و چهار متر و سی و شش سانتیمتر و 
شصت و دو سانتیمتر و یک متر و شصت  و یک سانتیمتر دیواریست به نورگیر مشاعی 
غربا: بطول پنج متر و ده سانتیمتر دیواریست به فضای عرصه مشاعی، دوم حدود 
پارکینگ شماال : بطول دو متر و بیست و پنج سانتیمتر خط مستقیم مفروض است 
به عرصه مشاعی شرقا : بطول چهار متر و هشتاد سانتیمتر خط مستقیم مفروض 
است به قطعه هشتم جنوبا : بطول دو متر و بیست و پنج سانتیمتر خط مستقیم 
مفروض است به محوطه مشاعی پارکینگ ها غربا : بطول چهار متر و هشتاد سانتیمتر 
خط مستقیم مفروض است به قطعه ششم و حقوق ارتفاقی و انتفاعی له و علیه 
طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن میباشد.  از ساعت ۹ صبح تا 
ک  خ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷در محل  واحد اجرای  ثبت اسناد و اما ۱۲ روز سه شنبه  مور
شهرستان  نجف آباد واقع در خیابان منتظری شمالی از طریق مزایده حضوری به 
فروش می رسد و  مورد  مزایده از مبلغ پنج میلیارد و هفتصد و سی میلیون و ششصد 
هزار ریال ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و کلیه هزینه بدهی های احتمالی و 
ک و  همچنین بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشترا
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده  اعم از قطعی یا غیر 
قطعی به عهده برنده مزایده می باشد. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
گزارش کارشناس مربوطه مورد مزایده عبارت است از یک واحد  می گردد. طبق 
آپارتمان مسکونی از مجتمع مسکونی دارای ۶ بلوک و هر بلوک ۵ طبقه   ) پارکینگ 
و ۴ طبقه مسکونی ( می باشد که در هر طبقه ۴ واحد و جمعا هر بلوک دارای ۱۶ 
واحد است مجتمع دارای آسانسور و دستگاه پله با کف سنگ و دیوار گچ می باشد. 
آپارتمان مورد نظر در بلوک ۱ طبقه اول با کد پستی ۸۴۹۱۴۴۶۸۶۹ واقع است و 
دارای یک سالن با کف سرامیک، دیوار نقاشی، آشپزخانه اپن با کف سرامیک و 
دیوار کاشی، کابینت MDF، دو اتاق خواب با کف موزائیک و دیوار نقاشی، یک 
انباری، سرویس بهداشتی ) حمام و دستشویی ( با کف سرامیک و دیوار کاشی،  
دارای پارکینگ قطعه ۷ به مساحت ۱۰/۸۰متر مربع می باشد، پنجره ها فلزی شیشه 
خور و در ورودی و داخلی چوبی است، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری 
گازی است و دارای انشعابات آب و برق و گاز است و قدمت مجتمع حدود ۱۵ سال 
است ونمای ساختمان آجر ۳ سانتی متر است. کسانی که مایل به خرید و شرکت 
در مزایده می باشند می توانند از مورد مزایده به آدرس : فوالد شهر بلوار معلم، 
میدان معلم، بطرف مسکن مهر، تقاطع اول سمت چپ، مجتمع مسکونی سرو 
خ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷  در روزنامه  گهی در یک نوبت مور ورودی یک، دیدن نمایند. این آ
ج و منتشر می گردد.  در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل  سیمای شهر  در
رسمی باشد روز بعد از تعطیلی روز برگزاری مزایده خواهد بود الزم به ذکر است طبق 
اعام بستانکار، مورد مزایده در حال حاضر تحت پوشش هیچگونه بیمه ای قرار 
ندارد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد پایه مزایده پس از 
ک  اخذ شناسه واریز از این اداره و طی فیش سپرده در وجه اداره ثبت اسناد و اما
نجف آباد بابت پرونده کاسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزی  به همراه 
تقاضای کتبی و کارت شناسائی معتبر و تصویر آن الزامی است. ضمنا برنده مزایده 
کثر ظرف مدت پنج  مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را طی فیش مربوطه حدا
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت 
مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در غیر اینصورت عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد - حجت اله کاظم زاده  رئیس اداره  اسناد و 

ک نجف آباد - ۱۲۸۲۵۵۷/ م الف اما
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شرکت اپل پس از انجام تست های EVT ۲، هدست 
واقعیــت مجازیــش را روانه بــازار می کنــد.  به گفته 
مسئوالن قسمت زنجیره تامین، اپل به دنبال عرضه 
گوست یا سپتامبر  هدست واقعیت مجازی اش در آ
امسال است. مســئوالن اپل از نهایی شدن تولید 
هدست واقعیت ترکیبی این شرکت خبر دادند. اپل 
 EVT قبا اعتبارسنجی و آزمایش مهندسی فاز دوم
۲را برای ایــن هدســت انجــام داده اســت. اجــرای 
تست EVT ۲یکی از مراحل تولید محصوالت اپل 
است. این شــرکت قبل از انجام EVT، نمونه های 
اولیه هــر محصــول را آزمایش می کنــد. اپــل پس از 
تایید اعتبار مهندسی کاال به سمت اعتبار سنجی 
طراحــی دســتگاه ها پیــش از شــروع نهایــی تولید 
آن ها حرکت می کند. پس از تعویق چندباره، تولید 

گوست یا سپتامبر شروع  انبوه این هدست در ماه آ
شــده و امســال این محصول روانــه بازار می شــود. 
اپل ۳ سال پیش قصد عرضه هدست ترکیبیش را 
داشت. تحلیل گرانی مانند مینگ چی کو هم تولید 
گوست یا  انبوه و عرضه این هدست را در ماه های آ

سپتامبر تایید کرده اند.

با کمک اسپیس ایکس اختاالت اینترنتی تونگا که 
به دلیل آتشفشان و سونامی ایجاد شده بود برطرف 
شــد.  پس از گذشــت بیــش از پنج هفتــه از فــوران 
آتشفشانی عظیم و سونامی تونگا، کابل های حیاتی 
زیردریایی این منطقه قطع شــد، ســرانجام پس از 
کمک شرکت اسپیس ایکس اتصال اینترنتی اصلی 

تونگا به سایر نقاط جهان بازیابی شد.
سه نفر در تونگا در اثر سونامی ۱۵ ژانویه کشته شدند، 
ده ها خانه ویران شدند و آب آشامیدنی آلوده شد. 
سامی ئا فونوآ، رئیس شرکت "تونگا کابل"، شرکت 
دولتی مالک کابل، گفت کــه کابل فیبر نوری پس 
کنون کاما  از وصل شدن مجدد در روز سه شنبه، ا
فعال اســت. فونوآ به در مصاحبــه ای گفت: وقتی 
می دانی همه چیز به پایان رســیده و بــه خوبی کار 
می کند، آرامش بزرگی اســت و این یــک گام به جلو 
برای کشور است. " فونوآ گفت که خدمه یک کشتی 
تعمیری حدود ۹۰ کیلومتر )۵۶ مایل( کابل را که در 
اثر سونامی آسیب دیده بود، جایگزین کردند. فونوآ 
اضافه کرد که شــرکت او کابل یدکی کافی نداشــت 
و بایــد مقــداری از آن را از شــرکت های دیگــر قــرض 

می گرفت. رفع این مشــکل به این معنی اســت که 
کنون می تواند بر تعمیر کابل قطع شده دوم  تونگا ا
تمرکز کند که برخی از جزایر بیرونی را به جزیره اصلی 
متصل می کند. رئیس "کابل تونگا" در ادامه اشاره 
کرد که شــرکت اســپیس ایکس که متعلق به ایان 
ماسک است نیز از طریق شبکه ماهواره های مدار 
پایین خود به نام اســتارلینک به بازیابی اتصاالت 
کمــک کــرده اســت. فونــوآ گفت کــه شــرکت او این 
هفته اتصاالت ماهــواره ای را آزمایش کــرده و آن ها 
کنون کابل اصلی  به خوبی کار کرده اند. او گفت که ا
بازسازی شده است همچنین وی امیدوار است که 
از اتصاالت اسپیس ایکس برای اتصال مجدد افراد 

در برخی از جزایر بیرونی استفاده شود.
کــه  گفتنــد  مقامــات فیجــی، همســایه تونــگا، 
اسپیس ایکس ایستگاهی را برای کمک به بازیابی 
ارتباطات در تونگا ایجاد کرده است. تونگا همچنین 
با اولین شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کند 
که ممکن اســت توســط خدمه نظامی خارجی در 
کشــتی ها و هواپیما هایی که کمک های حیاتی را 
پس از فوران آتشفشــان ارســال کردند، آورده شده 

باشد.
شیوع این بیماری به بیش از ۲۵۰ مورد افزایش یافته 
کنون هیچ مورد مرگ و میر گزارش نشده  است، اما تا
است. این کشور ۱۰۵ هزار نفری پس از اعمال قرنطینه 
اولیــه، برخی محدودیت هــای مربوط بــه ویروس 
کرونا را آغــاز کرده اســت. مقامات بهداشــتی تونگا 
می گویند که ۹۰ درصد از افراد ۱۲ ساله و باالتر حداقل 

کسن کووید-۱۹ را زده اند. دو دوز وا

اپل بــرای افزایش عمر باتری آیفون ۱۴ تراشــه های 
شرکت TSMC را جایگزین سامسونگ کرد. 

ظاهــرا اپــل در حــال آمــاده شــدن بــرای افزایــش 
عمر باتری آیفــون ۱۴ بــا تعویض اجزای ۵G اســت. 
طبق گزارش هــا، اپــل شــرکت TSMC را جایگزین 
سامسونگ برای تراشه های ۵G RF خود در آیفون 
بعدی کرده، در حالی که تراشه های ۵G دومی برای 

مصرف انرژی کمتر ساخته شده اند.
با آیفون ۱۲، لیست آیفون های اپل به دلیل استفاده 
از باتری ۵G و باتری های کوچکترعمر باتری ضعیف 
تری نسبت به نسل های قبلی خود داشته اند. اپل 
کنــون کار های زیــادی بــرای رفع این  از آن زمــان تا
کنون گوشــی هایش در این  موضوع انجــام داده و ا
رده پیشــرو هســتند. گفتــه می شــود تراشــه های 
TSMC روی فرآیند ۶ نانومتــری کار می کنند. این 
بدان معنی است که فضای فیزیکی کمتری را اشغال 
می کننــد و در هنگام اســتفاده نیــز انــرژی کمتری 

مصرف می کنند.
عمــر باتــری یکــی از معنــی دارتریــن ویژگی هایــی 
اســت که یک گوشــی می تواند داشته باشــد و این 
یکی از ویژگی هایی است که در بسیاری از بهترین 
گوشــی های هوشــمند در مقایســه با نمایشــگر ها 
یا دوربین هــا نادیده گرفته شــده اســت. در جایی 
کــه تلفن هایــی ماننــد ۶Pro Pixel و S۲۲Ultra بــا 

باتری هــای ۵ooomAh تــوان مانــدگاری کافــی را 
مدیریت می کننــد، آیفــون ۱۳ پــرو و ۱۳ پــرو مکس 
علی رغم ظرفیت های کوچک تر رتبه بندی شــده 
۳ تا ۴ هــزار میلی آمپر میزان بســیار خوبی را نشــان 
گر اپل در بحث افزایش  می دهند. طبق گزارشات ا
مانــدگاری انــرژی باتری هــا ســرمایه گذاری کنــد 
و گوشــی های هوشــمندی بســازد کــه حتــی عمر 
طوالنی تری داشته باشند، ممکن است این شرکت 
به خوبی شــهرت خود را برای استقامت در بخش 
کونومیک تایمز می گوید که اپل  باتری حفظ کند. ا
در حال حاضر تولید انبوه آزمایشی آیفون بعدی را 
آغاز کرده، زیرا طراحی آن نهایی شده است. با در نظر 
گرفتن این موضوع و با ممانعت از اختاالت عمده در 
زنجیره تامین طی چند ماه آینده، همانطور که در 
سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد، می توان آیفون جدید را برای 

عرضه در پاییز مشاهده کرد.

مایکروســافت به کاربران ویندوز ۱۱ هشــدار داد که 
سیســتم عامل را روی سخت افزارهای پشتیبانی 

نشده نصب نکنند. 
مایکروســافت در حال حاضــر در حــال آزمایش دو 
روش جدید است تا به کاربرانی که  ویندوز ۱۱ را روی 
سخت افزار پشتیبانی نشده نصب کرده اند، هشدار 
دهــد. در آخریــن ســاختار های آزمایشــی وینــدوز 
۱۱، یــک واترمــارک جدیــد در والپیپــر دســکتاپ به 
همراه هشداری مشابه در صفحه پایین اپلیکیشن 

تنظیمات ظاهر شده است.
گر نســخه آزمایشــی روی ســخت افزار پشــتیبانی   ا
نشــده اجرا شــود، واترمارک دســکتاپ به ســادگی 
بیان می کند "نیاز های سیستم برآورده نشده اند" 
و در کنار شماره ساختی ظاهر می شود که فقط در 
نســخه های ارزیابی یا پیش  انتشــار ویندوز نشان 
داده می شود. این موضوع شبیه به واترمارک نیمه 
گر سیســتم عامل را فعال نکرده  شفافی است که ا
کور  باشید، در ویندوز ظاهر می شود. کاربر توئیتر آلبا
برای اولین بار هشدار تنظیمات را در اوایل این ماه 

مشــاهده کرد. با این حال، مشخص نیست که آیا 
مایکروسافت قصد دارد این هشــدار تصویر زمینه 
دسکتاپ را به طور گســترده فعال کند یا خیر. این 
ســازنده نرم افزار اخیرا فــاش کرده کــه افزوده های 
جدیــدی را در وینــدوز ۱۱ آزمایــش خواهــد کــرد که 
ممکن اســت برش نهایی را نداشته باشند. با این 
حال، این هشــدار های جدید نشــانه ای هســتند 
که نشان می دهد مایکروســافت می خواهد نحوه 
نمایش ویندوز ۱۱ در ســخت افزار پشتیبانی  نشده 
را تغییــر دهــد. حداقــل الزامــات ســخت افــزاری 
مایکروســافت برای وینــدوز ۱۱ بحث برانگیــز بوده، 
بــه خصــوص که این سیســتم عامــل تنها بــه طور 
رســمی از CPUهای ۸th Gen Coffee Lake Intel یا 
Zen+ و Zen ۲ و باالتر پشتیبانی می کند. این حرکت 
میلیون ها رایانه شخصی را پشت سر گذاشت، اما 
یک راه آسان برای دور زدن این محدودیت و نصب 
کنون هرکسی که از این راه حل  ویندوز ۱۱ وجود دارد. ا
استفاده کرده ممکن است این هشدار ها را در به  روز 

رسانی های بعدی ویندوز ۱۱ ببیند.
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سرنوشت حساب های واتساپ بعد از مرگ کاربر 
نام کاربــری همه مــا ۴ مــاه بعد از 
مرگمان برای همیشه از فهرست 

کاربران واتساپ خط می خورد. 
برخــی از شــبکه های اجتماعــی ماننــد فیســبوک 
گرام پــس از فــوت افــراد صفحــه آن هــا را به  و اینســتا
حالت remembering در می آورند یعنی آن صفحه پا 
بر جا می ماند، اما کســی حق فعالیت در آن را ندارد. 
واتــس اپ راهی برای ایجــاد نمایه یادبود بــرای افراد 
متوفی نــدارد بلکه حســاب آن هــا را به طــور خودکار 

غیرفعال می کند.
ســرویس پیام رســانی واتــس اپ ارتبــاط نزدیکــی با 
شماره تلفن دارد، بنابراین در صورت عدم استفاده از 
آن، حفظ حساب برای همیشه غیرممکن می شود. 
موضوع عادی این اســت که غیرفعال شدن شماره 
ک اســت،  تلفن یک فــرد متوفی به منزله لغو اشــترا
بنابراین آن شماره در نهایت بازیافت و برای شخص 
دیگری فعال می شود. به محض اینکه این شخص 
شــماره تلفن جدید خود را در واتــس اپ فعال کند، 

حساب قدیمی از بین خواهد رفت.
با این حال، این فرض به ندرت محقق می شود، زیرا 
در حالی که اپراتور ها حدود شــش ماه برای بازیافت 
شــماره منتظر می مانند، واتس اپ حساب هایی را 
که بیش از ۱۲۰ روز، یعنی چهار ماه غیرفعال بوده اند، 
ک می کند. حســاب غیرفعال حســابی اســت که  پا
به واتس اپ وصل نشــده باشــد، زیرا تلفن همراه در 
تمام این مدت روشــن و یــا به اینترنت وصل نشــده 
کانت واتس اپ  اســت. پس از ۱۲۰ روز عدم فعالیت، ا

فرد متوفی به طور خودکار حذف می شود.
کانت یک  پس از چهار ماه بدون اتصال به واتس اپ، ا
گرچه  فرد متوفی به طور خــودکار حذف می شــود، ا
کانــت را از  حذف به انــدازه ای که به صورت دســتی ا
گهانی نخواهد  تنظیمات برنامه حذف کرده ایــد نا
بود. در صورت ثبت مجدد حساب واتساپ در همان 
تلفن همراه، نســخه پشــتیبان محلــی، روی تلفن 
همراه، همچنان وجود خواهد داشت و می توان آن 
را بازیابی کرد. یعنی واتس اپ پــس از چهار ماه عدم 
گر  فعالیت، حســاب کاربــری را حــذف می کنــد، اما ا
سیم کارت همچنان فعال باشــد، می توانید همان 

شــماره تلفن را در همان موبایل دوباره ثبت کنید و 
پیام ها را بازیابی کنید.

هنگامی که حساب حذف می شود، از گروه ها خارج 
می شــود و تصویر نمایه ناپدید می شــود؛ به محض 
کانــت، وی از تمامی گروه هایــی که عضوی  حــذف ا
از آن هــا بوده اســت، خــارج می شــود. عــاوه بر این، 
کانت ناپدید  عکس نمایه و هرگونه اطاعات اضافی ا
می شود. چت های موجود با افراد دیگر در چت این 
افراد دیگر باقی خواهد ماند. امکان ادامه ارسال پیام 
گرچه آن ها هرگز تحویل داده نمی شوند.  وجود دارد، ا
با این حال، هر کســی کــه بخواهد یــک چت جدید 

باز کند، پیام "شماره تلفن در واتس اپ وجود ندارد" 
گــر ترجیــح می دهید حســاب  را دریافــت می کنــد. ا
واتس اپ یکی از اقوام یا دوستانی که فوت کرده اند را 
فعال نگه دارید، راه حل آسان است. برای جلوگیری 
از حذف خودکار، الزم است حداقل هر چهار ماه یک 

بار واتس اپ متصل شود.
نه تنها این، بلکه باید مطمئن شوید که سیم کارت 
گرچه بعد از غیرفعال شدن  همچنان فعال است. ا
 Wi-Fi ســیم کارت می توانیــد از واتــس اپ از طریــق
استفاده کنید، اما پس از آن این احتمال وجود دارد که 
شماره بازیافت شود و شخص دیگری آن را با استفاده 
از حســاب ثبت کند، در این مرحله شــما دسترسی 

به حساب شخص متوفی را از دست خواهید داد.
گر ترجیــح می دهیــد قبــل از پایــان چهار مــاه عدم  ا
کانت شــخص متوفی را حذف کنیــد، دو  فعالیت، ا
گزینه دارید. با دسترســی به تلفن همراه، می توانید 
با رفتن بــه تنظیمات < حســاب < حذف حســاب، 

حساب را به صورت دستی حذف کنید.
کانــت غیرقابل برگشــت اســت،  ایــن روش حــذف ا
کانت یا پیام ها وجود  به گونه ای که امکان بازیابی ا
گر همــان شــماره تلفــن را  نخواهــد داشــت، حتــی ا
در همــان موبایــل مجــددا ثبــت کنیــد. همچنین 
بازیابــی پیام هــا از پشــتیبان Google Drive امــکان 

پذیر نخواهد بود.
گــر بــه حســاب کاربــری دسترســی نداریــد، بایــد با  ا
پشتیبانی فنی واتساپ تماس بگیرید تا مدیریت را 

برای شما انجام دهند.

فناوری

داستان کوتاه

آشپزی یک هنر است و این هنر خوش طعم، 
رمــز و رازهــای زیــادی دارد. حرفه ای ها برای 
تند کار کردن و بهتر نگه داشتن مواد غذایی از 
ترفندهای خاص و جالبی استفاده می کنند.

نکته ها و ترفندهای مهمی در آشپزی وجود دارد 
و الزم اســت تمام کســانی که می خواهند یک 
کدبانوی تمام عیار باشند این ترفندها را بدانند. 
راه هایی در مورد نگهداری بهتر از ســبزیجات و 
ترفندهایی که کار شما را در آشپزخانه سریع تر 
می کند، همــواره یکــی از روش هایی اســت که 

زندگی را برای شما ساده تر می نماید.
           تازه شدن سبزی

بــرای تــازه شــدن ســبزی، آن را در آب ســرد 
حاوی کمی آب لیمو بخوابانید.

           از بین بردن بوی غذا
گر خانه شما از بوی غذا پر شده و باعث ناراحتی  ا
کشیر  خانواده می شود، از دود اسفند یا دود خا
استفاده کنید یا با دود کردن دارچین می توانید 

کاما بوی غذا را از بین ببرید.
           خارج شدن راحت نمک از نمکدان

برای اینکه نمــک راحت تر از نمکــدان خارج 
شود می توانید چند عدد برنج خشک داخل 

آن بریزید.
           آسیاب کردن فلفل

در نظر داشــته باشــید که حتما فلفل ها را در 
هــوای آزاد آســیاب کنیــد. یــک دســتمال را 
چند تا زده و جلوی دهان خود بگیرید و بعد 
فلفل ها را آسیاب کنید و پس از آسیاب کردن، 
چند ثانیه صبر کنید تا ذرات فلفل ته نشین 
شود و بعد در آســیاب را باز کنید. چند مرتبه 

دستان خود را با آب و صابون بشویید.
           یک نکته در مورد زودپز

هرگــز نبایــد روی زودپــزی کــه تــازه خاموش 
ک است و  کرده اید آب بریزید، زیرا هم خطرنا
هم این کار باعث می شود، زودپز شما تبدیل 

به دیرپز شود و دیگر غذا را زود نپزد.
           دستگاه بخارپز در خانه

برای ساختن این دســتگاه یک قابلمه را آب 
کــرده و آبکشــی روی آن قرار دهیــد. مقداری 
آب در قابلمــه بریزیــد، بــه میزانی کــه آبکش 
بــا آب برخــورد نکند. حــاال هــر مــوادی را که 
می خواهیــد بخارپز کنیــد، روی آبکــش قرار 
دهید. اجاق گاز را روشن کنید تا مواد غذایی 

شما بخارپز شود.
           استفاده از گوش ماهی در کتری و 

سماور
کافی است چند دانه گوش ماهی را در کتری 
یا ســماور قرار دهید، تا آهک موجود در آب را 

جذب کند.
           جلوگیری از سیاه شدن ظروف 

آلومینیومی
هنگام پختن حبوبــات داخــل قابلمه چند 
قطره سرکه یا آبلیمو اضافه کنید، با این کار هم 
ظرف شما سفید می ماند و هم طعم حبوبات 

بهتر می شود.
           سریع تر جوش آمدن آب

گــر عجلــه داریــد و می خواهیــد آب قابلمــه  ا
شما سریع تر جوش بیاید، کمی نمک به آن 

اضافه کنید.
           سریع جوش آمدن آب سماور

گر می خواهیــد آب ســماور زود جوش بیاید  ا
ابتدا تا نیمــه ســماور را آب کنید. بعــد از گرم 

شدن، بقیه آب را داخل سماور بریزید.

در جاده ای متروک و دور افتــاده در آریزونا، 
درشــکه ای حامــل پنــج مســافر بــه چنــگ 
راهزنان افتــاد. ســارقان ابتدا تمــام اموال، 
دارایی و پول مســافران را به سرقت بردند، 
سپس به دستور سردسته راهزنان قرار شد 
تک تک مســافران به دســت بوسی رییس 
بروند و طلب عفــو کنند تا رییس از کشــتن 

آنها صرف نظر کند. 
چهــار مســافر درشــکه بــه ســرعت رفتنــد و 
دستور را انجام و جان خود را نجات دادند، 
اما نفر پنجم که پیرمردی عارف بود اطاعت 

نکرد. 
در نتیجــه رییــس دزدهــا بــا عصبانیــت بــه 
ســراغش رفت و لوله اســلحه اش را روی سر 
پیرمرد گذاشت و گفت: من کسی هستم که 
می توانم با فشار دادن این ماشه دنیای تو را 

به جهنم تبدیل کنم! 
پیرمــرد هــم بافاصلــه پاســخ داد: مــن نیز 
گر تو آن ماشه را فشار دهی  کسی هستم که ا
و مــرا بکشــی، آخرتــت را بــه جهنــم تبدیل 

می کنم! 
رییس دزدها با شــنیدن این حــرف هر پنج 
مســافر را بخشــید و از همــان لحظــه مریــد 

پیرمرد شد.

نکتههاوترفندهایمهم
درآشپزی

ماشه

غذاهــای جدیــد کــه مربــوط بــه 
کشورهای دیگر هستند اما با ذائقه 
غذایی ما ایرانی ها جور درمی آیند، 

همواره مورد توجه همه قرار می گیرند.
ک های  ک کدو با گوشت چرخ کرده یکی از خورا خورا
بسیار خوشمزه ترکی است که با کدو سبز یا بادمجان 
ک خوشــمزه با رشــته پلو در  تهیه  می شــود. این خورا
ترکیه سرو  می شود و طعم و مزه بسیار لذیذی دارد. برای 
ک خوشــمزه باید ابتدا با گوشت چرخ  تهیه این خورا
کرده کباب تهیه کنید و بعد با کدو سبز سرخ شده روی 
سیخ بزنید و با سس خوشمزه سرو کنید. نوع طبخ این 

غذای ترکی اصا پیچیده نیست.
ک کدو با گوشت چرخ             مواد الزم برای خورا

کرده
• گوشت چرخ کرده ۳۵۰ گرم

• پیاز ۱ عدد

• جعفری ۱۰۰ گرم
• کدو سبز ۳ عدد

• فلفل کاپی ۱ عدد
• کره به مقدار الزم

• گوجه ۳ عدد
• رب گوجه فرنگی ۱ قاشق غذاخوری

• روغن زیتون به مقدار الزم
• نمک، فلفل سیاه، پاپریکا، پودر سیر به مقدار الزم

           طرز تهیه
           مرحله اول

ابتدا یک پیاز را پوست بگیرید و رنده ریز بزنید. آب پیاز 
را بگیرید تا باعث شل شدن کباب نشود. سپس پیاز 
و گوشت و جعفری خردشده و فلفل کاپی خردشده 
و ادویه های مورد نظر مخلوط و خوب مواد را ورز دهید 
و به شــکل کوفته های گرد دربیاورید و بعد کمی پهن 

کنید.

           مرحله دوم
داخل تابه مورد نظر کمی کره و روغن بریزید و کباب ها یا 
همان کوفته ها را قرار دهید. ابتدا یک طرف آن را خوب 
ســرخ کنید و ســپس برگردانید تا طرف دیگر نیز بپزد. 
سپس کباب ها را از تابه خارج کنید و کدوها را نیز پوست 
بگیرید یا با پوســت به صــورت حلقه ای خــرد و داخل 

همان تابه سرخ کنید.
           مرحله سوم

حاال گوجه ها را رنده ریز بزنید یا داخل غذاساز یا پوره کن 
بریزید و پوره کنید. داخل همان تابه که مواد را ســرخ 
کردید تفت دهید تــا کمی خوش رنگ و غلیظ شــود. 
سپس رب را اضافه کنید و تفت دهید تا بوی خامی رب 
از بیــن برود. ســپس نصــف لیــوان آب جوش بــه مواد 

اضافه کنید.
           مرحله چهارم

حاال یک ســیخ چوبی بردارید و به ترتیب یک کباب و 
یک کدو سرخ شده روی آن بزنید و داخل سس در حال 
جوش قرار دهید. به دلخواه  می توانید انتهای هر سیخ 
کمی گوجه حلقه شده نیز بگذارید. حاال اجازه دهید با 

حرارت مایم جا بیفتد و سس غلیظ شود.
ک کدو با گوشت چرخ کرده            نکات خورا
• می توانید پخت انتهایی را در فر انجام دهید.

• به دلخواه در بین مواد سیخ زده از فلفل دلمه یا قارچ 
نیز استفاده کنید.

در بررســی ســرعت دو شــارژر ۲۵ و 
۴۵ واتی سامسونگ هیچ تفاوتی 

مشاهده نشد. 
شرکت سامسونگ برای هیچ  یک از مدل های گلکسی 
اس ۲۲ آداپتور شارژر در جعبه قرار نداده، اما شارژر ۴۵ 

واتی را در سایتش با قیمت ۴۹ دالر ارائه می کند.
طبق آزمایش ها، تفاوتی بین سرعت شارژ ۴۵ واتی این 
شــرکت در مقابــل ســرعت شــارژر ۲۵ واتــی آن وجــود 
ندارد. البته این دو مدل ۳۰ دالر تفاوت قیمت دارند. 

به گفته مســئوالن شرکت سامســونگ، مشتریان با 
 Ultra Galaxy S۲۲ پیش سفارش گوشــی هوشــمند
تا ۲۵۰ دالر اعتبار دریافت می کنند. بر اساس آزمایش 
انجام شده، با ۳۰ دقیقه شارژ گلکسی اس ۲۲ اولترا با 
شارژر ۴۵ واتی، ۶۰ درصد و با شارژر ۲۵ واتی ۶۱ درصد 
نیروی باتری آن تامین می شود. برای رسیدن شارژ این 
گوشــی هوشــمند به ۱۰۰ درصد بــا شــارژر ۴۵ واتی ۵۹ 

دقیقه زمان نیاز است.
 Galaxy اختاف ایــن دو شــارژر بــرای رســاندن شــارژ

S۲۲Ultra به ۱۰۰ درصد فقط ۶ دقیقه است. شرکت ها 
بــرای اطمینان از خالی نشــدن باتری گوشــی، شــارژ 
دریافتــی را در صورت اتصال طوالنی  مــدت به برق به 
سرعت های خاصی محدود می کنند. معموال فقط 
۱۰ تــا ۱۵ دقیقه اول، ســرعت شــارژ گوشــی هوشــمند 
باال اســت. ســپس برای جلوگیری از وارد شدن فشار 
به باتری ســرعت شــارژ کاهش می یابــد. همه این ها 
به افزایش طــول عمر باتری های تلفــن همراه کمک 

می کند.

گوشت،یکغذایلذتبخشترکی کدوبا ک خورا

سرعتشارژرهای۲۵و۴۵واتسامسونگبررسیشد

پیست اســکی تاریک دره همدان، به عنوان یکی از 
پیست های بین المللی کشــور، با طول ۱۶۰۰ متر در 
۱۰ کیلومتری جنوب غربی جاده گنجنامه، در دامنه 
کوه های الوند قرار گرفته اســت. مســدود بودن جاده دسترسی به این 
پیست به علت بارش برف باعث شد تا در روزهای پایانی زمستان جاده 
دسترسی بازگشایی شــود و اسکی بازان خودشــان را به پیست تاریک 
دره برسانند. دستگاهی باالبر با توان جابه جایی بیش از ۱۰۰ نفر حدود 
دو کیلومتر از مسیر پیست را طی می کنند. پناهگاه و مهمانسرای پیست 
نیز با زیربنای ۵۵۰ متر مربع شامل خوابگاه، رستوران، مدرسه اسکی و 

تاسیسات برق اضطراری از دیگر امکانات این پیست است.

پیستاسکی»تاریکدره«
همدان

گردشگری

دستپخت

فناوری

گلی گالری
در دامنــه کوه های پشــت 
کاه قاضــی، ســاختمان 
متروکه ای که ۴۰، ۵۰ ســال 
کارگــران  خوابــگاه  قبــل 
معدن بود، به مرور به پاتوق 
معتادان، بی خانمان ها و 
ارازل و اوباش تبدیل شده 
بــود. تا اینکــه هنرمنــدی 
گمنــام در یــک روز بارانــی 
به ایــن منطقــه آمــد و از 
ک و آب بــاران  ترکیــب خــا
ســاخت  مجســمه هایی 
و بــر در و دیــوار ســاختمان 

نصب کرد. 
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