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دوران تعریف و تمجید از مدیران گذشته است
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رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان گفت: مصرف کنندگان واقعی اگر قصد خرید دارند، تا پیش از 
پایان سال خودرو موردنیاز خود را خریداری کنند. حمیدرضا قندیبا اشــاره به وضعیت بازار خودرو تا پایان 
سال، اظهار کرد: به طورقطع افزایش شیوع کرونا و شاید کاهش ســفرها در نوروز ۱۴۰۱، بر کاهش میزان 

خریدوفروش خودرو مؤثر است.
وی افزود: از سوی دیگر هرساله مدل های جدید خودرو از اول اسفندماه تغییر می کند، اما تا این لحظه هنوز 
به غیر از خودرو هایما s۷، مدل جدید ۱۴۰۱ وارد بازار نشده است و همچنان بسیاری مصرف کنندگان منتظر 
مدل های جدید هستند. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان با اشاره به رکود موجود در بازار خودرو، 
گفت: تا زمانی که تمام اصناف ایران وضعیت مناسبی ندارند، مردم نیز برای خرید خودرو ترغیب نمی شوند و 

شاید امروز خودرو در اولویت خرید مردم نیست. 
وی به رکود شدید بازار خودرو به ویژه در یک ماه گذشته اشاره کرد و افزود: در این مدت خودروهای گروه سایپا 

و ایران خودرو کاهش قیمت داشتند.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان:

مصرف کنندگان واقعی تاقبل سال خودرو بخرند

 عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
ح کرد؛ مطر

اقدامات فوالد مبارکه در کاهش 
مصرف آب ممتاز است

رئیس شورای اسالمی استان اصفهان: 

ساختار مدیریتی آب 
در ایران پوسیده است

کشاورزی قراردادی؛ 
الن  کننده دست دال کوتاه 

آزادسازی حریم 
و بستر رودخانه ها دستور کار 

دستگاه قضایی اصفهان

کاشت ۱۵۰ هزار اصله نهال 
در اصفهان

 در روز درختکاری 
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2 تزیو فوق العاده بودیم کارخانجات تولیدی ؛طارمی: مقابل ال  در صورت عدم همکاری 

آزادسازی واردات لوازم خانگی
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برپایی نمایشگاه عکس 
»محیط پنهان۳« در اصفهان
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# اصفهان  تنها  نیست

اسکن ۶۰ هزار دفتر ثبتی 
در اصفهان آغاز شد
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حسین اسماعیلی احمدی - شهردار زرین شهر

شــهرداری زرین شــهر به اســتناد مجوز شــماره ۴۶۶ مورخ 1۴۰۰/1۰/27 شــورای 
اسالمی شــهر درنظــردارد یــک دســتگاه ســوله واقــع در محله اندیشــه را بــه صــورت 
گــذار نماید. لذا از متقاضیان  اجــاره بــرای مــدت دو ســال ازطریــق مزایده عمومی وا
کســب اطالعــات بیشــتر از  دعــوت بعمــل می آیــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده و 
تاریــخ انتشــار تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 1۴۰۰/12/1۶ بــه شــهرداری زریــن شــهر 

1279787 / م الفمراجعه نمایند.

نوبت دوم گهی مزایده« »آ

سعید ابریشمی راد - شهردار شاهین شهر

 شــهرداری شــاهین شــهر به استناد مجوز شــماره 1۶9/ش مورخ 1۴۰۰/۰2/۰1 شورای اسالمی شهرداری شاهین شهر درنظردارد
  عملیــات اجرایــی احــداث پــارک بــا اولویــت چهــارراه کشــاورز را بــا اعتبــار اولیــه 1۳/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )ســیزده میلیــارد و چهارصــد میلیــون( ریــال 

گذار نماید. از محل اعتبارات فصل عمرانی بودجه مصوب سال 1۴۰۰ و 1۴۰1 شهرداری شاهین شهر به پیمانکاران واجد شرایط وا
متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ اوراق مناقصــه می بایســتی در ســاعات اداری بــه واحــد عمــران شــهرداری مراجعــه و پیشــنهادهای 
کثــر تــا پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه مــورخ 1۴۰۰/12/2۴ بــه دبیرخانــه حراســت شــهرداری تحویــل نماینــد. شــهرداری در رد یــا قبــول  خــود را حدا

کلیه پیشــنهادها مختار اســت. 128۴9۶9 / م الفیــک یــا 

علی اصغر حاج حیدری - شهردار خمینی شهر

شــهرداری خمینــی شــهر درنظــردارد بهــره بــرداری از خطــوط اصغرآبــاد، دســتگرد و قائمیــه بــه شــماره 2۰۰۰۰93298۰۰۰۰۰۰۶ را ازطریق 
ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت برگــزار نماید.

کتها ازطریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت  کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان از دریافــت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی پا
)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهد شــد.

گواهی امضای الکترونیکی )به صورت  متقاضیان شــرکت در فراخوان درصورت عدم عضویت در ســامانه، نســبت به ثبت نام و دریافت 
برخــط( بــرای کلیــه صاحبان امضای مجاز و مهر ســازمانی اقــدام الزم را به عمــل آورند.

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان: 1۴۰۰/12/7

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1۴۰۰/12/1۴
مهلت ارسال پیشنهادات: 1۴۰۰/12/2۵

کتها: 1۴۰۰/12/2۶ زمان بازگشایی پا
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی

128۵۰1۵ / م الفاطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینی شهر میدان قدس شهرداری مرکزی 33۶۴1۴1۵

چاپ اول گهی مناقصه آ

نوبت چاپ اول
گهی مناقصه عمومی )نوبت اول( آ

دلیل  به  اصفهان  استان  آبفای  کارکنان  اداره  رئیس 
اشتغال زایی در مجموعه اقامتی - گردشگری حاج سلیمان 
به عنوان بانوی کارآفرین شهرستان تیران و کرون معرفی شد.

پوپک جعفری که به عنوان رئیس اداره کارکنان شرکت آبفای 
استان اصفهان مشغول به فعالیت است خانه ای تاریخی با 
قدمت ۴۰۰ سال را با کمک جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر 

اصفهان بازسازی و مرمت کرده است.
این بانوی هنر دوست پس از بازسازی و مرمت این خانه 

قدیمی با سرمایه گذلری شخصی، آن را به اقامتگاهی سنتی 
و باستانی تبدیل کرده که با استقبال گردشگردان مواجه 

شده است.
وی با احیاء و مرمت خانه تاریخی حاج سلیمان متعلق به 
دوره زندیه، زمینه اشتغال ۶ نیروی کار در شهرستان تیران و 
کرون را فراهم کرده است و به همین دلیل از سوی شهرداری 
و شواری شهر شهرستان تیران و کرون به عنوان بانوی کار 

آفرین معرفی شد.

رئیس شورای اسالمی استان اصفهان گفت: ساختار مدیریتی 
و بهره برداری از آب در ایران ساختاری پوسیده و پر از ایراد است؛ 
فرونشست زمین نیز مسئله بسیار جدی است، البته اصل 
مسئله فرونشست با خشکسالی و استفاده بی رویه از منابع 

آب نیز مرتبط خواهد بود.
محمد جواد توحیدی راد در اجالس شورای اسالمی استان 
اصفهان با موضوع بررسی بحران های استان، اظهار کرد: 
امروزه مدیریت بحران در دنیا از یک نگاه بحران محور به مسئله 
مدیریت ریسک معطوف شده و در واقع توجه اصلی مدیریت 

بحران به فاز قبل از بحران است.

گر در انتظار وقوع بحرانی هایی مانند سیل  وی ادامه داد: ا
و زلزله باشیم و سپس وارد عمل شویم، صحیح نیست؛ 
درواقع باید قبل از اینکه بحرانی اتفاق بیفتد، امکان وقوع آن 
و پارامترهایی که می تواند احتمال وقوع آن را باال ببرد، بررسی 
شود تا بتوان با عملکردی صحیح، به پیشگیری مؤثری دست 
یابیم. همچنین در صورت وقوع بحران باید ابعاد مسئله را 

کامل رصد کنیم.
رئیس شورای اسالمی استان اصفهان درخصوص مقاوم سازی 
ساختمان ها و تاب آوری شهر، افزود: امروزه هدف اصلی در 
مقاوم سازی و تاب آوری شهر و روستاها این است که چه 

اقداماتی باید انجام دهیم تا در صورت وقوع سانحه، بحرانی 
به وجود نیاید و در سریع ترین حالت، اوضاع به شرایط عادی 

بازگردد.
وی با بیان اینکه مقابله با بحران در توان یک اداره یا سازمان 
نیست، خاطرنشان کرد: تمام ارکان فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و قانون گذاری باید در خدمت کاهش بحران و 
مدیریت بحران قرار گیرد. در استان اصفهان با سه بحران 
زیست محیطی و چالش بسیار جدی و خطرناک مانند کمبود 

آب، فرونشست زمین و آلودگی هوا روبه رو هستیم.
توحیدی راد گفت: درمورد بحران آب مسئله بسیار جدی 
است، البته عالوه بر کاهش نزوالت آسمانی بخش بزرگی از 
بحران آب به سو مدیریت های چند ساله و بهره وری پایین 

مدیریت آب مرتبط است.
وی افزود: بخش عمده ای از مشکالت زیست محیطی به دلیل 
احداث سدها در کشور است؛ با وجود آنکه بارها اثرات نامطلوب 
زیست محیطی آن ها گوشزد و باعث برهم خوردن مکانیسم 

طبیعی در ارتباط با حوزه های آب های زیرزمینی شده است.
وی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که باید در شورای عالی 
استان اصفهان درباره آن پیش قدم شویم این است که طرحی 
پیرامون شهرهای استان به تصویب برسد که هر شهرستان 
به فراخور خود هیچ کارخانه آب بر و آالینده ای نداشته باشد، 
همان طور که در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر تهران کارخانه 
آالینده ای وجود ندارد و سپس این مصوبه را به شوراهای عالی 

استان ها ارسال کنیم.
توحیدی راد خاطرنشان کرد: اعضای شورای عالی استان 
اصفهان باید تفکری استانی و ملی داشته باشند و برای افراد 
شرق، غرب، جنوب و شمال استان تفاوت نکند؛ باید تالش 

کنیم استان اصفهان از وضعیت بحران آالیندگی نجات یابد.

رئیس اداره کارکنان آبفای استان اصفهان؛

 کارآفرین نمونه شهرستان تیران و کرون 
رئیس شورای اسالمی استان اصفهان: 

ساختار مدیریتی آب در ایران پوسیده است
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بنیــاد برکت ســتاد اجرایی فرمــان امــام،  هــزار و ۱۰۰ 
طرح اشــتغال زایی در حوزه دانش بنیان در کشور 
راه انــدازی کرده اســت. مدیر عامل بنیــاد برکت در 
بازدیــد از پنج طــرح اجتمــاع  محور در شهرســتان 
خمینی شــهر گفت: برای راه اندازی ۵ هــزار و ۷۳۳ 
طرح اشتغال زایی اجتماع محور  هزار و ۱۶۲ میلیارد 

ریال سرمایه گذاری شد.
محمد ترکمانه، از فعالیت ۲۹ مجری و تســهیل گر 
بنیاد برکــت در اســتان اصفهــان خبــر داد و افــزود: 
۱۶ شهرســتان و ۲۳۸ روســتای استان زیر پوشش 

فعالیت های اشتغال زایی بنیاد برکت قرار دارند.
وی به دو رویکرد و اولویت اشــتغال زایی در اســتان 
اصفهان اشاره کرد و گفت: اولین اولویت، حمایت از 
راه اندازی طرح های کارگاهی خرد و کوچک با توجه 

به ظرفیت های منطقه ای در استان است.
مدیرعامل بنیاد برکت افزود: رویکرد دوم، حمایت 
از طرح هــای دانش بنیان در اســتان اســت کــه در 
همین راستا، همکاری های گسترده ای با شهرک 

علمی تحقیقاتی اصفهان صورت گرفته است.
کید کرد: بنیاد برکت در اســتان اصفهان  ترکمانه تا
کثــری از کارگاه هــای خرد و  به دنبال حمایت حدا

کوچک و راه اندازی طرح های دانش بنیان است.
مدیرعامل بنیاد برکت گفت: تا به امروز، هــزار و ۱۰۰ 
طرح اشتغال زایی در حوزه دانش بنیان در کشور اجرا 
شده که بخش قابل توجهی از این طرح ها در استان 

اصفهان بوده است.
وی  افــزود : بنیــاد برکــت بــا هــدف توانمندســازی 
اقتصــادی، توســعه کارآفرینــی و اشــتغال زایی در 

مناطق محروم و روستایی استان اصفهان، اجرای 
هزار و ۳۵۰ طرح اشتغال زایی اجتماع محور را در این 

مناطق در سال ۱۴۰۱ در برنامه های خود دارد.
کید بر اشتغال زایی در مناطق محروم  ترکمانه با تا
گفــت: بنیــاد برکــت، بــا راه انــدازی ۱۸۰ هــزار طــرح 
اجتماع محور در کشور زمینه اشتغال ۵۴۰ هزار نفر را 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم کرده است.

وی گفــت: مجریــان و تســهیل گران بنیــاد در ۱۰ 
هــزار روســتا و ۴۰۰ شــهر در سراســر کشــور مشــغول 

خدمت رسانی به متقاضیان اشتغال هستند.
مدیرعامل بنیاد برکت افزود :  ۲۰۰ هزار میلیارد ریال 
ظرفیت مجموع سرمایه گذاری برای راه اندازی این 

۱۸۰ هزار طرح اجتماع محور بوده است.
کید کرد: بنیاد برکت برای ســال  ترکمانه در پایان تا
۱۴۰۱ نیــز راه انــدازی ۱۰۰ هــزار طرح اجتماع محــور را 
در دســتور کار دارد. در جریان ســفر محمد ترکمانه 
مدیرعامل بنیاد برکت به استان اصفهان، ۵ هزار و 
۷۳۳ طرح اشــتغال زایی اجتماع محور با ظرفیت 
اشــتغال ۱۷ هــزار و ۱۹۹ نفــر در مناطــق محــروم و 

روستایی این استان به بهره برداری رسید.

بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار مقرر شد چنانچه 
تولیدکنندگان داخلی لــوازم خانگی قیمت های 
خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه ریزی الزم برای 
آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام شود.
بیســتمین جلســه ســتاد تنظیم بازار به ریاســت 
»محمد مخبر« معاون اول رئیس جمهور و با حضور 
وزرای صمــت، جهــاد کشــاورزی و دادگســتری، 
سخنگوی دولت، شهردار تهران و سایر مسئوالن 
دستگاه های عضو برگزار شد. مخبر در این جلسه 
با اشاره به کنترل آشفتگی های اولیه در بازار از همه 
اعضا خواســت تا با تمهیــدات مناســب و افزایش 
نظارت ها ایجاد ثبــات در قیمــت و بــازار کاالهای 

اساسی را دنبال کنند.
کید بر جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت  وی با تا
مخصوصــا در روزهــای پایانی ســال، افــزود: همه 
کســانی که در این زمینه همکاری مناسبی دارند 
مورد تشویق قرار گرفته و با متخلفین در هر صنعتی 

به شدت برخورد شود.
در این جلســه در خصوص وضعیت قیمت ها در 

صنعت لوازم خانگی گزارش مبسوطی ارائه شد.
بر اســاس این گزارش و بــا توجه به توقــف افزایش 
قیمت ها، ایجاد شفافیت در سامانه جامع تجارت، 
ثبت دقیق فاکتور فروش، درج قیمت تولید کننده، 

کاهش قیمــت تمام شــده از طریق ســاخت مواد 
داخل و کاهش تعرفه واردات قطعات و تالش برای 
افزایش تیراژ تولید و ایجاد تنوع در محصول از جمله 
راهکارهــای کاهش قیمــت در این صنعــت و بازار 
عنوان و مقرر شــد در این زمینه برنامه ریــزی الزم 

صورت پذیرد.
الزم به ذکر اســت، بر اساس تصمیم ستاد تنظیم 
بازار مقرر شد چنانچه تولیدکنندگان داخلی لوازم 
خانگی قیمت های خود را در بــازار واقعی نکنند، 
برنامه ریزی الزم برای آزادسازی واردات متناسب 

با نیاز مردم انجام شود.
در ایــن جلســه وزارت صمــت گزارشــی از آســیب 
شناســی و آخرین وضعیــت قیمت هــای ۱۸ قلم 
از طیف وســیعی از کاالهای مورد نیاز شــب عید و 
همچنین گزارشی از آخرین وضعیت درج قیمت 
تولید کننده بر روی کاالها ارائه داد. بر اساس این 
گزارش تعداد کاالهای مشمول طرح درج قیمت 
تولید کننده ۷ هــزار قلم کاال اعالم شــد کــه از این 
تعــداد حــدود ۴۵۰۰ قلــم کاهــش قیمــت پیــدا 

کرده اند.
همچنیــن گزارشــی از تأمیــن و ذخیــره ســازی 
غ و برنــج در  میوه شــب عیــد، توزیع گوشــت و مــر
میدان های عرضه، توسط وزارت جهاد کشاورزی 
ارائه و مقرر شــد در روزهای منتهی به پایان ســال 
عرضه کاالهای اساسی با قیمت مصوب تنظیم 
بازاری به وفور صورت گیرد به گونه ای که کمبود و 

کسری در بازار وجود نداشته باشد.
وضعیت توزیع کاالها در ســامانه های هوشمند 
و اینترنتی نیز از دیگر گزارش های ارائه شده در این 
جلسه بود که بر اساس آن و با اشاره به رکورد ۸۰ تنی 
توزیع برنج با قیمت متوسط در تهران توسط این 
سامانه ها مقرر شد در روزهای منتهی به پایان سال 
تعداد ســامانه های موجود افزایش و زیرســاخت 

فروش و عرضه توسط این سامانه ها ارتقا یابد.

طبق اعالم بانــک مرکزی تــا پایان دی ماه ســال 
جاری تعداد انواع کارت های بانکی در کشــور به 

بیش از ۴۱۸ میلیون عدد رسیده است.
مانــده کارت های بانکی صــادر شــده بانک ها تا 
کی از آن اســت کــه در حال  پایان دی امســال حا
حاضر معادل ۴۱۸ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۹۲۵ عدد 
کارت بانکی در قالــب کارت برداشــت، اعتباری، 
هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور وجود دارد؛ 
به این ترتیــب در صورتی که جمعیت ایــران را ۸۰ 
میلیون در نظر بگیریم، به طور میانگین هر ایرانی 

پنج کارت بانکی دارد.
بررسی آمار بانک مرکزی نشان می دهد که بانک 
ملی با صــدور انــواع کارت بانکی در رده نخســت 

صدور انواع کارت بانکی قرار دارد.  
تا پایان دی ماه سال جاری بالغ بر ۲۶۶ میلیون و 
۸۶۷ هزار و ۵۸۹ عدد کارت بانکی از نوع برداشت 
در کشــور وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد 
۴۷ میلیــون و ۶۰۸ هــزار و ۴۱۵ کارت، بیشــترین 
صدور کارت برداشت در میان بانک ها و موسسات 

اعتباری کشور را داشته است.
بانک هــای صــادرات، ملــت و ســپه در رده های 
بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد 
کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.

همچنیــن، طبــق آخریــن اعــالم بانــک مرکــزی 
معادل ۱۵ میلیــون و ۱۳۰ هــزار و ۸۸۳ عدد کارت 

بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد 
که بانک ملی با تعداد هفت میلیون و ۶۹۶ هزار و 
۹۵ عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در 
میان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور 

را داشته است.
عــالوه برایــن، آمار بانــک مرکزی نشــان می دهد 
۱۳۴ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۵۴ عدد کارت خرید 
یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود 
دارد که بانک ملی ایران با صدور ۳۵ میلیون و ۳۶ 
هزار و ۴۹۹ عدد کارت هدیه در رتبه نخســت این 
جــدول قــرار گرفتــه و پــس از آن نیــز بانک هــای 

پارسیان و ملت قرار دارند.
طبق این گــزارش، معــادل یک میلیــون و ۹۸۷ 
هــزار و ۸۹۹ عــدد کارت پــول الکترونیــک نیــز تا 
پایان دی ماه ســال جاری در کشــور وجود دارد 
که عمده بــازار کارت پول الکترونیــک در اختیار 

بانک ملت است.

مدیرعامل بنیاد برکت اعالم کرد:

کشور راه اندازی ۱۱۰۰ طرح  اشتغال دانش بنیان برکت در 

خبر

معــاون اشــتغال وزارت کار از ثبــت آنــی و 
لحظه ای مجوز ۳۵۰ کسب و کار خانگی خبر 
داد و گفت: مجوز ۱۷۲ کســب و کار خانگی 

نیز به صورت سه روزه صادر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در راستای تسهیل صدور  
مجوزهای کســب و کار، وزارت تعاون،کار و 
رفاه اجتماعی کاهش زمان صدور مجوزها 
در ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای را در 
دســتور کار قــرار داد و در حالــی کــه مجــوز 
تاســیس آموزشــگاه های آزاد تا پیش از این 
بیش از هشت ماه به طول می انجامید، این 
زمان با اهتمام وزارت کار به سه روز  کاهش 

پیدا کرد.
وزارت کار مدتــی بعد در راســتای توســعه و 
تقویت هرچه بیشتر مشاغل خانگی، مدت 
زمان صدور مجوزهای فعالیت این دســته 
مشاغل را نیز به سه روز کاهش داد تا ضمن 
رفع موانع تولید در بخش اشتغال خانگی، 
افــراد با انگیــزه بیشــتر به ایــن حــوزه ورود و 

کسب و کار خود را ثبت کنند.
به گفتــه وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
در حــدود  ۵۵۰ مجــوز در حــوزه کاری ایــن 
وزارتخانه وجود دارد که بیــش از ۹۵ درصد 
از طریــق دبیرخانه مشــاغل خانگــی صادر 

می شود.
آنطــور کــه عبدالملکــی می گوید: بســیاری 
از مجوزهــای مشــاغل خانگــی ثبــت محور 
و بــه صــورت آنــی صــادر می شــوند و ســایر 
مجوزهایی که نیازمند پاسخ دستگاه های 
ذی صــالح اســت، ظــرف ســه روز نهایــی  

می شود.
کریمی بیرانونــد -  پیــش از ایــن محمــود 
معــاون اشــتغال وزیــر کار - از تشــکیل یک 
ستاد ویژه در وزارت کار به منظور تسهیل و 
غیرحضوری کردن صدور مجوزهای کسب 
و کار در همــه معاونت هــا و ســازمان های 
گفتــه بــود: ســامانه  ذیربــط خبــر داده و 
حمایــت از مشــاغل خانگــی از ایــن پس به 
  mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir نشانی 
با ســازوکار جدیــدی فعالیت می کنــد که بر 
اســاس آن دو دســته مشــاغل بــه صــورت" 
مجوز محور "و "ثبت محور" برای عموم مردم 

قابل دسترس است.
وی اخیرا از ثبت آنی و لحظه ای مجوز ۳۵۰ 
کسب و کار خانگی خبر داده و گفته " مجوز 
۱۷۲ کســب و کار خانگی نیز به صورت ســه 

روزه صادر می شود."
بــر اســاس ســاز و کار و روش جدید ســامانه، 
طبــق مصوبــه هشــتم دی مــاه ســتاد ملی 
ساماندهی مشاغل خانگی، دو دسته مجوز 
بــرای مشــاغل خانگــی وجــود دارد کــه یک 
دســته آن،  شــامل ۳۵۰ مجــوز اســت کــه به 
صورت آنــی و همان لحظــه ای که متقاضی 
درخواســت خــود را ثبــت می کنــد، صــادر 
می شــود و یــک دســته از مجوزهــا شــامل 
۱۷۲ مجوز اســت که مجــوز محور هســتند، 
به گونه ای کــه متقاضی درخواســت خود را 
کثر سه روز کاری  ثبت می کند و بعد از آن حدا
دستگاه اجرایی زمان دارد که این درخواست 
را ثبت کند، در غیر این صورت سامانه به طور 
خودکار مجوز را صادر و متقاضی پرینت مجوز 

خود را دریافت می کند.
با کاهش زمان صدور مجوز مشاغل خانگی، 
هیــچ مجــوزی در حــوزه مشــاغل خانگــی 
نخواهد بــود کــه صــدور آن بیش از ســه روز 
طول بکشد و این کار برای نخستین بار و در 
راستای حذف موانع تولید و کسب و کار در 

کشور اتفاق می افتد.
با ایــن اقــدام در مجموع ۵۵۰ عنوان شــغل 
خانگی وجود دارد که مجوز همه آن ها کمتر 
از ۷۲ ساعت صادر خواهد شد و متقاضیان 
بدون آنکه زمان طوالنی برای گرفتن مجوز 
کســب و کار خود ســپری کنند می توانند با 
مراجعه به ســامانه مشــاغل خانگی وزارت 
کار، مجوز شغل مربوطه را بی درنگ دریافت 

کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی نوشت: آئین نامه 
جداسازی حساب های شــخصی و تجاری 

بزودی ابالغ می شود. 
داود منظور در حساب کاربری خود در توییتر 
نوشت: پیش نویس طرح پیش نویس آیین 
نامه تفکیک حساب های شخصی و تجاری 

تدوین شده و به زودی ابالغ می شود.
این طرح در ادامه شــفاف ســازی معامالت 
و کاهــش فــرار مالیاتــی بــه موجــب قانــون 
مالیات های مستقیم و همچنین پایانه های 

فروش تدوین شده است.

خبر رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان:

مصرف کنندگان واقعی تاقبل سال خودرو بخرند
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو 
اصفهان گفــت: مصرف کنندگان 
گــر قصــد خریــد دارنــد، تا  واقعــی ا
پیش از پایان سال خودرو موردنیاز خود را خریداری 

کنند.
حمیدرضا قندیبا اشــاره بــه وضعیت بازار خــودرو تا 
پایان سال، اظهار کرد: به طورقطع افزایش شیوع کرونا 
و شاید کاهش سفرها در نوروز ۱۴۰۱، بر کاهش میزان 

خریدوفروش خودرو مؤثر است.
وی افزود: از ســوی دیگر هرســاله مدل هــای جدید 
خودرو از اول اسفندماه تغییر می کند، اما تا این لحظه 
هنوز به غیر از خودرو هایما s۷، مدل جدید ۱۴۰۱ وارد 
بازار نشده است و همچنان بسیاری مصرف کنندگان 

منتظر مدل های جدید هستند.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان با اشاره 
به رکود موجود در بازار خودرو، گفت: تا زمانی که تمام 
اصناف ایران وضعیت مناسبی ندارند، مردم نیز برای 
خرید خودرو ترغیب نمی شوند و شاید امروز خودرو در 

اولویت خرید مردم نیست.
وی به رکود شــدید بــازار خــودرو به ویــژه در یــک ماه 
گذشته اشــاره کرد و افزود: در این مدت خودروهای 

گروه سایپا و ایران خودرو کاهش قیمت داشتند.
قندی با اشــاره به اینکه کاهش قیمت خودرو بعد از 
صحبت های مقام معظم رهبری و انتقاد از کیفیت 
پایین و قیمت باالی خودرو، گفت: همچنین بعد از 
اعالم دادستانی کل کشور و همچنین کارشناسان 
خودرو نســبت به بررســی خودروهــای تصادفی، تا 

حدودی قیمت خودرو ریزش داشته است.

وی افزود: به عنوان  مثال در این مدت خودرو دنای 
اتوماتیک نسبت به یک ماه گذشته حدود ۴۰ میلیون 
تومان و یا پژو پارس تیو۵ حدود پنج میلیون تومان و یا 
خودروهای گروهای سایپا بین ۲ تا ۳ میلیون کاهش 

قیمت داشته اند.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان با اشاره به 
قیمت انواع خودرو، اظهار کرد: قیمت خودرو هایما 
S۷ پالس حدود ۸۲۰ میلیون تومان، دنای اتوماتیک 

۴۸۰ میلیون تومان، پژو پارس تیوفایو ۳۳۵ میلیون 
تومان، پژو پارس سال ۲۷۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ 
تیپ دو ۲۶۳ میلیون تومان، سمند داشبورت جدید 
۲۶۳ میلیون تومان، پــژو ۲۰۷ پاناروما ۳۶۰ میلیون 
تومان، کوییک دو رنگ ۱۹۸ میلیون تومان، ســاینا 
۱۹۵ میلیون تومان، تیبا دو ۱۸۵ میلیون تومان و پراید 

مدل ۹۹ حدود ۱۶۵ میلیون تومان است.
وی درباره اینکه مردم تا پایان سال خودرو بخرند و یا 

گر قصد  ســال آینده، گفت: مصرف کنندگان واقعی ا
خرید دارند، تا پیش از پایان سال خودرو موردنیاز خود 

را خریداری کنند.
قندی با پیش بینی وضعیت خودرو، اظهــار کرد: با 
توجه به وعده وزیر صمت نســبت به اینکــه افزایش 
تولید خودرو، بعید اســت ســال آینده زیــاد، افزایش 
خودرو داشته باشیم، همچنین تا پایان امسال نیز 

دیگر افزایش قیمت خودرو نخواهیم داشت.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
گفت: بخش صنعت تنها ۲ درصد منابع آبی کشور را 
مصرف می کند این درحالی است که باید برای مصرف 
آب در بخش کشاورزی چاره ای اندیشید و اقدامات شرکت فوالد مبارکه 

در کاهش مصرف آب درخور توجه است.
سیدرضا شهرستانی با اشــاره به اینکه ۶۰ درصد مصرف آب در اروپا به 
بخش صنعت اختصاص دارد، اظهار کرد: این درحالی است که در کشور 
۹۰ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است و کل صنعت کشور بالغ بر 
۲ درصد آب مصرف می کند. لذا باید با اطالع رسانی دقیق این موضوع در 
جامعه تبیین شود که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تنها راه برونرفت 

چالش آب در کشور است.
گاهی صنایع و به ویژه صنعت فوالد  وی با اشاره به اینکه متاسفانه در اثر ناآ
با بی انصافی در مظان اتهام مصرف آب باال قرار می گیرند، گفت: نقش 
رسانه ها در اطالع رسانی دقیق می تواند توجه سیاستگذاران را به ریشه 

اصلی مساله جلب می کند.

          اقدامات موثر شرکت فوالد مبارکه در حوزه آب
هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشــاره بــه اقدامات 
شرکت فوالد مبارکه در کاهش مصرف آب، تصریح کرد: بهینه سازی و 
کاهش مصرف آب در فرآیندهای تولید فوالد، جمع آوری و انتقال پساب 
شهری و تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی از اقدامات شرکت فوالد 
مبارکه بوده است و این شرکت اقدامات بزرگی در زمینه صرفه جویی در 

مصرف آب انجام داده اند.
وی افزود: شــرکت های بزرگ صنایع معدنی عالوه بر سرمایه گذاری در 

تصفیه پساب ها، در انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی ایران هم 
سرمایه گذاری کرده اند که این موضوع بسیار نکته قابل توجهی است.

          سرمایه گذاری کالن معدنی ها و فوالدی ها در اقتصاد آب
کید کرد: متهم  عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تأ
کردن بخش صنعت و شــرکت های بزرگ به عنوان عامل بحران آب در 
کشــور، اجحاف در حق این شرکت ها اســت که اوال در مجموع مصرف 
آب بسیار پایینی دارند و ثانیا سرمایه گذاری قابل توجهی نیز در زمینه 

اقتصاد آب انجام داده اند.
شهرستانی تصریح کرد: مصرف آب بخش کشاورزی در کشور ۹۰ درصد 
اســت و برای حل چالش آب، باید الگوی مصرف در بخش کشــاورزی 
اصالح شود و کشــاورزی ما به کشاورزی صنعتی تبدیل شــود. دولت 
در این زمینه باید حمایــت الزم را انجام دهــد تا در بخش کشــاورزی از 
تکنولوژی های جدید استفاده شود و پروژه های علمی با کمک بخش 
دانشگاهی در این زمینه اجرا شود تا شاهد کاهش مصرف آب در بخش 

کشاورزی باشیم.

مــردم نجف آبــاد در مجلــس شــورای  نماینــده 
اسالمی گفت: برای رســیدن به تعادل در مصرف گاز 
به راهکارهای اجتماعی و فرهنگی نیاز داریم که در این 
زمینه شرکت های دانش بنیان می توانند در فرهنگ سازی نقش موثری 

داشته باشند.
ک و مازوت سوزی  ابوالفضل ابوترابی با اشاره به عدم اجرایی قانون هوای پا
در اصفهان اظهار داشــت: دولت قبل با ترک فعل ها مســبب این وضع 
موجود است و وزیر نفت پیشین در خصوص انرژی گاز اقدام مثبتی انجام 
نداده که حتی در روابط بین المللی مانند کشــور قزاقستان برای تبادل 

انرژی و گاز دچار مشکل شدیم.
وی افزود: با استمرار دولت قبل همراه بی تدبیری ها و ترک فعل ها نه تنها 

با کمبود گاز مواجه بودیم بلکه در تابستان کمبود برق هم داشتیم که 
دشمن دقیقا دنبال همین موضوع و نارضایتی هاست اما با درایت دولت 
فعلی و دیپلماسی صحیح و واردات گاز، این مشکالت کاهش یافته است.
ابوترابی ادامه داد: عالوه بر این وزارت نفت میعانات گازی را که در مخازن 
لبریز شده بود به یکی از کشورهای دوست و همسایه صادر کرد تا ظرفیت 
تولید گاز را چنــد برابر کند، زیــرا در مدت دولت آقای روحانی پاالیشــگاه 

جدیدی ساخته نشد.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی گفت: برای رسیدن 
به تعادل در مصرف گاز به راهکارهای اجتماعی و فرهنگی نیاز داریم که 
در این زمینه شرکت های دانش بنیان می توانند در فرهنگ سازی نقش 

موثری داشته باشند.

مدیــر ســد زاینــده رود گفــت: افزایــش ۳۲ درصــدی 
بارندگی ها نسبت ســال گذشته باعث رشــد ورودی 
به ســد شــده اســت امــا با ایــن وجــود تنهــا ۱۰ درصد 
گنجایش این ســد آب دارد. سید مجتبی موسوی نایینی با بیان اینکه 
میزان بارندگی ها نســبت به بلند مدت ۱۴ درصد کاهش داشته است، 
افزود: هم اینک ورودی آب به سد زاینده رود برابر  ۲۳ و ۹ دهم  و خروجی  
کنون حجم  ســد  ۱۱ متر مکعــب در ثانیه اســت. وی بیان داشــت: هم ا
زاینده رود ۱۲۴.۵ میلیون درحالی که ظرفیت آن یک هزار و  ۲۳۹ میلیون 
کنون ۹۰ درصد حجم  متر مکعب است. مدیر سد زاینده رود گفت: هم ا
زاینده رود  خالی است که با افزایش ورودی آب به سد  مشکلی برای تأمین 

آب شرب نخواهیم داشت.
وی ادامــه داد:  تا ایــن زمان ورودی ســد کمتــر از انتظار اســت و  تامین و 

پایداری آب در رودخانه زاینده رود منوط به کنترل مصارف است.

موسوی نایینی مصرف صنایع را کمتر از چهار میلیون مترمکعب در ماه 
تخمین زد و ادامه داد:  به دنبال افزایش گرمای هوا، شاهد افزایش مصرف 
آب خواهیم بود که با کنترل مصارف می توان به مدیریت هرچه بهتر آب و 

پایداری جریان دست یافت.
سد زاینده رود به عنوان یکی از اصلی ترین ســدهای مرکز کشور و تامین 
کننــده آب شــرب، محیط زیســت، کشــاورزی و صنعــت در منطقــه 
مرکزی ایران، در سال ۱۳۴۹ با ظرفیت ۱.۴ میلیارد مترمکعب بهره برداری 
شد، این سد قوسی شکل در۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان 

چادگان قرار دارد.
زاینده رود که نقشــی اصلی و مؤثر در پایداری محیط زیست، تأمین آب 
آشــامیدنی، رونق کشــاورزی و اقتصاد منطقــه مرکزی و هســتی تاالب 
گاوخونی داشــته، در دهه های اخیر به دلیل برداشــت های غیرقانونی 
کم جمعیــت و تا حدودی  در باالدســت، انتقال آب به حوضــه دیگر، ترا

کاهش نسبی بارندگی ها، به یک رودخانه با جریان دوره ای، تبدیل و در 
پایین دست در فصول گرم به ویژه تابستان با خشکی مواجه شده است.

سرپرســت معاونت برنامه ریــزی و اقتصــادی وزارت 
جهــاد کشــاورزی گفــت: بــرای ســال آینــده کشــت 
قــراردادی ســیب زمینی و برنــج را در دســتور کار قــرار 
داده ایم. محمد قربانی در خصوص اجرای کشاورزی قراردادی در کشور، 
کنون کشاورزی قراردادی برای محصوالت صنعتی مانند  اظهار کرد: تا
چغندرقند، کلزا و پنبه انجام شده است و در دولت سیزدهم ما از اوایل 
آبان ماه، کشاورزی قراردادی گندم را هم شروع کرده ایم و ۲۵۰ هزار هکتار 
گندم به صورت قراردادی کشت شده است. وی با بیان این که برای سال 
آینده هم کشت قراردادی سیب زمینی و برنج را در دستور کار قرار داده ایم، 

افزود: دستورالعمل کشت قراردادی برنج در روزهای آینده ابالغ می شود 
که در ارتباط با ارقام اصالح شده است. سرپرست معاونت برنامه ریزی و 
اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که استفاده از روش های مالی 
برای کشاورزی قراردادی را در دستور کار قرار داده ایم، خاطرنشان کرد: 
شرکت های پشتیبان، بانک ها و مؤسسات از این طرح حمایت خواهند 
کرد تا افرادی که اقدام به کشاورزی قراردادی می کنند، به خصوص بخش 
خصوصی که رکن اصلی در کشاورزی قراردادی است، قرارداد را به بانک ها 
و مؤسسات اعتباری ببرند و بر مبنای آن تسهیالت دریافت کنند که این 

تسهیالت برای خرید سم، کود و بذر خواهد بود.

ح کرد؛  عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مطر

کاهش مصرف آب ممتاز است اقدامات فوالد مبارکه در 

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

کمک دانش بنیان ها گاز به  تعادل در مصرف 

گنجایش سد زاینده رود خالی است ۹۰ درصد 

کشت قراردادی سیب زمینی و برنج از سال آینده آغاز 

 در صورت عدم همکاری کارخانجات تولیدی ؛

آزادسازی واردات لوازم خانگی 

کارت بانکی دارد؟ هر ایرانی چند 

صدور فوری و لحظه ای 
مجوز ۳۵۰ شغل خانگی

حساب های بانکی 
شخصی و تجاری 
تفکیک می شوند 

خبر

خبر

خبر

خبر

خبر
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نباید کسی که پول بیشتری دارد، بیشتر دیده شود؛

دوران تعریف و تمجید از مدیران گذشته است 
شــهردار اصفهان بر ضــرورت پایان 
بخشیدن به تعریف و تمجیدهای 
کید  مکرر از مســئوالن و مدیــران تا
کرد و خــود را آمــاده پذیــرش هرگونــه انتقاد ســازنده و 

مفید دانست.
علی قاســم زاده در جمــع نماینــدگان خبرگزاری های 
کشــور در اصفهان به بیان نکاتی درباره تغییــر در روند 
انتقــال اخبــار بــه مــردم پرداخــت و بــا مطــرح کــردن 
دیدگاه هــای خــود در خصــوص ضــرورت شکســتن 
ســاختارهای نادرســت در این زمینه اظهار کــرد: باید 
نســبت به تغییری که در نوع نگاه و انتظــارات مردم از 

مسئوالن و مدیران ایجاد شده حساس باشیم.
وی افزود: اخیرا در جامعه ما اتفاقاتی رخ داده که قدری 
نگران کننده اســت؛ مردم نســبت به برخی از مسائل 
بی حس و بی تفاوت شــده اند که به نظر می رسد این 
امر، پیامــی در خــود دارد و بایــد از ســوی مــا دریافت و 
منجر به ایجاد تغییر در رویه اطالع رســانی و سبک کار 

رسانه ها شود.
باید کلیشه های رایج در عملکرد رسانه ها شکسته شود

شهردار اصفهان با بیان اینکه عملکرد فعلی رسانه ها 
و نــوع نگاهی که بــه انعکاس اخبــار دارنــد، نمی تواند 
شکاف و گسلی که میان مردم و مدیران ایجاد شده را 
کاهش دهد، تاکید کرد: باید کلیشه های قبلی شکسته 
شــود تا مردم بــاور کنند کــه قرار اســت واقعــا اقدامات 
تازه ای صورت گیرد؛ چرا باید مســتمرا عکاسی همراه 
مسئولی همچون شهردار باشــد و از کارهای عادی او 
مانند نشستن در مترو و رفت و آمدهای کاری، برگزاری 
جلســاتی که وظیفه او به شــمار می رود عکــس و خبر 

تهیه کند؟!
وی افزود: این کار، معنایی جز پایین تصور کردن سطح 
فهم عموم ندارد، لذا باید بدانیم که مردم از نمایش و 
گر به معنای واقعی کاری  بازی و فیلم خسته شده اند، ا
کردیم، وظیفه داریم آن را به اطالع مردم برسانیم ولی 
اتفاقات عادی و معمولی چرا باید به اطالع مردم برسد؟، 
به گمانم اینها دیگــر ارزش خبری نــدارد و باید غربال و 
شیوه انتخاب اخبار را تغییر بدهیم و بعضی روزها حتی 
گر خبری که دارای ارزش خبری است در اختیار نداریم،  ا

هیچ خبری به مردم ندهیم.
          بت سازی در رسانه ها را کنار بگذاریم

قاسم زاده پرهیز از قطب ســازی و بت ســازی در حوزه 
رسانه را ضرورت دیگری برای فعاالن حوزه خبر دانست 
کید کرد: من در رسانه های شهرداری اصفهان، این  و تا
مساله را پیگیری کرده ام چرا که معتقدم شهردار نباید 
تافته جدا بافته تصور شود و خبر باید بر اساس ارزش خبر 

نه بر اساس جایگاه اداری افراد تنظیم شود.
وی اضافه کرد: نمی دانم چقدر می شود این تغییرات 
را در روند فعالیت رسانه ها ایجاد کرد، اما باید به سمت 
یــک انقــالب خبــری و رســانه ای پیــش برویــم تا ایــن 

ســاختارها کم کم شکســته شــود، به خصوص که در 
حال حاضر فضای مجازی، گستردگی زیادی پیدا کرده 
است و برای به دست آوردن اعتماد عمومی در جامعه 
باید مبانی کار خبری عوض شود تا دیدگاه مردم تغییر 
کند؛ ارزش گذاری باید بر اساس ارزش خبری نه جایگاه 

و موقعیت افرا. باشد.
          باید باب نقد و انتقاد را باز کنیم

کید بر لزوم  شهردار اصفهان خطاب به اهالی رسانه، با تا
باز شدن باب نقد و انتقاد در رسانه ها، گفت: مطمئنا 
همه اقدامات شهرداری صحیح و قابل قبول نیست 
و ایراداتی هم در کار وجود دارد، بنابراین باید این ایرادات 
در رسانه های خودمان به نقد کشیده شود، نباید فقط 
از کارشناســان موافق نظرخواهی شود بلکه باید نظر 

مخالفان هم شنیده و منتشر شود.
کید کرد: نباید در یک دایره بسته قرار بگیریم که  وی تا
که در این صورت رفته  فقط خودمان را تأیید کنیم. چرا
رفته باور می کنیم که تافته جدا بافته هستیم! این توهم 
برایمان ایجاد می شود که خیلی خوب هستیم و کم کم 

مردم را تحویل نمی گیریم و ژن برتر می شویم!
قاسم زاده نقش رسانه ها را در شکستن چنین ساختار 
نادرستی بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: باید رسانه ها 
انعــکاس دهنده واقعی مســائل باشــند تا مشــکالت 
از نگاه مــان پنهــان نمانــد؛ رســانه ها خیلــی خــوب 
می توانند این نقش را ایفا کرده و باب نقد و انتقاد را باز 
کنند، البته شاید این اقدامات در ساختار ملی قدری 
دشــوارتر باشــد، اما در حوزه رســانه های محلــی روند 

راحت تری دارد.

نباید کسی که پول بیشتری دارد، بیشتر دیده شود
وی بــا بیان اینکــه در دوره ای از عملکــرد روابــط 
ک سنجش رسانه ها  عمومی شهرداری اصفهان، مال
بر اساس تعداد خبرهایی بود که از شهردار و مسئوالن 
منتشــر می کردنــد، اظهــار کــرد: برخــی دســتگاه ها 
کمک هایی را به رسانه ها ارائه می کنند و آنها نیز اخبار 
مدیــران آنهــا را بــه میــزان زیــادی پوشــش می دهند 
که معنای ایــن عملکرد این اســت که کســی کــه پول 
بیشتری داشــته باشــد، بیشــتر دیده می شــود و این 
تفکر، بنیان و بنای غلطی دارد. شهردار اصفهان افزود: 
هرکس در این شــهر، کار مفیدی انجام می دهد، باید 
کبان،  اقدامش در رسانه ها منعکس شود؛ خواه یک پا
یک معلم، یک فروشــنده یا شــخص عادی باشد که 
عمل زیبای او به دیگران خیر می رســاند. وی با اشاره 
به نــوع و شــیوه بازتــاب اخبار مربــوط بــه رهبر معظم 
انقالب در رسانه ها، تصریح کرد: همه ما می دانیم مقام 
معظم رهبری کارهای روزانه بسیار متنوعی دارند که 
شــامل جلســات خصوصی، دیدار بــا خانواده شــهدا 
و کوهنــوردی می شــود. امــا انعکاس این اتفاقــات در 
جایی دیده نمی شود و بخش مختصری از آنها منتشر 
می شود؛ درحالی که خبر شام و ناهار خوردن بعضی از 
مدیران در رسانه ها منتشر می شود!؛ چرا زندگی عادی 
مدیران باید در رسانه منعکس شود؟! این مسائل را باید 
مردم باور و روایت کنند نه اینکه ما راوی استخدام کنیم 
و از آنها بخواهیم این مسائل را انعکاس بدهند. آنقدر 
در این مساله افراط کرده ایم که مردم دیگر حد اعتدال 

در این ماجرا را هم باور نمی کنند.

قاسم زاده با اشاره به سیره سردار شهید قاسم سلیمانی 
نیز گفت: سردار سلیمانی در خدمت به مردم در وقایعی 
چون ســیل و جنــگ همــواره در صحنه بــود و همین 
باعث شد مردم آنقدر دوستش داشته باشند؛ ما هم 
باید اول کاری انجام بدهیم و بعد خبــرش را به اطالع 

مردم برسانیم.
          کار جهادی بدون تعامل و گفت وگو با مردم 

نتیجه بخش نیست
وی خود را آماده هرگونه گفت وگوی انتقادی دانست 
کیدات مــن در دوره جدید مدیریت  و گفت: یکــی از تأ
شهری، گفت وگو با همه اقشار جامعه است زیرا معتقدم 
کار مردمی در کشــور ما دو وجــه دارد، یکی اینکــه با کار 
شبانه روزی مشکالت مردم را حل کنیم و دیگر اینکه در 
کنار این حرکت جهادی با مردم ارتباط بگیریم و تعامل 

نزدیک داشته باشیم.
گر درک متقابل شکل  شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: ا
نگیرد، احســاس رضایت وجود ندارد و این احساس، 
وقتی رخ می دهد که همدیگر را بفهمیم و با هم گفت وگو 
کنیم؛ مردم زمانی راضی می شوند که فهمیده و درک 
شوند و مورد گفت وگو قرار بگیرند وگرنه هزاران خدمت 

بدون این درک متقابل بی فایده است.
به گزارش ایمنا، با توجه به موج جدیــد بیماری کرونا 
و ضــرورت پرهیــز از اجتماعــات زیاد، ایــن نشســت 
صمیمانه، با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور 
مدیــران و نماینــدگان برخــی خبرگزاری هــای کشــور 
ک و  همچون فارس، مهر، ایسنا، تســنیم، موج، تابنا

صدا و سیما برگزار شد.

مدیــر کل دفتــر امــور اقتصــادی وزارت جهــاد 
کشــاورزی گفــت: کشــاورزی قــراردادی دســت 
دالالن را کوتــاه می کنــد. محمــد خالــدی در 
حاشیه نشست با  فعاالن کشاورزی و مسئوالن 
جهــاد در اتــاق بازرگانــی کاشــان دربــاره نقــش 
کشاورزی قراردادی در کوتاه شدن دست دالالن 
گفت: یکی از اهداف کشاورزی قراردادی، کمک 
به کاهش واسطه گری، نوسانات قیمتی و ایجاد 
هماهنگی بین زنجیره هــا و کاهش قیمت بین 

تولیدکننده و مصرف کننده است.
وی، کشــاورزی قــراردادی را جــزو برنامه هــای 
اصلی و پنج اولویت وزیر جهاد کشاورزی دانست 
و گفت: کشاورزی قراردادی، ضایعات را کاهش 
می دهد و به تجاری سازی کشاورزی و افزایش 
کیفیــت محصــول و بهــره وری تولیــد نیز کمک 

خواهد می کند.
مدیــر کل دفتــر امــور اقتصــادی وزارت جهــاد 
کشاورزی افزود: کشاورزی قراردادی در حقیقت 
شــکلی از هماهنگی بیــن حلقــه تولیدکننده و 
پشــتیبانی و در راســتای توســعه زنجیره هــای 

توسعه بخش کشاورزی است.
خالدی گفت: بحث دسترســی بــه بــازار، ارائه 
خدمــات مشــاوره ای به کشــاورزان و تســهیل 
فرآیندهــا نیــز در حــوزه کشــاورزی قــراردادی 
بســیار بــا اهمیــت و ضــروری هســتند کــه باید 

دنبال شوند.
خالــدی از ورود بخش خصوصی به کشــاورزی 
قراردادی ســخن گفت و گفت: البته مزایــا و آثار 
مثبــت کشــاورزی قــراردادی به ســرعت آشــکار 

نمی شود و به زمان نسبتا زیادی نیاز دارد.
مدیر کل امور اقتصادی وزارت  کشاورزی بر لزوم 
به کارگیری فناوری های نوین و هوشمندسازی 
کشاورزی برای افزایش بهره وری تولید و کاهش 
کیــد کرد  مصــرف انــرژی در بخش کشــاورزی تا
و گفــت: اســتفاده از فناوری های هوشــمند به 
منظور کاهــش فاصله عرضــه و تقاضــا ضروری 

است.

مدیرعامــل ســازمان میادیــن میــوه و تره بــار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
از پیشــرفت ۳۰ درصدی فاز نخســت بازار بزرگ 
گل و گیاه ارغوان خبر داد و گفت: فاز دوم این بازار 

در حال طراحی است.
امیرحســین ماه آورپــور اظهــار کــرد: طراحــی و 
احداث بازار بــزرگ گل و گیاه ارغوان به وســعت 
۱۹ هکتــار در بلــوار ارغوانیــه اصفهــان در حــال 

انجام است.
وی با اشــاره به اینکه این پــروژه در ابتــدای بلوار 
ارغــوان قــرار دارد، افــزود: بــازار بــزرگ گل و گیــاه 
ارغــوان در دو فــاز طراحــی و اجــرا می شــود کــه 
فــاز اول ایــن مجموعــه شــامل ســالن گل های 
سرشاخه، سالن نهاده های کشــاورزی، سالن 

باغ و باغچه و سالن گل های آپارتمانی است.
مدیرعامــل ســازمان میادیــن میــوه و تره بــار و 

ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
ادامه داد: در فاز اول عالوه بر سالن های ذکر شده 
پارک آموزشــی کودکان و مکان های اســتراحت 

بازدید کنندگان طراحی شده است.
ماه آورپور  از پیشــرفت ۳۰ درصدی فاز نخســت 
بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان خبــر داد و گفت: فاز 
دوم مجموعه شامل سالن پرندگان و ماهی های 
زینتی در حال طراحی اســت و پس از انجام آن، 

اقدامات عملیاتی انجام خواهد شد.

در صــورت موافقــت آب منطقــه ای اصفهــان 
عملیــات عمرانــی برای ایمــن ســازی مســیر 
خطرآفرین جاده منتهی به شهرک سرو در منطقه 

اصفهانک در شهرستان اصفهان آغاز می شود.
 بخشدار مرکزی اصفهان در ارتباط تلفنی با بخش 
خبــری ۲۰ ســیمای مرکــز اصفهــان در خصوص 

نارضایتــی مــردم از ایمــن نبــودن جــاده منتهی 
به شــهرک ســرو در منطقــه اصفهانک در مســیر 
کی  خطرآفرین کانال آب بدون محافظ و جاده خا
گفت:ایــن جــاده خطرآفریــن درکنــار کانــال آب 
درمحدوده روســتا های چریان و اصفهانک قرار 
دارد ودر حریــم آب منطقــه ای اســت و اجــرای 
عملیات عمرانی آن نیازمند کســب اجــازه از آب 

منطقه ای است.
سیدرضا مرتضوی افزود: هفته آینده در نشستی 
بــا موافقــت آب منطقــه ای اصفهان ایــن طــرح 
عمرانی آغاز و اعتبار الزم برای اجرای آن در ســال 
۱۴۰۱ شــامل زیرســازی و آســفالت و ایمن ســازی 

پیش بینی می شود.

رئیس کل دادگســتری استان اصفهان گفت: 
با انجــام تحقیقات و اقدامات کارشناســانه با 
همکاری سازمان های مســؤول وفق قانون و 
مقررات، رفع هرگونه تصرف و تجاوز به حریم یا 
بستر رودخانه زاینده رود و مسیل ها عملیاتی 
خواهد شــد و بــا متخلفان این حــوزه برخورد 

الزم صورت خواهد پذیرفت.
گــزارش روابــط عمومی دادگســتری کل  بــه 
اســتان اصفهــان، حجت االســالم اســداهلل 
اســتان  کل دادگســتری  رئیــس  جعفــری، 
اصفهــان، در جلســه شــورای قضایی اســتان 
اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه آزادســازی حریم 
و بســتر رودخانه هــا و مســیل ها در دســتورکار 
دســتگاه قضایی اســتان قرار می گیــرد، اظهار 
کرد: در ســال های اخیر اقداماتی در خصوص 
آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها 
صورت پذیرفته اســت اما تا وضعیت مطلوب 

فاصله وجود دارد.
وی افــزود: از ایــن رو بــا انجــام تحقیقــات 
همــکاری  بــا  کارشناســانه  اقدامــات  و 
سازمان های  مســؤول وفق قانون و مقررات، 
رفــع هرگونه تصــرف و تجاوز بــه حریم یا بســتر 
رودخانــه زاینــده رود و مســیل ها عملیاتــی 
خواهد شــد و بــا متخلفان این حــوزه برخورد 

الزم صورت خواهد پذیرفت.
جعفری در بخش دیگری از ســخنانش توزیع 
امکانات و خدمات برای اعتالی همه بخش ها 
کید قرار داد  اعم از سازمان های تابعه را مورد تأ
و خاطرنشــان ســاخت: مدیــران و مســؤوالن 
ادارات و ســازمان های تابعــه قــوه قضاییه در 
اســتان همگام بــا ســایر بخش های دســتگاه 
قضایــی اســتان اهتمــام الزم در خصــوص 

رفــع کمبودهــا و نیازهــای واحدهــای تابعــه 
در حوزه هــای قضایی اســتان را با اســتفاده از 

تمامی ظرفیت ها معمول دارند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان خدمت 
صادقانه به مردم را وسیله ای برای قرب الهی 
دانست و بیان داشت: شــکر این نعمت بزرگ 
به این اســت کــه همه ما ســعی و تــالش کنیم 
از این طریــق رضایت حــق تعالی و مــردم عزیز 

را جلب کنیم.
وی با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به 
ح کرد: تمام تــالش ما بر این  اصفهان نیــز مطر
کــه نگاه هــای مســؤوالن در  معطــوف شــده 
بخش های مختلف نسبت به اصفهان که به 
استان برخوردار شهرت یافته است تغییر کند 
و در ســفر اخیر رئیس قوه قضاییه به اصفهان 
ح شــد و  بخش هایــی از ایــن مشــکالت مطــر
مصوبــات خوبی بــه تصویب رســید که منشــأ 
برکاتــی بــرای اســتان اصفهــان خواهــد بــود و 
اجرای آن نیازمند پیگیری های جدی است.
جعفری در پایان از دعوت از مسؤوالن اجرایی 
اســتان در جلســات بعــدی شــورای قضایــی 
برای پاســخگویی به مطالبات مردم خبر داد 
و ایــن موضــوع در دســتور کار جلســات آینده 

قرار گرفت.

الن  کننده دست دال کوتاه  کشاورزی قراردادی؛ 

پیشرفت ۳۰ درصدی فاز نخست بازار بزرگ 
گیاه ارغوان گل و 

ایمن سازی جاده شهرک سرو اصفهان در سال آینده

کار  آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها دستور 
دستگاه قضایی اصفهان

امام جمعه نطنز گفت: استخراج معدن در نطنز 
اشباع شده و دلیلی ندارد درخواست جدید برای 
گر انفالی وجود  استخراج معدن در نطنز بدهند، ا
دارد بایــد در اختیــار همه مردم باشــد، نه اینکه 
چند نفر با رابطه بروند و بدون اطالع مردم مجوز 
بگیرنــد، از مســؤوالن خواهــش می کنــم بــرای 
آیندگان هم جوابی داشته باشیم و امنیت روانی 
جامعه اســالمی را بر هم نزنیم. حجت االســالم 
محمــد یعقوبی،امــام  جمعه نطنــز با اشــاره به 
گذاری معدن جدید در نطنز گفت: کوه  موضوع وا
زیبای کرکس و دارهند به  عنوان میراث طبیعی 
باید به ثبت برسد، از مدیران استان درخواست 
دارم کــه اجــازه ندهند به انفــال دســت اندازی 
شــود، از موضع صریح و دغدغه فرماندار و سایر 
گــذاری جدید معــادن و  مســؤوالنی که برای وا
کتشــافات اظهار نگرانی کردند تقدیر و تشــکر  ا
داریم. وی بیان کرد: اســتخراج معدن در نطنز 
اشباع  شده و دلیلی ندارد درخواست جدید برای 
گر انفالی وجود  استخراج معدن در نطنز بدهند، ا
دارد بایــد در اختیــار همه مردم باشــد، نه اینکه 
چند نفر با رابطه بروند و بدون اطالع مردم مجوز 
بگیرنــد، از مســؤوالن خواهــش می کنــم بــرای 
آیندگان هم جوابی داشته باشیم و امنیت روانی 

جامعه اسالمی را بر هم نزنیم.

مدیریت شــهری نجف آبــاد در ششــمین دوره 
فعالیت شورای اسالمی شهر به پاس گرامیداشت 
یاد و خاطره ایثارگران و شــهدا، “خانه شهیدان 
حجتی” که متبرک به نام و خاطره شش شهید 
سرافراز )احمد، ابوالقاسم، کاظم، محمدعلی و 
محمد حجتی و حیدرعلی امامی( است را تملک 
و پس از مرمت به عنــوان “خانه ایثار نجف آباد” 
تجهیز کرده است. مقام معظم رهبری، نجف آباد 
را شهر علم ایمان و ایثار دانستند که زیبنده ترین 
لقب برای شهر شهیدان محسوب می شود. این 
دیار با تقدیم بیش از ۲۵۰۰ شهید و سردار سلحشور 
در دوران دفــاع مقــدس، مزین بــه نام پایتخت 
شهادت است. حاال مدیریت شهری نجف آباد 
در ششمین دوره فعالیت شورای اسالمی شهر 
بــه پــاس گرامیداشــت یــاد و خاطره ایثارگــران و 
شــهدا، “خانه شــهیدان حجتــی” کــه متبرک 
به نــام و خاطره شــش شــهید ســرافراز )احمد، 
ابوالقاسم، کاظم، محمدعلی و محمد حجتی و 
حیدرعلی امامی( است را تملک و پس از مرمت 
بــه عنــوان “خانه ایثــار نجف آباد” تجهیــز کرده 
است؛ قرار شد از این پس “کمیته شهدای پنجم 
اســفند نجف آبــاد” در این مــکان فعال باشــد. 
عبدالرســول امامی، شــهردار نجف آباد در آئین 
افتتاح خانه ایثار این شهرستان اظهار کرد: سال 
۱۳۶۲ در روز پنجم اسفند حدود ۳۳۳ شهید در 
عملیات خیبر از نجف آباد تقدیم نظام جمهوری 
اسالمی ایران شــد و به این مناســبت این روز به 
عنوان روز حماسه نجف آباد نامگذاری شد. وی 
ادامه داد: اول تا ششم اسفند هر سال به عنوان 
هفته حماسه نجف آباد نامگذاری شده است؛ 
امسال نیز فعالیت ستاد شهدای پنجم اسفند از 
ابتدای این هفته و با شعار رسم پرواز آغاز شد و در 
ادامه آن زنگ ایثار در دبیرستان شهید منتظری 
به صدا درآمد. شهردار نجف آباد گفت: دبیرستان 
منتظری حدود ۲۰۵ شهید را تقدیم نظام ایران 
کرده که تنها مدرسه کشور با این تعداد از شهید به 
حساب می آید؛ همچنین در این هفته از تابلوی 
میدان شهدای پنج اســفند رونمایی شد. وی 
تصریح کــرد: خانه ایثــار نجف آباد، منــزل چهار 
شهید است که شهرداری آن را تملک و بازسازی 
کرد تا محــور برنامه های ایثار و شــهادت و محل 
فعالیت دبیرخانه کمیته شهدای پنج اسفند 
کید کرد: خانواده شــهدا و مردم  باشد. امامی تا
محله نیز برای بازسازی و نمادسازی آن همکاری 
کردند تا این خانه مرمت شــد. حجت االســالم 
مصطفی حســناتی، امام جمعــه نجف آباد نیز 
در ایــن مراســم اظهــار کــرد: عالی تریــن میــراث 
فرهنگی در یک شــهر معرفــی انســان های آن و 
شهر نجف آباد به عنوان شهر علم و ایثار و شهادت 
معروف است و شهیدپرور بوده چون قرآن، اهل 
بیت )ع( و معرفت در آن وجود داشته است. وی 
تصریح کرد: شــهدا با خدا و پیامبران نشست و 
برخاست کردند و تنها راه تداوم انقالب و حفظ 
ارزش های کشور آن است که به فرزندان انقالب 
بفهمانیم بزرگ هستند، زیرا دشمنان به دنبال 
الگوسازی برای فرزندان ما هستند. امام جمعه 
نجف آباد در خصوص خانه ایثــار، با بیان اینکه 
در این خانه ها مردانی تربیت می شوند که چیزی 
آنان را از یاد خدا غافل نمی کند، تصریح کرد: امروز 
جهاد تبیین ما زیباترین جایگاه ها برای تمرین 
بزرگواری، بیان تاریخ و خاطرات دفاع مقدس و 
مقاومت در دنیا است. در پایان مراسم افتتاحیه 
نیز از خانواده شهیدان حجتی تجلیل و نمایشی 
تحت عنوان “کاروان یزدانشــهر و نجف آباد” که 

واقعه اعزام به جنگ را تداعی می کرد اجرا شد.

خبر خبر

استان

خبر

ح اســکن و آرشــیو الکترونیکــی ۶۰ هــزار دفتر  طر
ثبتــی در دفاتــر اســناد رسمی اســتان اصفهــان 

آغاز شد.
آئیــن اســکن و آرشــیو الکترونیکــی مــدارک دفاتــر ثبــت اســناد 
رسمی اســتان اصفهــان بــا حضور منصــور نــادری، مدیــرکل ثبت 

ک استان اصفهان و هیئت مدیره کانون سردفتران و  اسناد و امال
دفتریاران این استان برگزار شد.

گفتنی است در استان اصفهان ۴۸۷ دفتر ثبت اسناد رسمی وجود 
کــز حــدود ۶۰ هزار  دارد کــه مجمــوع دفاتر قابــل اســکن در این مرا

جلد است.
برآورد هزینه اسکن برای هر جلد دفتر حدود ۲۵ هزار تومان است 
کــه در مجمــوع بیــش از یــک میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان برای 
اجرای این طرح هزینه نیاز است که همه هزینه های اسکن مدارک 

ثبتی در استان اصفهان توسط سردفتران پرداخت می شود.
اســکن و آرشــیو الکترونیکی دفاتر اســناد رســمی به منظــور حفظ 
حقوق اشخاص در اســناد تنظیمی و حفاظت و نگهداری از مفاد 

ج در دفاتر اسناد رسمی اجرایی می شود. مندر
جلوگیری از سو اســتفاده و جعل با اعتبار بخشی به اسناد و ایجاد 

بهداشت و نظم حقوقی از دیگر مزایای این طرح خواهد بود.
اسکن و آرشیو الکترونیکی مدارک دفاتر ثبت اسناد رسمی استان 

اصفهان به منظور ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان است 
همچنیــن اســکن و آرشــیو الکترونیکــی مــدارک در اجرای ســند 
تحول قضائی و تبصره ۳۵ آئین نامه دفاتر اســناد رســمی به اجرا 

در می آید.
همچنین این طرح برای پاســخ خودکار به اســتعالم دفاتر اســناد 
ک الکترونیــک، ثبت خودکار  ک دارای دفتر امال رســمی برای امال
ک دارای دفتر  خالصه معامله ارسالی دفتر اسناد رسمی برای امال
ک دارای  ک الکترونیک، تولید خودکار پیش ســند برای امــال امال
ک الکترونیک، سرویس تصدیق اصالت سند مالکیت از  دفتر امال
طریق پرتال سازمان، ایجاد درگاه واحد خدمات مشتریان، پرتال 
فراخــوان و دریافت اطالعــات مالکین اســناد دفترچــه ای، پرتال 
ثبت اینترنتی شکایات مردمی، شناســایی ذی نفع واحد در ثبت 
شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و صدور و ارسال مکانیزه اجراییه از 
دفاتر اسناد رسمی به واحدهای ثبتی هستند که به منظورخدمت 

رسانی بهتر انجام می شود.

مدیر منطقــه دو شــهرداری اصفهــان از 
پیشرفت ۴۰ درصدی پروژه احداث خانه 
کودک و نوجوان، واقع در پارک قلمستان 
خبر داد و گفت: از اهداف احداث این مرکز می توان به ایجاد 
محیطی مناســب جهت آموزش، ارائه خدمات آموزشی و 
فرهنگی از طریق بازی و اسباب بازی های مناسب، آموزش 

و تقویت مهارت های زندگی اشاره کرد. 
محمد صیرفی نژاد اظهار کرد: امروزه کودکان و نوجوانان به 
عنوان مهم ترین و یکی از آسیب پذیرترین گروه های جامعه 
مورد توجه بیشــتری قرار گرفته اند؛ بنابرایــن تعامل آنها با 
محیط، از نظر شکل گیری شخصیت تا رشد جسمی و ذهنی 

آنها، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
ک کودکان از محیط فضاهای شهری امری ضروری به نظر می رسد؛  وی ادامه داد: نیاز به تشخیص نوع ادرا
بر همین اساس کالن شهر اصفهان که نام آن در لیست شهرهای دوستدار کودک درج شده در صدد برآمده 

است که الزامات این طرح را پیاده سازی کند.
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان با بیان اینکه شهرداری منطقه دو با هدف ایجاد فرصتی برای کودکان و 
نوجوانان در راستای شکل گیری منطقی شخصیت و تغییر محیط پیرامون آنها اقدام به ساخت خانه کودک 

و نوجوان کرده است، خاطر نشان کرد: مهم ترین مزیت این رویکرد، وفاق و همدلی همه متولیان امر است.
وی ادامه داد: در این راستا باید بستری مناسب برای رشد کودکان و نوجوانان در همه سنین وجود داشته 
باشد، لذا برخورداری از فضاهای شهری از شاخص ها و مؤلفه های شهر دوستدار کودک، یکی از شاخص های 

کلیدی توسعه پایدار شهری است.
صیرفی نژاد تصریح کرد: سطح و وضعیت برخورداری از فضاهای شهری نشانگر میزان توجه مدیران و متولیان 

امور شــهری به عالیــق، نیازهــا و خواســته های قشــرهای 
مختلف جامعه بــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان، بــه عنوان 

سرمایه های انسانی آینده شهرها است.
وی اضافــه کــرد: نکتــه ای کــه امــروز بــه حد چشــم گیری 
مورد توجه قرار گرفته است، کمبود و ضعف کمی و کیفی 
فضاهای آموزشی، ورزشی، تفریحی، بهداشتی و امنیتی 
مــورد نیــاز کــودکان و نوجــوان و عــدم توجــه به نظــرات و 
خواسته های این قشر در طراحی فضاهای مختلف مورد 
نیاز آنها اســت؛ این موضــوع مانع تحقق پذیــری اهداف 
شــهرداری می شــود و ضــروری اســت بــا در نظــر گرفتــن 
تدابیر الزم تا حد قابل توجهی برطرف شود زیرا کودکان و 
نوجوانان سرمایه های اصلی آینده شهرها هستند و باید 
نیازها و خواسته های آنها تا حد قابل توجهی برآورده شود. مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان افزود: 
امروزه بیش از نیمی از کودکان و نوجوانان در شهرهایی زندگی می کنند که نیازهای جسمی، روان شناختی 
و اجتماعی آنها مناسب نیست و این افراد آینده ساز که سرمایه های اجتماعی شهر هستند، نمی توانند با 

فضای شهر و جامعه ارتباط برقرار کنند.
وی تصریح کرد: پروژه احداث خانه کودک و نوجوان واقع در پارک قلمستان از مردادماه سال جاری با اعتباری 
بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۱۷۵۰ مترمربع، زیربنای ۴۲۵۰ مترمربع با تعداد چهار سقف کلید 

خورد و در حال حاضر به پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی رسیده است.
صیرفی نژاد گفت: احداث خانه کودک و نوجوان بستر مناسبی را برای رشد و ارتقای نسل آینده در همه سنین، 
زندگی ایمن، ایجاد ساختارهای محیطی برای حمایت های الزم از آنها در جهت پایه ریزی اهداف و برنامه ها 

در محیط و تعامالت اجتماعی آینده سازان فردای جامعه ما را فراهم می آورد.

اسکن ۶۰ هزار دفتر ثبتی در اصفهان آغاز شد

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان خبر داد:

کودک و نوجوان در پارک قلمستان پیشرفت ۴۰ درصدی خانه 

خبر

خبر

کتشاف معدن  مخالف ا
جدید در نطنز هستیم

خانه ایثار نجف آباد 
افتتاح شد
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جامعه4 27 فوریه     2۰22
معرفی مقاالت برتر هفتمین کنفرانس بین المللی 

بازی های رایانه ای در اصفهان 
معــاون پژوهشــی بنیــاد ملــی 
بازی هــای رایانــه ای گفــت: ۱۴ 
کنفرانــس  مقالــه در هفتمیــن 
بین المللــی بازی هــای رایانــه ای، فرصت هــا و 

چالش ها دراصفهان انتخاب و معرفی شدند. 
حامد نصیری در مراسم اختتامیه کنفرانس بین 
المللی بازی های رایانه ای، فرصت ها و چالش ها 
گفــت: در رشــته فنــی و مهندســی یــک مقالــه، 
مدیریت بازاریابی ۲ مقاله، روانشناســی ۵ مقاله 
و حقوق و جامعه شناســی هر کدام یــک مقاله و 

در هنر ۳ مقاله برگزیده شد.
او بــه عناوین مقاالت اشــاره کــرد وگفــت: "تبین 
تجربه بازیکنان بازی های ویدیویی در مواجهه 
با رابطه های نرم افزاری و سخت افزاری )مطالعه 
مورودی:فرزندان مورتا( "، "بررسی رابطه میزان 
اســتفاده بازی هــای رایانــه دانشــجویان ارتباط 
تصویــری و ســبک های یادگیری از منظــر دیوید 
کلــپ" و "طراحــی و توســعه یــک بــازی هدفمند 
بــرای شناســایی نامتغیر هــای برنامــه" از ایــن 

جمله است.
انگیزش کاربــر و تاثیر آن بــر نگرش بــه بازی های 
خدماتی و تمایل به خرید آنالین در شــبکه های 
اجتماعی و وبسایت ها"، "تاثیر گیمیفیکیشن بر 
قصد خرید بازی های دیجیتال با نقش میانجی 
اعتمــاد بــه فروشــنده، مطالعه وب ســایت های 
فروش بازی های دیجیتال" و "بررسی اثر بخشی 
بــازی رایانــه ای لگو بــر خالقیــت نوآمــوزان دختر 
مقطع پیش دبســتانی" از دیگــر عناوین مقاالت 

برتر است.
به گفتــه او "بررســی رابطــه شایســتگی حرفه ای 
معلمان در اجرای بازی هــای رایانه ای و افزایش 
توجــه در دانش آمــوزان بیــش فعــال بــر اســاس 
اســتاندارد"، " تاثیر بازی های رایانه ای مبتنی بر 
پلتفرم واقعیت مجازی بر افزایش سطح تعامالت 
اجتماعــی دانــش آمــوزان افســرده" و "مقایســه 
اضطــراب و کیفیت خــواب در کــودکان معتاد به 
بازی هــای رایانه ای و کــودکان عادی دبســتانی 
شهر اصفهان" از دیگر مقاالت شایسته تقدیر این 

همایش بود.

ذهن های خشــمگین طراحی و تولید یک بازی 
رایانــه ای بــر اســاس تئــوری تخلیــه هیجانــی و 
بررسی اثر آن بر مدیریت و کاهش خشم"، " نقش 
بازی هــای رایانــه ای در بزهــکاری و بزه دیدگــی 
دبســتان های  مــوردی،  )مطالعــه  اطفــال 
شهرســتان کلیبــر( " و "شــناخت شــاخص های 
بومی ســواد بازی های رایانه ای مصاحبه عمیق 

با کارشناسان" از دیگر مقاالت برگزیده است.
دبیــر هفتمین کنفرانــس بین المللــی بازی های 
رایانه ای نیز به عناوین مقاالت شایسته و برتر در 
هر بخش اشاره کرد و گفت: مقاله شایسته تقدیر 
حــوزه "هنر" بــا عنوان"ایجــاد تجربــه کنفرانس از 
راه دور بــا اســتفاده از واقعیــت مجــازی" و مقالــه 
برتر ایــن حــوزه بــا موضوع"بررســی نمود هــای 
کروتســک بر شــخصیت پردازی و روایــت بازی ها 
هوشــمند معاصــر کــودکان در ایــران بــا تکیــه بــر 

نظیریه "میخاییل باختین" شناخته شد.
جواد راســتی می گویــد در کمیته علمی نشســت 

حــوزه "موســیقی" یــک مقالــه شایســته تقدیر و 
یک مقاله برتر برگزیده شــد که از مقاله "مروری بر 
چالش های طراحی موسیقی متن در بازی های 

رایانه ای" تقدیر شد.
و  "پزشــکی  حــوزه  علمی نشســت  کمیتــه  در 
توانبخشــی" ۲ مقاله "طراحی وســاخت ســخت 
افــزار و بــازی رایانــه ای آمــوزش احیــای قلبــی- 
ریوی"و "بازی رایانه ای "بهگفت، بهبود اختالل 

تولیدی در گفتار درمانی کودکان" برگزیده شد.
در کمیتــه علمی نشســت حــوزه "علوم انســانی" 
مقالــه "انگیــزش کاربــر و تاثیــر آن بــر نگــرش بــه 
بازی هــای خدماتــی و تمایــل بــه خریــد آنالیــن 
در شــبکه های اجتماعــی و وبســایت ها بعنــوان 
شــاخص های  شــناخت   " و  شایســته  مقالــه 
بومی سواد بازی های رایانه ای، مصاحبه عمیق 

با کارشناسان" نیزمقاله برتر شد.
بــه گفتــه دبیــر هفتمیــن کنفرانــس بین المللــی 
بازی هــای رایانــه ای در کمیتــه علمی نشســت 

حــوزه "فنــی و مهندســی" ۲ مقالــه شایســته 
تقدیــر شــد و مقالــه بــا موضــوع "بهبــود عملکرد 
شــبکه عصبی عمیق در تولید خــودکار محتوای 
بازی هــای رایانه ای بعنــوان مقاله برتر شــناخته 

شد.
کنفرانــس بیــن المللــی بازی هــای  هفتمیــن 
بــه صــورت  رایانــه ای فرصت هــا و چالش هــا 
مجازی پنجم و ششم اسفند امسال در دانشگاه 

اصفهان برگزار شد.
کنفرانــس ۲ روزه بــا حضــور ۱۹ پژوهشــگر  ایــن 
از ۱۳ کشــور جهــان شــامل هشــت ســخنرانی، 
۲ پنــل تخصصــی و هفت نشســت ارائــه مقاالت 
بــا حضــور متخصصانــی از ایــران، ژاپــن، مالــت، 
سنگاپور، آمریکا، فنالند، اسکاتلند، ولز، نیوزلند، 
هلند، ایتالیــا، ســوئد و اســترالیا بــه همــکاری 
دانشــگاه اصفهــان و بنیــاد ملــی بازی هــای 
رایانــه ای و بــه میزبانــی مرکــز نــوآوری صنایــع 

سرگرمی دانشگاه اصفهان برگزار شد.

خبر

معاون تربیت بدنــی و ســالمت اداره کل آمــوزش و 
پرورش اســتان اصفهان گفــت: نتایج طــرح کوچ 
و طرح ســواد حرکتی که سال گذشــته و امسال در 
اســتان اصفهــان اجرا شــدند نشــان می دهــد آمار 

دانش آموزان دچار چاقی نگران کننده است. 
آذرکیوان امیرپور با اشاره به مشکالت زیادی که کرونا 
در دو سال گذشته در کشور ایجاد کرده است، ادامه 
داد: با وجود این مشکالت، جای چنین طرح هایی 
خالی بود و امیدواریم با پیگیری و همراهی مجموعه 
آمــوزش و پــرورش گامی برای ایجــاد ســالمت در 
خانواده و ایجاد نشــاط برای فرزندان مان برداریم. 
معاون تربیت بدنــی و ســالمت اداره کل آمــوزش و 
پرورش اســتان اصفهان نتایج طرح کوچ که سال 
گذشته و طرح سواد حرکتی که در ادامه آن و امسال 
اجرا شــد نشــان دهنده کم تحرکــی دانش آمــوزان 
دانست و گفت: این طرح ها نشان می دهد که آمار 
دانش آموزان دچار چاقی نگران کننده است و باید 

فرزندان مان را بیشتر درگیر فعالیت ها و حرکت های 
ورزشی کنیم.

امیرپور یکی از موانع مقابله با چاقی و کم تحرکی در 
بین جمعیت دانش آمــوزی را در دســترس نبودن 
به فضاهــای ورزشــی دانســت و گفــت: طرحی که 
در وزارت آموزش پــرورش رقم خــورده برای جبران 
همین مشکل است و امیدواریم به خوبی اجرا شود 
تا زمینه شکوفایی و سالمت فرزندان مان و رسیدن 

به سالمت نسبی را در آنها فراهم کند.

سرپرســت اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
اصفهان، هدف از اجرای طرح آزادسازی فضاهای 
ورزشــی را کاهــش فاصلــه آمــوزش و پــرورش بــا 
خانواده هــا در حــوزه ورزش دانســت و گفــت: در 
هر ناحیه و منطقه آمــوزش و پرورش اســتان، یک 
واحد آموزشــی به این موضوع اختصاص می یابد.  
ح  محمدرضــا ابراهیمــی در آئیــن افتتاحیــه طــر
آزادسازی فضاهای ورزشی ناحیه سه، اظهار کرد: 
یکی از مهم ترین ویژگی های دولت، مردمی کردن 
کمیــت و  امــور و کاهــش فاصلــه بیــن مــردم و حا
کمیت اســت و این  اعتمادســازی بیــن مــردم و حا
هدف واالیی است و همه باید در راستای آن حرکت 
کنیم. وی با اشاره به اجرای نمادین طرح آزادسازی 
فضاهــای ورزشــی در اســتان، ادامه داد: به شــکل 

نمادین چند فضای ورزشی افتتاح می شود و در هر 
ناحیه و منطقه، یک واحد آموزشی به این موضوع 
اختصــاص می یابــد و هدف این طرح نیــز کاهش 
فاصله بین آموزش و پرورش با خانواده ها در حوزه 
ورزش است. سرپرســت اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان ترویج سالمت در مکانی امن برای 
خانواده ها را هدف دیگر این طرح دانست و گفت: در 
راستای این طرح از ظرفیت های آموزش و پرورش، 
نوســازی مدارس و فضاهــای آموزشــی، ورزشــی و 
استفاده از واحدهایی که مختص نهادهای دیگر 
هستند نیز استفاده خواهد شد. وی از نظر مالکیتی 
آموزش و پرورش را یک نهاد فراناحیه ای، فرا استانی 
کمیتی دانست و افزود: همه نهادها باید به  و فراحا
آموزش و پرورش کمک کنند تا به اهدافش برسد، 
در این صورت ســالمت، امنیت، نشــاط و شادابی 
جامعه تأمین می شود و می توانیم شهروندان خالق 

و پویا، انقالبی و شاد و سرحال داشته باشیم.
ابراهیمی خواستار کمک نهادهایی مانند شهرداری 
و سازمان ورزش و جوانان برای اجرای این طرح شد 
و گفت: امیدوارم با همراهی و همکاری این نهادها 
بتوانیم از فضاهای آنها نیز برای ورزش دانش آموزان 

و خانواده آنها استفاده کنیم.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان گفت: امسال ۱۵۰ هزار اصله نهال 
در ۲۸ شهرستان استان در روز درختکاری توزیع و 

به یاد شهیدان کاشته می شود. 
حســینعلی نریمانی گفت: ۱۵۰ هــزار اصله نهال 
شامل گونه های کاج تهران، زبان گنجشک، سرو 
خمره ای ارغوان، زیتون تلخ، داغداغان و سه گونه 

مثمر توت، زالزالک و سنجد است.
همه ایــن گونه های درخــت براســاس تجربه ۴۰ 

سال اخیر با اقلیم اصفهان سازگار است.
به گفته او ۱۵۰ هزار نهال به یاد ۱۵۰ شهید استان 
اســت که برای هر شــهید یک هزار نهال کاشــته 
می شــودهم چنین ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیــزداری کشــور با ســازمان بســیج ســازندگی 
تهران تفاهمنامه ای امضا کردند که بر اساس آن 
نهال کاری در مدت ۱۴ سال در قالب طرح "ایران 
قوی؛ به یــاد هر شــهید یک نهــال" در اســتان ها 
اجرا می شود. این طرح امسال آغاز شده و تا ۱۴۰۱ 
ادامه خواهد داشــت و با هماهنگی فرمانداران، 
بخشداری ها و دهیاری ها شمار شهدای هر شهر 
و روســتا تفکیک و بر همان اســاس نهــال توزیع 
خواهد شد. معاون فنی اداره کل منابع طبیعی 

و آبخیزداری استان اصفهان همچنین از کاشت 
۶۵۰۰ اصله نهــال بیابانی تــاغ و قره داغ در شــرق 
اصفهان منطقه ســجزی در روز درختکاری خبر 
داد و گفت: عــالوه بر این پروژه دیگــری نیز در این 
منطقه در دستور کار است که به احتمال زیاد در 
هفته درختکاری آغاز شود که براساس آن نزدیک 
به ۱۴ هزار و ۴۰۰ اصله نهال بیابانی دیگر نیز در شرق 
اصفهان به ویژه سگزی برای جلوگیری از گرد و غبار 

و بیابانزایی کاشته خواهد شد.
نریمانــی می گوید شــهرداری اصفهــان بــرای روز 
درختکاری طرحی را با شعار درختبانی به جای 
درختکاری در دستور کار دارد و حفظ درختان را 
بین شهروندان فرهنگسازی می کند که ایده زیبا 

و جالبی است.

دبیر قرارگاه جهادی معلمان اســتان اصفهان 
گفت: طرح رتبه بندی معلمان نیازمند معیارها 

و ابزارهایی برای سنجش معلمان است. 
بهرام افشــاری گفــت: باتوجــه به مصوبــه اول 
اسفند سال ۱۴۰۰ معلمان در پنج رتبه آموزش 
یار معلم، مربی معلم، استاد یار معلم، دانشیار 
معلــم و اســتاد معلم کــه قرارمی گیرنــد که طی 
چهار معیار شایستگی عمومی، شایستگی های 
حرفــه ای، شایســتگی تخصصــی و تجــارب 

سنجیده می شوند.
 حقــوق رتبــه اول ۴۵ درصــد، رتبــه دوم ۵۵ 
درصد، رتبه ســوم ۶۵ درصد، رتبــه چهارم ۷۵ 

درصــد و رتبــه اســتاد معلــم ۹۰ درصــد افزایش 
می یابد.

دبیر قرارگاه جهادی معلمان اســتان اصفهان 
می گوید دامنه افزایش حقوق معلمان  براساس 
رتبــه حــدود ۱ میلیــون و ۶۰۰ هــزار تومــان تــا ۵ 
میلیــون و ۳۰۰ هزار تومــان  به حقــوق او اضافه 

خواهد شد.
افشــاری معتقــد اســت: رتبه بنــدی ضمانتــی 
قانونی دارد که تبصره ۲۳ برنامه توسعه، تبصره 
۱ از ماده ۶۵ مدیریت خدمات کشــوری و سند 
تحول بنیادین پشتیبان این طرح بوده است.

او گفت: چهار معیاری که در نظر گرفته شــده، 
معیار های مناســبی اســت، اما ابزار سنجیدن 

آن معلوم نیست.
دبیر قرارگاه جهادی معلمان اســتان اصفهان 
می گویــد: باتوجــه بــه مشــکالت و معظــالت 
پیــش رو قــرار اســت طبــق مصوبــه مجلــس از 
تاریــخ ۳۱ شــهریور ۱۴۰۰ بنابر ایــن بایــد منتظــر 
ماند تا زمان اجــرای آن به هیئت های ممیزی 

شهرستانها  اعالم گردد.

معاون آموزش وپرورش استان اصفهان:

آمار چاقی بین دانش آموزان اصفهانی نگران کننده است

خبر

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

در هر ناحیه اصفهان یک واحد آموزشی 
به ورزش خانواده اختصاص می یابد 

کاشت ۱۵۰ هزار اصله نهال 
در اصفهان در روز درختکاری 

طرح رتبه بندی برای حفظ موقعیت اجتماعی معلمان 

خبر

معاون توانبخشــی اداره کل بهزیســتی استان 
اصفهان گفــت: نا مناســب بــودن معابــر برای 
تردد، یکــی از چالش های ســالمندان در مرکز و 

شهرستان های تابعه استان است. 
 پژمــان پورشــبانان گفــت: تــردد معلــوالن و 
سالمندان در شــهر های اصفهان و استفاده از 
کن عمومی به دلیل نامناسب بودن سخت  اما
شــده اســت و یا ایــن امــکان بــرای آنــان فراهم 
نیست. مناسب ســازی معابر در اصفهان تا ۶۰ 
درصد و در شهرســتان ها تــا ۳۰ درصــد اجرایی 
شــده که این کــم توجهی تبدیــل بــه چالش و 

آسیب برای جامعه می شود.
بــه گفتــه او نیاز های فرهنگــی و تفریحــی برای 
ســالمت روح و روان ســالمندان الزم اســت که 
شــهرداری های برخــی از شــهر ها برنامه هایی 

برای آنان دارد.
پورشــبانان درمورد اینکــه اصفهــان ســومین 
استان از نظر جمعیت سالمندی در کشور است، 
می گوید انتخاب این منطقه به عنوان دوستدار 
ســالمند با همکاری شــورای ملی ســالمندان 
کشور و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 

در رفع دغدغه های این قشر موثر بوده است.
ســال ۹۷ دبیرخانه شــهر دوستدار ســالمند در 
معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان 
راه اندازی شدو امسال اصفهان به شبکه جهانی 
شهر های دوستدار سالمند ملحق شد که این 
اتفاق به توسعه کیفی خدمات موثر خواهد شد.

معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان با 
اشاره به فعالیت ۳۰ مرکز شبانه روزی نگهداری 
سالمندان در استان اصفهان گفت: هزار و ۴۰۰ 

کز نگهداری می شوند. نفر سالمند در این مرا

امام جمعه اصفهان گفت: بنیاد برکت الگوی 
اشــتغالزایی و کارآفرینــی در کشــور می باشــد و 
در  چشــمگیری  فعالیت هــای  کنــون  تا

تمامی حوزه ها داشته. 
آیت اهلل سید یوســف طباطبایی نژاد در دیدار 
مدیرعامل بنیاد برکت گفت: بنیاد برکت بدون 
در نظر گرفتن مسائل سیاسی برای مردم قدم 

بر می دارد.
بنیــاد برکــت الگــوی اشــتغالزایی و کارآفرینــی 
کنــون فعالیت هــای  در کشــور می باشــد و تا

چشمگیری در تمامی حوزه ها داشته است.
او می گوید امیدوار هستیم دیگران، از اشتغالزایی 
بنیــاد برکت الگــو بگیرنــد و کار هــای خوبــی در 
راســتای کارآفرینی و اقتصــاد مقاومتــی انجام 

دهند.
به جای ایجاد اشــتغال انفرادی و پرداخت وام 
به افــراد، کارگاه هایی احداث شــود تــا کار های 
تولیدی به صورت گروهی انجام شــود و به این 

صورت، بهره وری افزایش می یابد.
آیت اهلل طباطبایی نژاد گفت: گاها می بینید که 
مشاغل خانگی بهتر در جامعه جواب می دهد 
و حتی ســبب کاهــش آســیب های اجتماعی 
کنــون در  می شــود و در ایــن راه بنیــاد برکــت تا
زمینه های عمرانی و زیر ساختی کار های بسیار 
خوب و ارزنده در ســطح کشــور و اســتان انجام 

داده است.
امام جمعه اصفهان معتقد است با وجود اینکه 
تحریم های سنگین دشمنان برای ایجاد وقفه در 
خدمت به مردم همیشه وجود داشته مسئوالن 
همگی باید دســت در دســت هم توطئه های 

دشمنان در تحریم ها را خنثی کنند.
مدیر عامل بنیــاد برکت نیز گفت: بنیــاد برکت 
امسال بیش از ۲۴۰ هزار فرصت شغلی در نقاط 

مختلف کشور ایجاد کرده است.
به گفته محمد ترکمانه این فرصت های شغلی 
در قالــب ۱۸۲ هزار طرح اقتصــاد اجتماع محور 
خرد و کالن در ۳۰ استان کشور و در ۱۲ هزار روستا 
اجرایی شده است. امسال در کشور ۲۰۰ مدرسه 
با مشارکت نوسازی مدارس ایجاد شده است که 
سهم استان اصفهان از این مدارس ۴۷ مدرسه 
بوده اســت. بنیاد برکت در استان اصفهان۳۶ 
طــرح در حــوزه بنگاهــی را مــورد حمایــت قــرار 
داده که میزان سرمایه گذاری این طرح ها ۲۴۰ 
میلیارد تومــان بوده اســت. مدیــر عامل بنیاد 
برکت می گوید این بنیاد در حوزه مشــاغل خرد 
خانگی در ۱۷ شهرستان استان توانسته سهم 
قابل توجهی دراشتغال زایی را مورد حمایت قرار 
دهد. وی گفت: بنیاد برکت در بخش تسهیالت 
از ۱۰۰میلیون تــا ۴۰ میلیارد تومان بــرای اجرای 

طرح های کالن تسهیالت می دهد.
ترکمانه بــه اجرای طرح مهاجــرت معکوس در 
کشور با حمایت بنیاد برکت نیز اشاره کرد و گفت: 
کنــون پنــج هزار  از ابتــدای اجرای ایــن طــرح تا
خانواده از شــهر های بزرگ به روستا های خود 

مهاجرت کرده اند.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی 
استان اصفهان:

معابر اصفهان برای سالمندان 
مناسب سازی نشده است

امام جمعه اصفهان: 

بنیاد برکت الگوی اشتغالزایی 
و کارآفرینی است

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

کبر عرب چادگانی به شناسنامه شماره ۶۷  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۴۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ آقای ا
کدملی ۵۷۵۹۶۱۸۰۱۶ صادره چادگان فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
ک ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و  مسکونی به مساحت ۱۹۵/۵۰ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۱۱۶۵۷۹، ۹۷/۵/۲۱ دفتر ۹ اصفهان،  امال
۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ آقای اصغر عرب به شناسنامه شماره ۳۳ کدملی 
۵۷۵۹۶۲۷۶۸۶ صادره چادگان فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی 
ک شمال  ک ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال به مساحت ۱۹۵/۵۰ مترمربع از پال
اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۱۱۶۵۷۹، ۹۷/۵/۲۱ دفتر ۹ اصفهان لذا به منظور اطالع 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ - رییس اداره ثبت 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۴۴۱۴ / م الف اسناد و امال

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ هیات دو آقای رسول خلیلی به شناسنامه شماره ۳۵۵ 
کدملی ۱۲۸۶۹۰۸۶۵۵ صادره اصفهان فرزند حسینعلی بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
ک شماره ۵۰۲ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و  به مساحت ۲۰۹/۲۹ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت طاهره ترابی دلیگانی موضوع موردثبت  امال
گذار گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۱۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ هیات دو  ک وا صفحه ۲۱۵ دفتر ۲۴۲ امال
آقای حسینعلی کریمی دلیگانی به شناسنامه شماره ۱۵۵۶ کدملی ۵۱۱۰۱۸۱۵۱۹ صادره اصفهان فرزند عباس 
ک شماره ۵۰۲ فرعی  بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۰۹/۲۹ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع  از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال
گذار گردید.لذا به  ک وا الواسطه از مالکیت طاهره ترابی دلیگانی موضوع موردثبت صفحه ۲۱۵ دفتر ۲۴۲ امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود  سند مالکیت متقاضی 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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ - رییس 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۴۷۵۹ / م الف اداره ثبت اسناد و امال

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۳۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ آقای عبدالحسین سبزی به شناسنامه شماره ۷۷۷ 
کدملی ۵۲۸۹۵۶۵۵۷۴ صادره از خرم آباد فرزند محمدعلی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ک  ک شماره ۱۰۸ فرعی از ۱۴۴۵۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال ۱۷۲/۵۰ مترمربع از پال
شمال اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت رمضان تنهایی آفارانی موضوع سند انتقال 
گذار گردید. لذا به منظور  ک به متقاضی وا ۴۶۷۱۱، ۵۱/۴/۱۵ دفتر ۱۵ اصفهان ذیل صفحه ۱۶۷ دفتر ۱۱۴ امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ - رییس اداره 
ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۴۸۱۳ / م الف ثبت اسناد و امال

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۵۴۱، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور امضا
العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۵۷۰ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
حسینعلی رضائی آدریانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی 
واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به 
موجب ثبت و صفحه ۳۶۲ دفتر ۲۲۰ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی 
که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته 
و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و 
بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم حسینعلی رضائی آدریانی به شناسنامه شماره 
۲۰۹۵۱۱۴۰۶۷۳۸۸۲ کدملی ۱۱۴۰۶۷۳۸۸۲ صادره فرزند سهراب ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۹۹/۳۰ 
ک شماره ۳۲۱ فرعی از ۱۰۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای  مترمربع پال
خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۹/۲۹ متر دیوار به دیوار باقیمانده، شرقا به طول ۲۷/۴۶ 
متر دیوار به دیوار باقیمانده، جنوبا به طول ۱۲/۷۰ متر درب و دیواریست به گذر، غربا به طول ۲۷/۴۵ متر دیوار به 
دیوار باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
ک وفق مقررات پس از طی  فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار 
ک خمینی شهر  نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

سیدامیرحسین حسن زاده - ۱۲۸۳۶۷۴ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۴۳۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
کنندگان زیر در وقت مقرر/ ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور امضا
فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۲۳۰ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
ک شماره فرعی از اصلی واقع  مجتبی شومالی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پال
در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه 
شامل وکالتنامه شماره ۳۵۱۶۹ مورخ ۹۷/۰۵/۲۲ دفترخانه ۳۰۱ خمینی شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم  محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
مجتبی شومالی به شناسنامه شماره ۱۳۵۵۹ کدملی ۱۱۴۰۵۱۱۹۷۱ صادره فرزند محمدباقر ششدانگ یکباب 
ک شماره ۶۱۲۶ فرعی از ۱۵۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه  مغازه به مساحت ۳۳/۶۳ مترمربع پال
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۶/۰۶ متر دیواریست 
به دیوار باقیمانده از ۱۵۸ اصلی، شرقا به طول ۵/۵۵ متر درب و دیواریست به خیابان، جنوبا به طول ۶/۰۶ 
متر دیواریست به دیوار باقیمانده از ۱۵۸ اصلی، غربا به طول ۵/۵۵ متر دیواریست به دیوار باقیمانده از ۱۵۸ 
اصلی، حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ک وفق مقررات پس از طی  سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار 
ک خمینی شهر  نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

سیدامیرحسین حسن زاده - ۱۲۸۳۷۷۴ / م الف

آگهی



سال پنجم - شماره 1۳۶۳

یکشنبه  8  اسفند 1۴۰۰ - 2۵ رجب 1۴۴۳

5 27 فوریه     2۰22 رفهنگ

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۶۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ هیات سه خانم سمیرا مظاهری 
زاده به شناسنامه شماره ۱۲۷۱۵۶۹۶۳۹ کدملی ۱۲۷۱۵۶۹۶۳۹ صادره از اصفهان فرزند 
ک شماره  محسن بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۰/۵۱ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان  ۵۵۱ فرعی از ۴۵۲ اصلی واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امال
کبر عقیلی موضوع سند انتقال  طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت رسمی سیدا
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  ۳۸۴۶۱ مورخ ۵۴/۴/۱۷ دفتر ۹ اصفهان وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
خود 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - رییس اداره ثبت 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۴۷۸۴ / م الف اسناد و امال

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۰۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ هیات سه آقای محمدرضا پیروی به 
شناسنامه شماره ۱۰۳۲ کدملی ۱۱۹۹۱۱۱۲۹۵ صادره شهرضا فرزند حسین بصورت ششدانگ 
ک شماره ۳۱ فرعی از ۱۴۸۷۴ اصلی  یک باب ساختمان به مساحت ۲۴۲ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق رسمی متقاضی  واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
ک الکترونیکی بشماره ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۶۰۰۱۶۴۵ و سند انتقال ۱۱۸۸۱۴  موضوع دفتر امال
مورخ ۹۹/۱/۲۵ تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  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 
ک  اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۴۷۹۱ / م الف

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

خ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱، آقای مجید امین الرعایائی به  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۸۹۸ مور
شناسنامه شماره ۲۰۱۲ کدملی ۱۲۸۶۷۹۱۱۹۷ صادره از اصفهان فرزند ابوالقاسم بصورت 
ک ۳۰۹ اصلی واقع در  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۲۱/۶۲ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق قباله عادی و وکالت  اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال
رسمی مع الواسطه از مالکیت رسمی شهرداری موضوع سند مالکیت ذیل صفحه ۷۷ دفتر 
ک شهرداری اصفهان لذا به  ۳ خروجی و موافقت نامه ۴۲۶۵، ۱۴۰۰، ۱۴۰۰/۹/۷ مدیرکل امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان  آ
الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۵۵۰۴ / م الف ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

زهرا  خانم  دو  هیات   ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ خ  مور  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۶۳۱ شماره  رای 
کاظمی ورنامخواستی به شناسنامه شماره ۳۸ کدملی ۱۱۷۱۰۷۴۷۳۵ صادره ورنامخواست 
ک ۱۳۹۶۵  فرزند حسین بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۷۶/۲۳ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان تایید طبق مبایعه  اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
قباله عادی مع الواسطه از مالکیت رسمی راضیه و صفیه و حسینعلی شرکت موضوع 
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم  موردثبت صفحات ۴۹۴ و ۴۹۷ دفتر ۴۲ خروجی وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
دو ماه اعتراض خود 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۵۳۵۳ / م الف رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۰۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ آقای فرامرز خدیوی به شناسنامه 
شماره ۲۰۷۴۸ کدملی ۰۰۳۵۹۵۵۱۴۷ صادره تهران فرزند عیسی نسبت به سه دانگ مشاع 
ک شماره ۴ و ۵ و ۶ فرعی از  از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۴۰ مترمربع پال
ک شمال اصفهان از سند ۲۰۱۹۸  ۱۵۱۷۷ اصلی واقع در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
مورخه ۱۴۰۰/۱/۳۱ دفترخانه ۴۵۲ اصفهان، ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۰۳۳ مورخ 
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ آقاحمید وکیلی به شناسنامه شماره ۱۱۳۳ کدملی ۱۱۱۰۸۱۰۶۰۱ صادره فالورجان 
فرزند بهروز نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۴۰ 
ک  ک شماره ۴ و ۵ و ۶ فرعی از ۱۵۱۷۷ اصلی واقع در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال مترمربع پال
شمال اصفهان از سند ۲۰۱۹۸ مورخه ۱۴۰۰/۱/۳۱ دفترخانه ۴۵۲ اصفهان لذا به منظور اطالع 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به  صدور سند 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 الله ابتدای 
خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۵۳۳۶ / م الف رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

خ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ هیات یک آقای علی دهقانی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۷۴۹ مور
ارزنانی به شناسنامه شماره ۲۵۰۷ کدملی ۱۲۸۷۱۰۷۵۷۵ صادره اصفهان فرزند رمضان 
ک شماره ۱۹۹  بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۸۵/۸۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان  فرعی از ۱۴۹۱۶ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۱۶۳۰۳۹، ۹۹/۱۱/۲۵ دفتر ۹۰ اصفهان 
گهی می شود.  تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 

گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال  می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی 
تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
ک  ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۵۳۱۱ / م الف

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

خ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ هیات دو آقای غالمرضا مرادی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۹۴۲ مور
به شناسنامه شماره ۱۷۹۴ کدملی ۶۳۳۹۴۵۶۱۲۱ صادره از کیار فرزند عباسعلی بصورت 
ک شماره ۲۶۸ فرعی از ۴۵۲  ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۷۱/۸۲ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت  اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال
رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۲۰۹۸۹، ۹۶/۱۰/۳ دفتر ۲۳۷ اصفهان گردید. لذا 
گهی می شود. درصورتی که  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در  انتشار اولین آ
اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، 
ک شمال اصفهان  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

موسوی - ۱۲۷۵۲۹۷ / م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۱۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ هیات دو آقای احمدرضا شفیع زاده 
به شناسنامه شماره ۵۲۸۲۵ کدملی ۱۲۸۰۴۱۷۶۰۹ صادره از اصفهان فرزند غالمرضا بصورت 
ک شماره ۱۱۵ و ۶۱ فرعی از ۱۴۸۷۴  ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۶۹/۲۶ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق قباله عادی  اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
و وکالتنامه مع الواسطه از مالکیت خانم زهرا زارعی ذیل صفحه ۳۲۶ و ۳۲۹ جلد ۳۶ و ۱۷۷ 
گهی  گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ جلد ۴۶ وا
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، 
ک شمال اصفهان  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

موسوی - ۱۲۷۵۲۶۹ / م الف

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

خ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ آقای علی امین الرعایائی به  ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۷۷۴ مور
شناسنامه شماره ۱۵۶۵ کدملی ۱۲۸۵۸۴۲۹۶۰ صادره اصفهان فرزند منصور بصورت سه 
ک شماره ۴۱ فرعی  دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۱۸/۱۰ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق  از ۱۴۴۵۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال

مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت بتول ماهرانی برزانی موضوع موردثبت صفحه 
خ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ آقای  ک، ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۷۷۴ مور ۵۰۰ دفتر ۹۶۲ امال
رضا امین الرعایائی به شناسنامه شماره ۲۶۰۶ کدملی ۱۲۸۵۹۰۲۰۶۸ صادره اصفهان فرزند 
منصور بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۱۸/۱۰ مترمربع از 
ک  ک شماره ۴۱ فرعی از ۱۴۴۵۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال پال
شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت بتول ماهرانی برزانی موضوع 
ک لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  موردثبت صفحه ۵۰۰ دفتر ۹۶۲ امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  ۱۵ 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 
ک  اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۵۴۸۶ / م الف

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

خ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ هیات سه آقای مسیب دهقانی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۰۹۴ مور
کدملی ۵۴۹۹۶۸۹۹۰۳ صادره فرزند حسینقلی  محمدی به شناسنامه شماره ۳ 
ک شماره ۱۵۱۷۸  بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۹۴ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت  اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
خ ۹۹/۱۲/۲۵ دفتر ۲۳۵ اصفهان تایید  رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۴۰۷۱۱ مور
گهی می شود.  گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال  می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی 
تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
ک  ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۵۷۶۳ / م الف

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

خ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ هیات دو خانم بتول نریمانی به  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۱۰۷ مور
شناسنامه شماره ۱۵ کدملی ۶۶۰۹۵۶۴۱۹۱ صادره  فرزند سیدمرتضی بصورت ششدانگ 
ک شماره ۹۹ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع  یک باب خانه به مساحت ۲۲۸/۲۴ مترمربع پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع  در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
الواسطه از مالکیت رسمی مهدی بروجردی موضوع سند انتقال ۱۳۹۱۲ مورخ ۴۴/۵/۳۰ 
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵  دفتر ۸۶ اصفهان وا
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 
ک  اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۴۲۰۰ / م الف

آگهی

اصفهان را بگردیم؛ 

خانه کبوتران مرداویج
یکــی از شــگفتی های بی بدیــل 
ج هــای  در اســتان اصفهــان، بر
کبوترخانه است. برج کبوتر مرداویج 
یکی از جاذبه هــای به جا مانــده از 
عهده صفوی اســت که در میدان مرداویج اصفهان 

قرار دارد و به ثبت ملی رسیده است. 
میدان برج، نامی است که بیشتر اصفهانی ها به میدانی 
گفته اند که در انتهای خیابان شیخ صدوق جنوبی و 
ابتدای محله مرداویج قرارگرفته است. وجه تسمیه این 
نام گذاری هم به برج کبوتر سه طبقه ای برمی گردد که 

در میانه این میدان قد علم کرده است.
تاریخچه کبوترخانه های ایران به طور دقیق مشخص 
نیســت، اما با توجه به منابــع تاریخی، ایــن برج ها در 
حــدود ۷۰۰ ســال قدمــت دارند و بــرج تاریخــی کبوتر 

مرداویج در دوره صفوی ساخته شده است.
برج کبوتر مرداویج یکی از دو برج باقی مانده از مجموعه 
برج های کبوتر هزارجریب اصفهان است که در تقاطع 
خیابان آزادی و شــیخ صدوق اصفهان قرار دارد. این 
برج ۱۸ متــر ارتفاع و تعــداد ۷۷۰ حفــره دارد که هریک 
از این حفره هــا با اندازه بــدن یک کبوتر تطابــق دارد و 

به این ترتیب از ورود دیگر پرندگان جلوگیری می شود.
این بنا دارای هشــت اســتوانه خارجی و یک استوانه 
مرکزی است. استوانه مرکزی در وسط و استوانه های 
خارجی، دورتادور آن قرار دارند. ارتفاع استوانه مرکزی 

۱۸ متر و قطر استوانه در قاعده آن ۱۶ متر بوده است.
معمــاری کبوترخانــه مرداویج به صــورت یــک دایره 
نیست بلکه حالت یک گل را داشته که دورتادور برج 
از هشــت دایــره و یک دایره در وســط تشــکیل شــده 
اســت. مصالح به کار رفته در ســاخت این برج کبوتر، 
گل، خشــت خام و پینه اســت. برج مرداویج در ســه 
طبقه احداث شــده کــه ۱۵ هزار النــه کبوتــر را در خود 

جای داده است.
این برج کبوترخانه در گذشته، کبوتر نامه رسان داشته 
و از پشت بام آن نیز دیده بانی شهر انجام می شده است. 

از فضوالت کبوترهای این برج برای کشاورزی استفاده 
می شده است.

برج های کبوترخانه اصفهان به دلیــل آبرفتی بودن 
ک های  منطقه مــورد توجه قــرار گرفتنــد. اصــوال خا
آبرفتی دارای موجودات ذره بینی نیستند؛ به همین 
دلیل برج های کبوتر در این منطقه ســاخته شد تا با 
استفاده از کودهای حاصله از فضله کبوتران که دارای 
ک و  موجودات ذره بینی هستند، نسبت به تقویت خا
تولید محصوالت کشاورزی مرغوب اقدام شود. برج 
کبوتر مرداویج عالوه بر استفاده از فضوالت پرندگان، 
به عنوان دیدبانی شــهر نیز کاربــرد داشــته و کبوتران 

نامه رسان نیز در آن حضور داشته اند.
معماری و هدف از ساخت برج های کبوترخانه برای 
کمان وقت کشــورهای دیگر نیز جالب  بسیاری از حا
توجه بوده است، برای مثال تیمور لنگ در زمان حمله 
به شهر اصفهان با الگوبرداری از شیوه ساخت برج های 
کبوترخانه، دستور ساختن چندین نمونه از این برج ها 
را در پایتخت حکومت خود یعنی شهر بخارا صادر کرد. 

برج های کبوتر اصفهان از مصالحی مانند خشت گل 
و کاه ساخته شده اند و دارای چندین شکل مختلف 
هســتند. این برج هــا به صــورت دایــره ای، مکعبی یا 
چهارکنج و نیز ترکیبی و چندقلو بنا شده اند. تیمور لنگ 
نیز در زمان حمله به اصفهان با مشاهده این سازه ها 
فکر می کند مردم منطقه کبوترباز هســتند، اما وقتی 

به فایده آن ها پی می برد، از آن ها الگوبرداری می کند.
بســیاری از جهانگردان اروپایی نیز در ســفرنامه های 
خود به برج های کبوتر اشاره کرده اند. یکی از مورخین 
سرشناســی که به وجــود برج های کبوترخانه اشــاره 
کرده است، ابن بطوطه است که در قرن هشتم هجری 
در کتاب خود به این مهم پرداخته اســت. بســیاری 
از جهانگردان اروپایی نیز کــه در عهد صفوی به ایران 
ســفرکرده بودنــد، در ســفرنامه های خــود بــه وجــود 
برج های کبوترخانه اشــاره کرده اند، یکی از این افراد 
سرشــناس شــادرن، جهانگرد معروف انگلیسی بود 
که تعــداد کبوترخانه هــای اصفهــان را در حدود ســه 
هزار عــدد تخمیــن زده و از بــرج کبوترخانــه مرداویج 

نیز نام برده اســت. یکی از مواردی که در ساخت برج 
کبوترخانه اصفهان توجه بسیاری به آن شده در امان 
ماندن کبوترها از گزند دشــمنان طبیعی آن ها یعنی 
پرندگانی مثل کرکــس و عقاب و نیز خزندگان اســت. 
همچنین برای جلوگیری از ورود خزندگانی نظیر مار، 
اقدام پیشگیرانه همراه با هوشمندی در هنگام ساخت 
برج کبوترخانه لحاظ شده است. در این برج ها ازجمله 
کبوترخانه مرداویج، دو نوار صیقلــی گچی از پایین تا 
باالی برج کشیده شده که باعث می شود در صورت 
ورود مار بــه داخل کبوترخانه از حملــه آن به کبوترها 
جلوگیری شود. همچنین در وسط برج تشتی از شیر 
قرار داده می شد و اطراف تشت نیز توسط آهک احاطه 
می شــد تا مار که عالقه زیادی به شــیر دارد به ســمت 
آن رفته و به دلیــل تماس پیدا کــردن بدنش با آهک 

سنگین شده و زمین گیر شود.
برج کبوترخانه مرداویج به عنوان یکی از جاذبه های 
تاریخی اصفهان در فهرســت آثار ملی به ثبت رسیده 

است.

میراث 
تاریخی

کتــاب »اقتبــاس نمایشــی کمیــک از لطایــف 
مالنصرالدین« نوشته هادی کیانی، نویسنده، 
کارگردان و بازیگر خمینی شهری توسط انتشارات 

ندای کار آفرین منتشر شد. 
هــادی کیانــی دربــاره کتــاب ۱۸۴ صفحــه ای 
»اقتباس نمایشی کمیک از لطایف مالنصرالدین« 
کــه بــه تازگــی در تــاالر مشــاهیر تئاتــر شــهر تهران 
رونمایی شــد، اظهــار کرد: این مجموعه در ســه 
بخش به رشته تحریر درآمده که بخش ابتدایی 
آن در رابطه با تعریف لطیفه، ساختار و چگونگی 
شــکل گیری آن و تاریخچــه لطیفه پــردازی در 
ادبیات مکتوب ایران اســت. همچنین در مورد 
کترهای لطیفه های ایرانی صحبت می شود  کارا
و در نهایت به شخصیت مالنصرالدین می رسد 
و وجه تســمیه آن را توضیح داده و ابعاد مختلف 

شخصیتی او را بررسی می کند.
وی افــزود: فصــل دوم آن نیــز در خصوص شــوخ 
طبعی و فصــل محوری این مجموعه اســت که 
در آن تعریف طنــز و جایگاه آن نســبت به فکاهه 
و هــزل و... و همچنیــن چگونگی ایجــاد خنــده 

بررسی می شود. 
ملوین هلیتــزر در نظریــه ای به طریقه پخــت آثار 
کمدی و چگونگی خندیدن اشاره کرده و اینکه چه 

چیزی باید در هر اثری باشد تا ایجاد خنده کند. 
شــش عنصر را در ایــن نظریــه عنــوان می کند که 
گر هر یک از این گزینه ها نباشد ما دچار مشکل  ا

می شویم.
نویســنده کتــاب »اقتبــاس نمایشــی کمیــک از 
لطایف مالنصرالدیــن« در ادامه اظهــار کرد: این 
نظریــه در فصل بعــدی کتــاب روی لطیفه های 

مالنصرالدین بررسی و تحلیل شده است.
 هر یک از این شش عنصر را پایه ای برای اقتباس 
نمایشــی در نظــر می گیریــم کــه اغــراق و هیجان 
می تواند این شــرایط را برای اقتباس ایجاد کند و 
به نظر من ترکیب دو نظریه شــش عنصر کمدی 
ملوین هلیتزر و اقتباس لیندا هاچن می تواند یک 

اقتباس کمیک ایجاد کند.
وی خروجــی عملی این کتــاب را نمایــش »روده 
درازی هــای یــک مــرده بی صاحــب« دانســته و 
گفت: این نمایش در جشــنواره بین المللی تئاتر 
فجر امسال اجرا شد و موفق به کسب رتبه برگزیده 

و ۵ تندیس در بخش های کارگردانی، نویسندگی، 
بازیگری مرد، طراحی فضا و طراحی لباس از این 

جشنواره شد.
این کتاب می تواند راهکاری برای شروع اقتباس 
کانی  در داستان های عامیانه و لطیفه های عبیدزا

و ادبیات کالسیک و عامیانه طنز باشد.
کیانی افزود: متاسفانه در بحث آثار نمایشی طنز ما 
ضعیف هستیم، با اینکه ادبیاتی بسیار غنی و پربار 
داریم، اما در نمایش کمتر سراغ اقتباس از ادبیات 
مکتوب و عامیانه می رویم و فکر کردم که این لزوم 
زمانه باشد، اینکه بتوانیم آثار غنی ادبیات مان را 
به عرصه نمایش و تصویر برسانیم و از رسانه ای به 

رسانه دیگر تبدیل کنیم.
وی درباره تفاوت طنز و لطیفه گفت: متاســفانه 
به طور کلی به هر مطلبی که در این حوزه عنوان 
می شود، طنز می گویند در صورتی که خود طنز به 
زیرشاخه های مختلفی چون هزل، هجو، فکاهه، 
لطیفه و... تقسیم می شود. اما از دیدگاه شخصی 
من طنز گزنده است و ایجاد تامل و تفکر می کند و 

صرفا تفنن نیست. 
طنز فاخر به دنبال ایجاد یک تفکر و تلنگر است. 
طنز فاخر روشــنگری کرده و بــرای تصحیح رفتار 

تولید فکر می کند.
نویســنده کتــاب »اقتبــاس نمایشــی کمیــک از 
لطایف مالنصرالدین« خاطرنشــان کــرد: طنز از 
تضادها و دفرمه شدن ها به وجود می آید و ما به 
اشــتباهات و عدم هارمونی می خندیم. انســان 
تنها موجودی در عالم هستی است که می خندد 
و خداوند نیز به این موضوع در قرآن اشــاره کرده 

است. 
اولین چیزی که یک اثــر هنری را مــورد توجه قرار 
می دهــد جذابیــت اســت، اما این هــوش تولید 
کننده اثر است که این تفنن را تبدیل به تفکر کند.

کمیک  کتاب »اقتباس نمایشی   انتشار 
از لطایف مالنصرالدین«

کتاب

»کتــاب  ادبــی  جایــزۀ  آثــار  ارســال  مهلــت 
اردیبهشــت«، تــا ۱۳ اســفندماه تمدیــد شــد و 
نویسندگان می توانند داستان و ناداستان های 
کوتاه فارسی خود را به دبیرخانه این جایزه ارسال 
کنند.  ســیاوش گلشــیری، دبیر این جایــزه در 
خصوص آثار ارســال شده به ایسنا گفت: تا این 
لحظــه ۱۱۰۰ اثر شــامل ۷۰ درصــد داســتان و ۳۰ 
درصد ناداســتان به دبیرخانه ارســال شده و با 
تمدید مهلت ارسال آثار، احتمال می رود ۲۰۰ تا 

۳۰۰ اثر دیگر ارسال شود.
به گفته او، تهران با حدود ۳۰ درصد و اصفهان با 
بیش از ۲۰ درصد، بیشترین آثار ارسالی ایرانی را 
کنون ۱۰ اثر هم از خارج  داشته اند و همچنین تا
از کشور ارسال شده و به رقابت ها راه یافته است.
گلشــیری افــزود: داورهــای ابتدایی مشــخص 
شــده اند و در چنــد روز آینــده اســامی آنها اعالم 
خواهد شــد، در حال حاضــر داوری ابتدایی در 
حال انجام است و طبق روال، برنامه ها در حال 

اجرا و پیشروی هستند.
دبیر جایزه »کتاب اردیبهشت« گفت: تا اواسط 
اســفندماه داورهــای نهایــی معرفــی خواهند 
شــد و جشــنواره در اردیبهشــت اجــرا خواهــد 
شــد. جایــزه کتــاب اردیبهشــت، یــک رقابت 
ادبی اســت که هیئت امنای آن علی خدایی، 
محمدرضــا تخت کشــیان، ســروش صحــت، 
حمیــد صحــت و ســارا ســاالر هســتند و دبیــر 
نخســتین دور آن، ســیاوش گلشــیری اســت. 
عالقمندان به شرکت در این رقابت، می توانند 
یک اثر در هــر بخــش داســتان و ناداســتان را تا 
 ۱۳ اســفندماه بــه ســایت دبیرخانه به نشــانی
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  ارســال کنند. گفتنی اســت آثــار ارســالی نباید 
قبال در جایزه و یا جشنواره ای شرکت داده یا در 

کتاب، نشریه و سایتی منتشر شده باشند.
به برگزیدگان نفر اول در هر دو بخش داســتان و 
ناداستان کوتاه، پنج میلیون، نفرات دوم چهار 
میلیون و نفرات سوم، سه میلیون تومان اهدا 
خواهد شد و برگزیدگان دیگر نیز ۱۰ بن، ۵۰۰ هزار 
تومانی برای خرید از کتاب اردیبهشت دریافت 

خواهند کرد.

خبر

جایزه ادبی کتاب اردیبهشت
 تا ۱۳ اسفند تمدید شد

نمایشگاه گروهی عکس با عنوان 
»محیــط پنهــان ۳« در عمــارت 

سعدی گشایش می یابد.
مدیر هنر های تصویری حوزه هنری اســتان گفت: 

عکس های ایــن نمایشــگاه، حاصــل تــالش ۲۷ نفر 
از دانشــجویان دانشــگاه پیام نور اســت و نمایشگاه 
محیط پنهان ۳ تا ۱۹ اســفندماه در گالری بوســتان 
حــوزه هنــری اســتان اصفهــان بــرای بازدیــد عموم 

دایــر اســت.  نرگــس رجایــی افزود: ایــن عکس هــا، 
کاروانســرا های واقع در مسیر جاده ابریشــم را نشان 
می دهنــد کــه روزگاری رونق فــراوان داشــته و محل 

آسایش مسافران بوده است.

وی گفت: عالقمندان برای بازدید از این نمایشــگاه 
از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به عمارت سعدی واقع در خیابان 
استانداری، گذر سعدی، حوزه هنری استان اصفهان 

مراجعه کنند.

برپایی نمایشگاه عکس »محیط پنهان۳« در اصفهان 

نمایشگاه
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رئیس هیئت اسکواش مطرح کرد:

اسکواش اصفهان در مسیر بازیکن سازی
رئیــس هیئــت اســکواش اســتان 
اصفهان گفت: اولویت و کمبود این 
هیئت در موضوع اســتعدادیابی و 

بازیکن سازی است که باید آن را تقویت کنیم.
کتی  اسکواش یکی از ورزش های خانواده رشته های را
است که ورزشکاران در دو بخش انفرادی و گروهی به 

رقابت می پردازند. 
ایــن رشــته نســبتا مظلــوم واقــع شــده، این روزهــا به 
دلیل شــرایط کرونایی کشــور و کاهش حمایت های 
اسپانســری، هوادارانش کمتر شده ، اما همچنان جز 
رشته های با پتانسیل باال برای حضور در رقابت های 
جهانی و داوری در سطح بین المللی است که حمایت 

و اقدامات بیشتری را طلب می کند. 
کتی جذاب  کتبال از رشــته های را اسکواش، پدل و را
زیرمجوعه فدراسیون اسکواش هســتند که با وجود 
گذشــت چندســال از شــروع فعالیــت آن هــا بــاز هــم 

ناشناخته مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.
کسیناســیون جمعی و کاهش آمار ابتــال به کرونا،  با وا
مســئوالن هیئت اســکواش اســتان بــه فکر برگــزاری 
دوره هــای آموزشــی مربیگــری و داوری بــه منظــور 
ســاماندهی و پرورش در این دو حوزه افتادند که تنها 
دوره مربیگــری انجام شــد و با به صــدا درآمــدن زنگ 
هشدار موج ششم کرونا، برگزاری دوره داوری به سال 

آینده موکول شد.
کارتا   اسکواش سابقه حضور در بازی های آسیایی جا
- اندونــزی را دارد، فعالیت هــای خــوب فدراســیون 
در بخش بانــوان توانســته رضایت مســئوالن کمیته 
ملــی المپیــک و وزارت ورزش را بــرای حضــور دوبــاره 
در مســابقات آســیایی جلــب کنــد. پدل نیــز جهش 
فوق العاده ای در سال های اخیر داشته است. برگزاری  
کالس های آموزشی حرفه ای به ویژه در بخش مربیگری 
و بانوان سبب تقدیر فدراســیون جهانی از ایران شده 
است. همچنین در بخش داوری بین المللی نیز ایران 
خــوب عمــل کــرده و داوران بســیار خوبــی همچــون 
مهدی مختاری، الهام رمضانی، الهه موالدوست، بهاره 
گاه، صوفیا نواده، پوریا عیسی پور و... را به مسابقات  کارا
مختلفی اعزام کرده اســت. مربیان ایرانی نیز امســال 
سال موفق داشتند، مسعود قره ضیاالدینی و محسن 
غالم نژاد به عنوان مربیان لژیونر راهی کشورهای قطر 

و عمان شدند.
ایســنا در خصوص شرایط اســکواش استان اصفهان 
و موانــع موجود بــر ســر راه آن ها گفت وگویــی با رئیس 
هیئت اسکواش استان اصفهان داشــته که در ادامه 

می خوانید:
          اقدامات امسال هیئت اسکواش برای 

گسترش و رشد سطح کیفی اسکواش در استان 
چه بود؟

هیئت اسکواش استان اصفهان موضوع استعدادیابی 
کنون  را از ابتدای سال در دستور کار خود قرار داد که تا
طی دو دوره برگزاری حدود ۷۰ نفر استعدادیابی انجام 
کنون  شــدند در ادامه ۱۶ نفر استعداد کشف شــده و ا
به طور خاص تحت نظر هیئت در حال تمرین هستند.

مهرماه ســال جــاری نیــز در بخــش آقایان مســابقات 
بین المللی PSA با رنکینگ جهانی و جایزه ۲۵ میلیونی 
برگزار کردیم. این مسابقات یکی از بزرگ ترین مسابقات 

اسکواش در سطح بین المللی است.
کالس سطح یک مربیگری به منظور تربیت مربی مورد 
نیاز اســتان با ظرفیت ۲۵ نفر و در سطح بسیار خوبی 
برگزار شد، همچنین کالس هایی برای آموزش مربیان 
اســتعدادیابی در اصفهــان برگزار شــد که مــورد توجه 

عالقمندان قرار گرفت.
          در بخش آموزش همگانی و برنامه های فرهنگی 

و همگانی برای افزایش محبوبیت این ورزش، 
هیئت چه عملکردی داشت؟

در حوزه آموزش همگانی توانستیم یک تور دو روزه پدل 
خیابانی برای اولین بار در اصفهان به منظور شناساندن 
ورزش پدل در میدان نقش جهان برگزار کنیم که بازتاب 
بســیار خوب و گســترده ای حتی از ســوی فدراسیون 
جهانی پــدل در پــی داشــت. همچنیــن برنامه های 
فرهنگی زیادی از جمله، مسابقات به مناسب هفته 
دفــاع مقــدس و روز جهانــی اســکواش برگــزار شــد که 
به نوعــی اقدامات موثری برای گســترش این رشــته و 

زیرمجموعه های آن بود.
          هیئت اسکواش استان اصفهان برای سال 

پیش رو چه برنامه هایی در نظر دارد؟
برای سال آینده کالس ها و دوره های آموزشی مختلفی 
مانند داوری، مربیگری، پدل در ســطح عمومــی را در 
دســتور کار داریم. برای همگانی شــدن اسکواش نیز 
صحبت های اولیه را با معاونت ورزشی شهرداری انجام 
گر بتوانیم اسکواش سه دیواره را در پارک های  دادیم تا ا

شهر راه اندازی کنیم.
          اولویت های اصلی هیئت برای عملکرد بهتر در 

سال آینده چیست؟
قاعده خاص دستور کار برای هیئت اسکواش استان 
اصفهان، باید مطابق با سرفصلی باشد که فدراسیون 
و اداره کل ورزش و جوانان ارائه می دهند، اما اولویت  و 
کمبود هیئت در موضوع استعدادیابی و بازیکن سازی 

اســت کــه بایــد آن را تقویت کنیــم. در بخــش آموزش 
همگانی در سال جاری برنامه های خوبی انجام شد و 

برنامه های دیگری نیز برای سال آینده در نظر داریم.
          حضور بازیکنان اصفهانی در لیگ اسکواش 

کشور را چظور ارزیابی می کنید؟
خدا را شکر توانستیم دو نماینده از استان صفهان در 
لیگ اسکواش داشته باشیم. شرایط لیگ بد نیست. 
در بخش بانوان توانستیم در دور اول مقام دوم را کسب 

کنیم و منتظر نتایج دور برگشت هستیم.
          به منظور باالرفتن سطح کیفی لیگ اسکواش 

چه پیشنهادی دارید؟
لیگ اسکواش ما نیاز به استعدادیابی و بازیکن سازی 
دارد. این موضوع ضعف اصلی استان اصفهان است 
که این روزها گریبان گیر ما شده است. متاسفانه بازیکن 
شاخص برای تشــکیل یک تیم قوی نداریم. در حال 
حاضر تالش می کنیم که این موضوع را از پایه با کشف 

استعدادها و پرورش آن ها حل کنیم.
          حمایت و پشتیبانی از تیم ها، ورزشکاران و 

دغدغه های مالی هیئت برطرف شده است؟
متاسفانه در ۲ سال کرونایی اخیر بحث اسپانسرینگ 
و حمایتی بســیار ضعیــف بــوده و اسپانســرها رغبتی 
برای حضور ندارنــد. موضوع حمایت های مالی یکی 
از مشکالت اساسی ما بوده که البته گریبان گیر اغلب 

هیئت های ورزشی شده است.
          مربیان داخلی در چه سطحی هستند؟ 

احتیاجی به مربی خارجی برای رشد و ارتقا سطح 
کمی و کیفی اسکواش بازان حس می شود؟

تقریبا ۱۰۰درصد مربیان تیم ها، ایرانی هستند. سطح 
مربیان داخلی نســبتا باال اســت و چند نفــر از آن ها در 
کشــورهای خارجی مانند قطــر، عمان و حتــی آمریکا 
مربیگری می کنند. نیازی به مربیان خارجی نداریم. اما 
باید زیرساخت ها تقویت شده و حمایت های الزم برای 

بازیکن سازی انجام شود.
          در حال حاظر چه تعداد داور سازمان یافته و 

رده باال در استان داریم؟

در بخش داوران سطح باالی بین المللی در بانوان تنها 
الهه موالدوست و در آقایان نیز حدود سه نفر نماینده 

از اصفهان داریم.
          چه اقداماتی از سوی هیئت در بخش داوری 

برای توسعه این حوزه الزم است؟
دوره تخصصــی داوری بــرای ســازماندهی داوران، 
بازآموزی داوران جدید را در نظر داشتیم که اسفندماه 
برگزار شود، اما به سبب شرایط بیماری و پیک ششم 
شیوع ویروس کرونا زمان آن به اردیبهشت ماه منتقل 

شد.
          شرایط فعلی تیم ملی و اسکواش کشور را چطور 

ارزیابی می کنید؟
با توجه بــه رده بندی ســنی در تیم ملی، بــرای هر رده 
سرمربی اختصاص داده شد تا به صورت مستقل کار 
کنند، روند بسیار خوبی انجام شد و در چند سال اخیر 
سیر رو به رشــدی در فدراسیون شاهد بودیم. امسال 
نیز در بازی های آسیایی چین، نماینده بانوان حضور 

خواهند داشت و امیدوارم نتیجه خوبی کسب کنند.
گیری اسکواش            رشد قیمت دالر چه تاثیری بر فرا

داشته است؟
رشد قیمت دالر و افزایش تورم داخلی ۱۰۰درصد بر حوزه 
ورزش تاثیرگذار بوده و تقریبا ورزش درحال حذف شدن 
از سبد خانوار است، زیرا به نوعی خانواده اغلب هزینه ها 
را صرف سبد مصرفی و تامین نیاز اولیه خود می کند و 
چیزی برای ورزش باقی نمی ماند که این موضوع یکی 

از موانع جدی سر راه ورزش کشور است.
          نکته پایانی؟

باید از اسکواش حمایت بیشتر و جدی تری به خصوص 
به صــورت مالی شــود، زیرا ایــن موضوع تنهــا دغدغه 
مــا اســت و امیــدوارم بــا حل ایــن موضــوع بتوانیم به 
گر حمایت های الزم انجام  بحث های ورزشی بپردازیم. ا
و دغدغه های مالی برطرف شوند، خود به خود بازیکن 
به سمت اسکواش ســوق داده می شود. این درحالی 
گر موضوعات مالی حل نشــود، از هیچ یک  است که ا

از پتانسیل های موجود نیز نمی توان استفاده کرد.

خبر

مهاجم تیم ملی ایران بازی پورتو برابر التزیو را کامل 
و بی نقــص توصیف کــرد. مرحله برگشــت پلی آف 
لیگ اروپا با برگزاری چنــد دیدار ادامــه یافت که در 
یکی از دیدارها التزیو در حالی در خانه به دیدار پورتو 
رفت که در بازی رفت با نتیجه ۲ بر یک به این تیم 
پرتغالی باخته بود. در ابتدا چیرو ایموبیله مهاجم 
تیم ملی ایتالیا توانست برای تیمش گلزنی کند ولی 
مهدی طارمی در محوطه جریمه التزیو سرنگون 
شد تا داور بعد از VAR دستور به زدن ضربه پنالتی 
دهد کــه بازیکن ایرانی نیز این 
ضربه را به گل تبدیل کرد تا 
نیمه نخســت این دیدار با 
تساوی یک بر یک به پایان 

برسد. در نیه دو طارمی پاس گل دوم تیمش را داد 
تا اوریب برای پورتو گلزنی کند. دنیلو کاتالدی گل 
تساوی را در اواخر بازی به ثمر رساند تا این دیدار با 
تساوی دو بر دو به پایان برسد و پورتو با توجه به برد 
بازی رفت راهی دور بعد شود. مهدی طارمی بعد 
از این دیدار گفت: بــازی عالی بود مــا همانطور که 
می خواســتیم  بــازی را کنترل کردیــم، آنچــه را که 
برنامه ریزی شده بود انجام دادیم و آنچه را که الزم 
بود در زمین نشــان دادیم. من همیشه برای تیم 
بازی می کنم. این تالش بزرگی از ســوی همه بود، 
ما خیلی خوب کار کردیم و یک تیم واقعی بودیم. 
سرجیو کونسیسائو سرمربی پورتو نیز گفت:  بازی 
سختی بود، می دانستیم که مبارزه سختی داریم 
و باید بتوانیم در المپیکو گل بزنیم. یکی دو اشتباه 
فردی مرتکب شدیم که التزیو از آن استفاده کرد، 
آنها بازیکنان سطح باالیی دارند. در نیمه اول باید 
هدفمندتر می بودیم.در نیمه دوم متفاوت بودیم 
و سه چهار موقعیت واضح داشتیم. سرمربی پورتو 
درباره درخشش مهدی طارمی بعد از این دیدار نیز 
گفت: دوست ندارم درباره اشخاص به تنهایی 
صحبت کنم. درســت اســت کــه او روی دو 
گل ما تاثیر زیادی داشت ولی می خواهم این 
عملکرد را پای تیم بنویســم. همــه بازیکنان 
در سرنوشــت تیم مهم هســتند و به همین خاطر 

می خواهم به کل تیم تبریک بگویم.

در ادامه رقابت های پاراتیروکمان قهرمانی جهان که 
در امارات در حال برگزاری است، تیم کامپوند مردان 

به مدال طالی این رقابت ها دست یافت.

در ادامه مسابقات پاراتیروکمان قهرمانی جهان در 
امارات، تیم کامپوند مردان در فینال به مصاف تیم 

استرالیا رفت و به مدال طال دست یافت.
تیم ایران در فینال با ترکیب رمضان بیابانی و هادی 
نوری با نتیجه ۱۴۵ بر ۱۴۳ برابر اســترالیا به پیروزی 
رسید و مدال طالی این رقابت ها را به خود اختصاص 

داد.
تیم کامپوند بانوان نیز با ترکیب مریم یاورپور و فرزانه 
عسگری در دیدار رده بندی برابر بریتانیا به میدان 
رفت و پس از تساوی ۱۴۸-۱۴۸ در تیر طالیی این تیم 

را شکست داد و به مدال برنز رسید.

دور سوم مسابقات انتخابی تیم  ملی کاراته بانوان با 
مشخص شدن نفرات برتر در هر وزن به پایان رسید.
ســومین مرحلــه از مســابقات انتخابــی تیم ملــی 
بانوان با حضور چهار نفر برتر هر وزن به صورت رفت و 

برگشت برگزار شد؛ همچنین دور چهارم این رقابت ها 
دو هفتــه دیگر برگــزار می شــود تا پس از مشــخص 
شدن نفرات برتر هر وزن، اردوهای تیم ملی بانوان 

آغاز گردد.

کمیته بین المللی المپیک خواستار لغو مسابقات 
ورزشی در کشورهای روســیه و همچنین بالروس 

شد.
گهانی بین کشــورهای  پس از اتفاقــات عجیب و نا
روسیه _ اوکراین و حمالت بی رحمانه ارتش روسیه 
به اوکراین؛ بســیاری از کشــورها و ارگان ها شروع به 
تحریم روس ها و هرگونه همکاری با این کشور را قطع 
کردند و یا در حال این اقدام هستند تا اعتراضشان را 

به این اقدام ناپسند نشان دهند.
در این راستا، کمیته بین المللی المپیک به شدت 

نقض آتش بس المپیک توســط روسیه را محکوم 
کرد و از همه فدراســیون های بین المللی خواست 
که رویدادهای ورزشــی خود را که در حال حاضر در 
روسیه یا بالروس برنامه ریزی شده اند، تغییر مکان 

دهند یا لغو کنند.
گفتنــی اســت قطعنامــه مربوطــه توســط مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ دو دسامبر ۲۰۲۱ 
با اجماع همه ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل تصویب 
شــد. همچنین هفت روز قبل از شــروع بازی های 
المپیک، در چهارم فوریــه ۲۰۲۲ و هفــت روز پس از 
پایان بازی های پارالمپیک قــرار بود این آتش بس 

وجود داشته باشد.
ک  به دنبال رویدادهای حمله نظامی روسیه به خا
اوکراین، کمیته بین المللی المپیک عمیقا نگران 
امنیت جامعه المپیک در اوکراین است و یک کارگروه 
برای نظارت دقیق بر وضعیــت و هماهنگ کردن 
کمک های بشردوستانه به اعضای جامعه المپیک 

در اوکراین ایجاد شده است.

هزار واحد از مجموعه های ورزشی مناطق آموزشی 
و پرورشی در استان ها تا پایان سال تحصیلی جاری 
رایــگان در اختیــار خانواده ها و دانــش آمــوزان قرار 
خواهد گرفت. صادق ســتاری فرد معــاون تربیت 
بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش در حاشیه 
آیین افتتاح و آزادســازی مجموعه های آموزشی و 
ورزشــی و افتتاح چند مجموعه ورزشــی در استان 
گفت: آموزش وپرورش در کشــور حدود چهار هزار و 
۶۰۰ مجموعه ورزشی در اختیار دارد که از این تعداد 
حدود هزار مجموعه قابلیت الزم برای قرار گرفتن 
در اختیار خانواده ها را دارد. وی بابیان اینکه تالش 
می شــود که این رویکرد و برنامــه را به مــدارس هم 
تسری داده شود، افزود: در مرحله بعدی به سمت 
آزادسازی و استفاده از محیط های مدارس خواهیم 
رفت که دانش آموزان و خانواده هــا در روز های آخر 
هفته و روز های پنجشنبه و جمعه و روز های تعطیل 
و به ویژه در فصل تابستان و بعدازظهر ها و در ساعات 
غیر آموزشی بتوانند در مدارس در قالب فعالیت ها و 
برنامه های ورزشی فعالیت کنند. وی گفت :  آیین 
آزادسازی مجموعه های آموزشــی و ورزشی در گام 
و مرحله اول تا پایان اســفندماه در ۱۶ استان کشور 
محقق خواهد شد که این مراسم به عنوان پنجمین 

استان در اصفهان برگزار شد. معاون تربیت بدنی و 
ســالمت وزارت آموزش وپرورش گفت: ۱۴ میلیون 
دانش آمــوز در کشــور درحــال تحصیــل هســتند و 
یک خانــواده به ایــن گســتردگی به طــور طبیعی و 
قطعی نیازمند اســتفاده از زیرســاخت های ســایر 
دستگاه های اجرایی اســت که از همین تریبون از 
وزارت ورزش و جوانان و شهرداری ها دعوت می کنیم 
که در این طرح به ما کمک کننــد و مجموعه های 
خود را در اختیار دانش آموزان و خانواده های آن ها 
قرار دهند تا بتوانیم خدمات بهتری به دانش آموزان 
در حوزه تربیت بدنی و سالمت ارائه کنیم. وی گفت: 
در پنج ســال گذشــته نرخ دانــش آمــوزان مبتال به 
چاقی و دارای اضافه وزن ۱۰ درصد بیشتر شده است 

و نگرانی های جدی در این زمینه وجود دارد.

تزیو فوق العاده بودیم طارمی: مقابل ال

خبر

طالی مردان و برنز زنان 
کامپوند قهرمانی جهان در پاراتیروکمان 

کاراته بانوان مشخص شدند نفرات برتر تیم ملی 

لغو رقابت های ورزشی در روسیه

برخورداری هزار ورزشگاه با قابلیت ارائه خدمات رایگان 
به خانواده ها

خبر

تیم والیبال گیتی پسند در دومین دیدار مقابل 
اسپورت هوشیار تبریز متحمل شکست شد تا 

کار صعود به بازی سوم بکشد.
تیم والیبال گیتی پسند پس از اینکه گیتی پسند 
در نخستین دیدار پلی آف و مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ دسته اول در مقابل اسپورت هوشیار 
تبریز به برتری قاطعانه ســه بر صفر رسید راهی 

تبریز شد تا دومین تقابلش را نیز انجام دهد.
گیتی پسندی ها در دومین دیدار پلی آف مرحله 
یک چهارم نهایــی در تبریز به مصاف هوشــیار 
اســپورت رفتنــد و در پایان با نتیجه ســه بر یک 

مقابل حریف خود شکست خورند.
بــر همیــن اســاس ترتیب بــا توجــه به پیــروزی 
گیتی پســند در دیــدار نخســتش، کار بــه بازی 
گیتی پســند  کشــیده شــد و دو تیــم  ســوم 
و اسپورت هوشــیار تبریــز روز سه شــنبه دهــم 
اسفندماه از ساعت ۱۶ در ورزشگاه قیام زرین شهر 
به مصاف یکدیگر می رونــد و تیم پیروز به نیمه 
نهایی لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور 

صعود خواهد کرد.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان چین 
به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد.

مسابقات تیمی قهرمانی جهان که پیش از این 
قرار بود ۲۸ فروردین ماه به میزبانی چین برگزار 
شــود، طبق اعــالم جدیــد فدراســیون جهانی 
تنیس روی میز در تاریخ هشتم مهرماه ۱۴۰۱ برگزار 
خواهد شــد. این رقابت ها به دلیل همه گیری 
ویروس کرونا و محدودیت های شــدید کشــور 
چین به تعویق افتاد. مســابقات انتخابی تیم 
ملی بزرگســاالن تنیس روی میز مــردان و زنان 
کشــورمان در جریــان اســت و نفــرات برگزیــده 
خــود را برای حضــور در مســابقات کشــورهای 
اسالمی ترکیه در مرداد ماه، بازی های آسیایی 
چین در شهریور ماه و مسابقات تیمی قهرمانی 

جهان چین در مهر ماه آماده می کنند.

تیم والیبال نشســته گنبد مغلــوب ذوب آهن 
اصفهان شد.

تیم والیبال نشسته شهرداری گنبدکاووس در 
نخستین بازی دور برگشت مرحله پلی آف لیگ 
برتر مردان کشــور با نتیجه ســه بــر یک مغلوب 

ذوب آهن اصفهان شد.
مرحله پلی آف مسابقات والیبال نشسته لیگ 
برتر که از ســوم اســفند با حضور چهار تیم مس 
شهر بابک کرمان، ذوب آهن اصفهان، پاالیش 
نفت آبادان و شهرداری گنبدکاووس به میزبانی 
دانشگاه شهید بهشتی تهران آغاز شده است، تا 

هشتم اسفند ادامه دارد.

فرنگی کار ســابق تیم ملی و دارنده مدال های 
طالی جهان و برنز المپیک، گفت: بنا مربی ام 

بوده و احترامش را دارم.
سعید عبدولی که برای دیدن مسابقات کشتی 
فرنگی جام تختی در سالن مسابقات حاضر شده 
بود، درباره دیدار و گفت وگو با سرمربی تیم ملی، 
گفت: پسرم برای سالم و احوالپرسی رفت، من 
هم رفتم که تنها نباشد. می خواست به محمد 
بنا سالم کند، گفت نکند جواب سالمم را ندهد 
که گفتم نه برو. بعد که او برای سالم کردن جلو 
رفت، من و محمد بنا هم احوالپرســی کردیم و 

چیز خاصی به هم نگفتیم.
وی در مورد دلیل مصاحبه  هایش علیه محمد 
بنا ادامه داد: ما با هم مشــکل خاصــی نداریم. 
بحث ایــن بــود کــه انتخابــی بــه درســتی برگزار 
شود، پدرکشتگی که ندارم، مربی مان هست، 
احترامش را داریم. چند ســال هم بگذرد از این 
احترام کم نمی شود. او همیشه می گوید اینها 

بچه هایم هستند.
دارنــده مــدال برنــز بازی هــای المپیــک درباره 
برنامه های آینــده اش، گفــت: برنامــه خاصی 
ندارم، من اصال کشــتی گیر نیســتم، برگــردم به 

کجا؟ به مربیگری هم عالقه ندارم.
عبدولی درباره جام تختی گفت: مسابقات روز 
اول را زیاد نگاه نکردم چون تا ۴ صبح سر زمین 
کشاورزی بودم. کشتی هایی که در سالن دیدم 
خــوب بــود. دو ســه کشــتی گیر خــوب بودنــد، 
شرایط کشتی خوب شده و از نظر فنی تعدادی 

آمده اند که جای امیدواری است.

کار صعود تیم والیبال
گیتی پسند   

کشید به بازی سوم 

تعویق مسابقات 
تنیس روی میز 
قهرمانی جهان

پیروزی ذوب آهن اصفهان
 در والیبال نشسته

عبدولی: پسرم می ترسید 
بنا جواب سالمش را ندهد

تیم فوتبال بانوان سپاهان در هفته یازدهم لیگ 
برنر با نتیجه هفت بر صفر مقابل کیان نیشابور به 

برتری رسید.
در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال زنان از ساعت ۱۳ تیم های سپاهان 
و کیان نیشابور در ورزشگاه صفاییه مبارکه رو در روی هم قرار گرفتند 

که نیمه دوم با نتیجه تمام شد.
ح بازی:           شر

نیمه اول: بازی با فشار ســپاهان بر روی دروازه کیان نشابور شروع 
شد و در ادامه این فشار موجب شد سپاهان خیلی سریع به گل اول 

بازی برسد. در ادامه بیشتر بازی در میانه و زمین کیان دنبال شد.

بــازی هجومی ســپاهان در نیمــه اول ســه گل را برای ایــن تیــم به 
دنبال داشــت و نیمــه اول با نتیجه ۳ بر صفر به ســود ســپاهان به 

پایان رسید.
نیمه دوم: در این نیمه کیان نیشابور بازی را سرعتی شروع کرد و به 
دنبال جبران گل های خورده بودند اما بازی برتر سپاهان و موفقیت 
در حمله مانع گل زنی تیم میهمان شد. در ادامه دیدار، بازی عالی 
تیم سپاهان و درخشش هاجر دباغی باعث شد سپاهان به گل های 
بیشتر برســد. در دقایق پایانی فشار ســپاهان بر روی دروازه حریف 
بیشتر شد تا به گل های بیشتری برسد. در نهایت این دیدار با نتیجه 

۷ برصفر به سود سپاهان به پایان رسید.

سپاهان 7_ کیان نیشابور صفر

گلباران دختران طالیی در صفاییه

خبر

بازیکن سابق ســپاهان اعتقاد دارد کسی نمی تواند 
جای نویدکیا را در ســپاهان بگیرد و ایــن مربی نباید 
میدان را خالی کند. مهدی کریمیان درباره استعفای 
محرم نویدکیا از سمت مربی گری اش در سپاهان اظهار کرد:  با نظر نویدکیا 
کامال مخالف هســتم. من هر جایی نیاز بود از او انتقاد کردم و هر جا نیاز 
بود به او زنگ می زدم و با هم صحبت می کردیم. به نظر من اشتباه است 

نویدکیا میدان را خالی کند. او نباید احساســی تصمیم بگیرد چون به 
هر حال سال هاســت در سپاهان حضور دارد و فوتبالیســت بزرگی بوده 
کنون سرمربی این  است. او ادامه داد: نویدکیا هوادار سپاهان نیست و ا
تیم است و باید منطقی تصمیم بگیرد. هر کسی به جای نویدکیا بیاید 
چه کاری می تواند انجام دهد. سپاهان بازیکنان خوبی دارد و باشگاه 
گر مربی جایگزین نتواند تیم را موفق کند هم چیز خاصی  بزرگی است اما ا
گر یک نفر جایگزین شود و تیم را چگونه  را از دست نمی دهد. به نظر شما ا
می خواهد متحول کند؟ درست اســت هواداران از تیم انتظار دارند اما 
باید با واقعیت ها جلو برویم. بازیکن سابق سپاهان همچنین غنوان کرد: 
محرم نویدکیا باید بماند و بجنگد. سپاهان می تواند سهمیه آسیا را کسب 

گر شرایط برای کار فراهم نباشد یا این که باشگاه در مسائل مربی گری  کند. ا
دخالت کند یا به مربی فشار  آورد، شاید نویدکیا حق داشته باشد اما در این 
وضعیت مشکل خاصی برای کار کردن او وجود ندارد. سپاهان ایراداتی 
در فاز دفاعی و حمله داشت و به نظر من می توانستند با تقویت کادرفنی 
وضعیت را بهتر کند اما در کل این استعفا اشتباه است. او در پایان اضافه 
کرد: به نظر من نویدکیا باید از بزرگان فوتبال مشاوره بگیرد و بیشتر درباره 
تصمیمش فکر کند. البته می دانم که او هیچ وقت به ســرعت تصمیم 
نمی گیرد و حتما درباره این مساله فکر کرده است اما به نظر من در حال 
کنون نمی تواند به سپاهان کمک کند و  حاضر نباید برود. هیچ مربی ای ا

خود نویدکیا بهتر می تواند به تیم کمک کند.

بازیکن سابق سپاهان عنوان کرد:

نویدکیا باید بماند و بجنگد

خبر

سرمربی تیم فوتبال زنان کیان نیشابور گفت:تیم 
سپاهان از تیم های خوب لیگ برتر است که به دلیل 
عملکردش همیشه در باالی جدول قرار می گیرد. 

فاصله زیادی بین تیم سال اولی ما در لیگ برتر و سپاهان وجود دارد.  
 سهیال جعفری پس از شکست سنگین هفت بر صفر تیمش در مقابل سپاهان از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال 
خصوص داوری این دیدار، اظهار کرد: گل چهارم سپاهان آفساید بود و نباید پذیرفته می شد و یکی دیگر از گل ها 

نیز محل وقوع خطا و خارج از محوطه بود و به اشتباه پنالتی گرفته شد.  
 وی افــزود: تیم ســپاهان از تیم های خوب لیگ برتر اســت و به دلیل عملکــردی کــه دارد در باالی جــدول قرار 
می گیرد، این در حالی است که تیم ما اولین سال حضور در لیگ برتر را تجربه می کند، فاصله زیادی بین دو تیم 
وجود دارد.   وی ادامه داد: می دانستیم سپاهان تیم خوب و پر مهره ای است که در این بازی نیز تا دندان مسلح 

بود و چند بازیکن مصدوم در بازی های قبلی با تالش کادر درمانی تیم به 
بازی در مقابل ما رسیده بودند؛ تیم ما برای بازی آمادگی را نداشت و حتی 
کاپیتان خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشتیم.   سرمربی تیم 
کیان نیشابور اضافه کرد : اعتقاد دارم باید از تیم هایی که تازه به لیگ برتر 
وارد می شوند، حمایت بیشتری شود تا بتوانند در ابتدای فصل در کنار بازیکنان بومی خود، چند بازیکن با تجربه 
نیز کسب کنند، این موضوع سبب می شود نتایج بهتری کسب کنند. هرچند تا این مرحله نیز نتایج کسب شده 

تیم و عملکرد بازیکنانم را قابل قبول می دانم.
کتیک تیمش در مقابل تیم سپاهان و سیستم آفسایدگیری که از آن استفاده کردند، افزود:  وی در خصوص تا
هدف این نبود سپاهان را در تله آفساید گرفتار کنیم، حتی در نیمه دوم چند موقعیت خوب برای تیم ما ایجاد 

شد، سعی داشتیم پرش از باال را انجام دهیم تا بتوانیم نتیجه بهتری بگیریم.

سرمربی کیان نیشابور:

سپاهان تا دندان مسلح بود خبر



سال پنجم - شماره 1۳۶۳

یکشنبه  8  اسفند 1۴۰۰ - 2۵ رجب 1۴۴۳

7 27 فوریه     2۰22 اطالع رسانی
گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف   آ

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و 
ک مورد  بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود.  ح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ تقاضا به شر
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد  می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  و امال
خ  دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۴۹۶۴ و ۴۹۶۳  مور
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ آقای محسن روحانی  نجف  آبادی فرزند محمد سه دانگ مشاع و خانم 
اشرف رجائی فرزند محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۶۵/۱۱ 
ک شماره ۳۷۸   اصلی واقع در قطعه ۶ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک  مترمربع قسمتی از پال
اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ 
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۱۲/۸ حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۷۵۹۵۳ م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و 
ک مورد  بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود.  ح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ تقاضا به شر
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت  می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  اسناد و امال
خ  اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۴۶۹۸ مور
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ خانم  مریم اسماعیلی فرزند مهدی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
ک شماره ۱ فرعی از ۱۱۳۶ اصلی واقع در قطعه ۷ بخش  ۱۷۹/۵۵ مترمربع قسمتی از پال
۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۱۲/۸ حجت اله کاظم زاده 
اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی 

- ۱۲۷۵۹۶۹/ م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۱۹۸، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹، ۱( رای هیات: باتوجه به 
تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه ۳۱۶ دفتر ۱۵۱ و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته 
و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/ که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
خانم فاطمه بدیعی خوزانی به شناسنامه شماره ۱۵۵۸ کدملی ۱۱۴۱۲۸۶۰۲۵ صادره 
ک شماره  کبر نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۳۵/۶۳ مترمربع پال فرزند ا
۳۶۳ فرعی از ۱۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید 
و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ 
ک وفق مقررات پس از طی  آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور 
اقدام نماید. ۲( رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل 
ثبت در صفحه ۳۱۶۵ دفتر ۱۵۱ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و 
پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و 
انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا 
ع بودن  احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم فاطمه بدیعی خوزانی به شناسنامه 
کبر نسبت به ششدانگ یکباب  شماره ۱۵۵۸ کدملی ۱۱۴۱۲۸۶۰۲۵ صادره فرزند ا
ک شماره ۳۵۳ فرعی از ۱۱۵ اصلی واقع در  مغازه به مساحت ۳۴/۳۷ مترمربع پال
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند  اداره ثبت اسناد و امال
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
ک خمینی  ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - اداره ثبت اسناد و امال

شهر سیدامیرحسین حسن زاده - ۱۲۷۴۶۱۳ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۱۹۹، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹، ۱( رای هیات: باتوجه به 
تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ۳۱۶ دفتر ۱۵۱ و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا  محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
مالکیت آقای/خانم رحمن دری به شناسنامه شماره ۶ کدملی ۱۱۴۱۰۰۸۱۰۶ صادره 
فرزند عبدالرحیم نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۳۴/۰۷ مترمربع 
ک شماره ۳۵۳ فرعی از ۱۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی  پال
شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای 
ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ک وفق مقررات پس  ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی 
مذکور اقدام نماید. ۲( رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه 
کارشناس منتخب و  گزارش  شامل صفحه ۳۱۶ دفتر ۱۵۱ و مالحظه نقشه ملک 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 مورد 
ع  تقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم حسن غفوری اسفریزی به 
شناسنامه شماره ۲۰ کدملی ۱۱۴۰۹۶۵۰۵۰ صادره فرزند رمضان نسبت به ششدانگ 
ک شماره ۳۵۳ فرعی از ۱۱۵ اصلی واقع در  یکباب مغازه به مساحت ۶۱/۱۳ مترمربع پال
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند  اداره ثبت اسناد و امال
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. ۳( رای هیات: باتوجه 
به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ۳۱۶ دفتر ۱۵۱ و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 

متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای 
ع بودن تصرفات متقاضی  که حکایت از عدم تعارض و بالمناز کارشناس  محلی 
دارد. لذا مالکیت آقای/خانم صفرعلی فخاری به شناسنامه شماره ۸۲۹ کدملی 
۱۱۴۰۲۵۳۶۵۴ صادره فرزند ولی اهلل نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
ک شماره ۳۵۳ فرعی از ۱۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه  ۲۲/۵۷ مترمربع پال
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش 
کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
ک  فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره 
به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، تاریخ انتشار 
ک خمینی شهر سیدامیرحسین  نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - اداره ثبت اسناد و امال

حسن زاده - ۱۲۷۴۶۳۳ / م الف

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

خ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ آقای فرهاد شیروانی به  ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۰۹۲ مور
کدملی ۱۲۹۲۲۵۴۹۷۱ صادره اصفهان فرزند عبدالرضا  شناسنامه شماره ۱۰۱۹۸ 
ک  بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار به مساحت ۱۷۷۱/۶۰ مترمربع از پال
ک  شماره ۴۳۸ فرعی از ۴۵۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال
شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت مجید حقیقت پرور 
موضوع سند انتقال ۲۲۵، ۸۶/۱۲/۲۸ دفترخانه ۲۲۵ شاهین شهر، ۲( رای شماره 
خ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ آقای رضا شیروانی به شناسنامه شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۰۹۳ مور
۱۵۲۳ کدملی ۱۲۸۵۸۹۱۴۳۰ صادره اصفهان فرزند عبدالرضا بصورت دو دانگ مشاع 
ک شماره ۴۳۸ فرعی از  از ششدانگ یکباب انبار به مساحت ۱۷۷۱/۶۰ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق  ۴۵۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال
مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت مجید حقیقت پرور موضوع سند انتقال ۲۲۵، 
خ  ۸۶/۱۲/۲۸ دفترخانه ۲۲۵ شاهین شهر، ۳( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۰۹۴ مور
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ آقای رسول شیروانی به شناسنامه شماره ۵۱۳۱۲ کدملی ۱۲۸۰۴۰۳۱۴۴ 
صادره اصفهان فرزند عبدالرضا بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار به 
ک شماره ۴۳۸ فرعی از ۴۵۲ اصلی واقع در اصفهان  مساحت ۱۷۷۱/۶۰ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه  بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال
از مالکیت مجید حقیقت پرور موضوع سند انتقال ۲۲۵، ۸۶/۱۲/۲۸ دفترخانه 
گهی  ۲۲۵ شاهین شهر لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
له ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان  شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان ال
دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - رییس اداره 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۰۷۷۴ / م الف ثبت اسناد و امال

گهی فقدان سند مالکیت آ
شماره: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۰۰۱۸۳۳۹، بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان نجف 
خ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳  آباد طبق درخواست وارده به شماره ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۳۰۰۳۴۵۱۱ مور
 ۱۹۱ از  فرعی   ۱۳۱ شماره  ثبتی  ک  پال ششدانگ  مالکیت   سند  که  است  مدعی 
که در صفحه و دفتر الکترونیک به شماره  اصلی واقع در بخش ۱۲ ثبت اصفهان 
۱۳۹۵۲۰۳۰۲۰۳۰۰۰۷۷۴۵ و شماره چاپی ۸۶۰۷۸۴ سری ۹۴ ب بنام رضوان صالحی 
فرزند محمدعلی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده است نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگاری  مفقود شده است. چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین 
گهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه  نامه قانون ثبت مراتب آ
گهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ  در این آ
گهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل  انتشار این آ
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارایه 
گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل  کننده مسترد گردد. ا
سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - حجت اله کاظم زاده اردستانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف مظاهر عباسی قلعه شاهی - ۱۲۸۴۲۹۳ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
اسالمی شهرستان  انقالب  مسکن  بنیاد   ،۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۰۰۱۸۳۳۸ شماره: 
خ  مور  ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۳۰۰۳۴۵۱۰ شماره  به  وارده  درخواست  طبق  آباد  نجف 
ک ثبتی شماره ۱۲۹ فرعی  ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پال
از ۱۹۱ اصلی واقع در بخش ۱۲ ثبت اصفهان که در صفحه و دفتر الکترونیک به شماره 
۱۳۹۵۲۰۳۰۲۰۳۰۰۰۷۷۴۴ و شماره چاپی ۸۶۰۷۸۲ سری ۹۴ ب بنام محمد صالحی 
فرزند رضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده است نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگاری  مفقود شده است. چون درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه 
گهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این  قانون ثبت مراتب آ
کر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ  گهی ذ آ
گهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل  انتشار این آ
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارایه 
گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل  کننده مسترد گردد. ا
سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - حجت اله کاظم زاده اردستانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف مظاهر عباسی قلعه شاهی - ۱۲۸۴۲۸۷ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
اسالمی شهرستان  انقالب  مسکن  بنیاد   ،۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۰۰۱۸۳۳۴ شماره: 
خ  مور  ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۳۰۰۳۴۵۰۶ شماره  به  وارده  درخواست  طبق  آباد  نجف 
ک ثبتی شماره ۱۳۰ فرعی  ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پال
از ۱۹۱ اصلی واقع در بخش ۱۲ ثبت اصفهان که در صفحه و دفتر الکترونیک به شماره 
۱۳۹۵۲۰۳۰۲۰۳۰۰۰۷۷۴۶ و شماره چاپی ۸۶۰۷۸۳ سری ۹۴ ب بنام رضا صالحی فرزند 
کبر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده است نحوه گم شدن یا  ا
ازبین رفتن: به علت سهل انگاری  مفقود شده است. چون درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون 
گهی ذکر  گهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آ ثبت مراتب آ
گهی  شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آ
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. 
گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی  ا
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ 
- حجت اله کاظم زاده اردستانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد – ازطرف 

مظاهر عباسی قلعه شاهی - ۱۲۸۴۲۸۶ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شماره:۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۰۰۱۸۸۰۲، بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان نجف آباد طبق 
درخواست وارده به شماره ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۳۰۰۳۴۵۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ مدعی است که سند 
ک ثبتی شماره ۱۳۳ فرعی از ۱۹۱ اصلی واقع در بخش ۱۲ ثبت اصفهان  مالکیت ششدانگ پال
که در صفحه و دفتر الکترونیک به شماره ۱۳۹۵۲۰۳۰۲۰۳۰۰۰۷۷۴۹ و شماره چاپی ۸۶۰۷۸۵ 
سری ۹۴ ب بنام طیبه صالحی فرزند محمدباقر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ و 
در صفحه و دفتر الکترونیک به شماره ۱۳۹۵۲۰۳۰۲۰۳۰۰۰۷۷۴۸ و شماره چاپی ۸۶۰۷۸۵ 
سری ۹۴ ب بنام مصطفی حجتی نجف آبادی فرزند کربالیی حسن نسبت به چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده است نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگاری مفقود شده است. چون درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون 
گهی ذکر  گهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آ ثبت مراتب آ
گهی تا ده  شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آ
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
گر ظرف مهلت  تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. ا
مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - حجت اله کاظم زاده 
اردستانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف مظاهر عباسی قلعه شاهی - 

۱۲۸۴۲۹۰ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شماره:۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۰۰۱۸۳۳۵، بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان نجف آباد طبق 
درخواست وارده به شماره ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۳۰۰۳۴۵۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ مدعی است که سند 
ک ثبتی شماره ۱۳۴  فرعی از ۱۹۱ اصلی واقع در بخش ۱۲ ثبت اصفهان  مالکیت ششدانگ پال
که در صفحه و دفتر الکترونیک به شماره ۱۳۹۵۲۰۳۰۲۰۳۰۰۰۷۷۴۷ و شماره چاپی ۸۶۰۷۸۷ 
کبر صالحی فرزند مصطفی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری  سری ۹۴ ب بنام ا
انجام نشده است نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگاری  مفقود شده است. 
چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
گهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از  ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آ
گهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ  آنچه در این آ
گهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند  انتشار این آ
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد 
گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی  گردد. ا
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ - 
حجت اله کاظم زاده اردستانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف مظاهر 

عباسی قلعه شاهی -  ۱۲۸۴۲۸۹ / 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 انتقال 
گهی می شود  عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
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 
ح دعوی  دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طر
اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا 
مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۱۱۰ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ محمد طالبی فرزند علی بشماره شناسنامه ۴۹۸۸۷ صادره از اصفهان 
بشماره ملی ۱۲۸۲۴۲۰۰۹۷ در ششدانگ یکباب دامداری بدون درج اعیان احداثی برروی 
ک ۱ واقع در بخش ۱۸ ثبت اصفهان به مساحت ۴۰۹/۷۰ مترمربع.  قسمتی از قطعه زمین پال
خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸، تاریخ انتشار نوبت دومک 
ک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی -  ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ - رییس منطقه ثبت اسناد و امال

۱۲۸۴۷۶۳ / م الف

گهی مزایده آ
شماره: ۴۹۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۳، اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی 
شهر در پرونده کالسه ۴۹۶  له خانم لیال آقایی و آقای محمد حاج حیدری علیه آقای سعید 
حاج حیدری و خانم وجیهه رنجبر به خواسته فروش ملک مشاع درنظردارد ششدانگ 
ک ثبتی ۱۱۶/۱۳۵۳ مفروز  مجزا شده از ۳۲۶ بخش ۱۴ ثبت اصفهان که به صورت یک  پال
ساختمان سه طبقه دارای مساحت ۲۵۷/۹۳ مترمربع عرصه و ۴۰۸ مترمربع اعیانی دارای 
انشعابات آب و برق و گاز برای هر طبقه به صورت مجزا می باشد، ملک در توقیف طرفین 
میباشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ آن را معادل  ۳۴/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ارزیابی نموده را ازطریق مزایده به فروش برساند. لذا جلسه مزایده در تاریخ سه شنبه 
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ساعت ۱۲:۰۰ ظهر در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی 
شهر برگزار می گردد. طالبین می توانند ۵ روز قبل از مزایده به نشانی خمینی شهر خیابان 
شریعتی شمالی کوچه ۹۶ )استخر شاهین( اولین سه راه سمت چپ اولین بن بست سمت 
راست انتهای بن بست کدپستی ۸۴۱۵۸۴۶۴۵۱ مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید 
نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایستی ده درصد 
قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به 
خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست ۱۰ درصد بهای مال را طی یک 
فقره چک تضمین شده دروجه اجرای احکام مدنی دادگستری آماده و با در دست داشتن 
اصل و کپی چک و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی 
مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده 
تحویل اجرا نمایند. مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر 

علی حسن زاده - ۱۲۸۳۵۶۹ / م الف

گهی مزایده آ
شماره: ۰۰۰۰۶۲۱، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۱، اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی 
شهر در پرونده کالسه ۶۲۱  له آقای قدیرعلی اخالقی علیه رضا عسگری نسب به خواسته 

مطالبه مبلغ ۱۵۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق محکوم له و مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا 
درنظردارد مقدار ۱۳۳ متر سیم الماس سنگ بری نو با سگمنت های الماس ایرانی دارای قطر 
۱۱ میلیمتر و عرض ۵ میلیمتر گام سگمنت های جوش خورده ۳۵ میلیمتر که کارشناس 
رسمی دادگستری ارزش هر متر آن را معادل  ۲/۳۲۰/۰۰۰ ریال ارزیابی نموده را ازطریق مزایده 
به فروش برساند. لذا جلسه مزایده در تاریخ چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ صبح 
در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. طالبین 
می توانند ۵ روز قبل از روز مزایده به نشانی محمودآباد ـ فروشگاه صبان معدن )بین خیابان 
۱۸ و ۲۰( رو به روی سنگبری کهربا مغازه قدرت اله برخوردار مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک 
بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایستی 
ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب 
سپرده دادگستری واریز نماید درغیراینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال 
به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست ۱۰ درصد بهای مال را طی یک 
فقره چک تضمین شده در وجه اجرای احکام مدنی دادگستری آماده و با در دست داشتن 
اصل و کپی چک و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی 
مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش 
سپرده تحویل اجرا نمایند. مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر علی حسن زاده - ۱۲۸۳۶۲۴ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۷۴۰، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹، جلسه هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه  امضا
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۶۵۱ مربوط به تقاضای آقای/خانم حبیب هوازاده جو آبادی مبنی بر 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش  صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پال
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیأت پس از مطالعه پرونده ومالحظه 
تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت 
ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه 
به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب یک فقره قولنامه عادی و پاسخ 
استعالم مالکیت از موردتقاضا و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و 
ع بودن تصرفات متقاضی  بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
دارد. لذا مالکیت آقای/خانم حبیب هوازاده جو آبادی به شناسنامه شماره ۱۱۸۱ کدملی 
۱۲۹۰۹۱۰۹۵۲ صادره فرزند رمضانعلی در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ۱۰۰/۱۶ 
ک شماره ۱۵۹۲ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک  مترمربع پال
خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۶/۲۷ متر 
ک ثبتی  ک ثبتی ۹۹/۴۵۶۳، شرقا به طول ۱۶/۱۰ متر دیواریست به پال دیواریست به پال
ک ثبتی ۹۹/۱۵۹۲، غربا اول به طول ۳/۴۳  ۹۹/۱۵۸۶، جنوبا به طول ۶/۰۷ متر به دیوار پال
ک ثبتی ۹۹/۱۵۹۲  کی با پال متر درب و دیواریست به کوچه بن بست دوم دیواریست اشترا
باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره  امال
به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸، تاریخ انتشار نوبت 
ک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن  دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

زاده - ۱۲۸۳۷۵۶ / م الف

آگهی

اطالعیه پذیرش عضو
انجمن صنفی کارگران ساختمانی و استادکاران شهر گلشن

کار و آییــن نامــه مصــوب هیــات وزیــران، انجمــن صنفــی  بــه اســتناد مــاده 1۳1 قانــون 
ــد. ــیس می باش ــرف تاس ــوق درش ــوان ف باعن

کــه دارای کارت مهــارت فنــی و حرفــه ای و متقاضــی عضویــت  کلیــه کارگــران ســاختمانی 
کثــر به مدت  گهی حدا در انجمــن فــوق الذکــر می باشــند، میتواننــد از تاریــخ انتشــار این آ
2۰ روز درخواســت کتبی خود را به همراه مدارک شناســایی و مدارک مهارتی به نشــانی 
کافی نت ســپاهان ارایه دهند. گلشــن خیابان امام حســین )ع( روبروی آتلیه پارســیان 

هیات موسس:

1( یداله محمدی
2( محسن هادی

۳( اسماعیل عبدی
۴( ابراهیم حسن پور

۵( حسین محمداسماعیلی
نماینده هیات موسس: حسین محمداسماعیلی

شماره تلفن: ۰91۳921۳7۴۰

گهی تغییرات  آ
کشــت فریــدن بــه شــماره ثبــت 1۳2۰ و شناســه  شــرکت تعاونــی خــرم 
خ  مــور مدیــره  هیــات  صورتجلســه  اســتناد  بــه   1۴۰۰۰۰۶8۴8۳ ملــی 
خ 1۴۰۰/۰۳/2۴ صــادره از اداره  1۴۰۰/۰۳/1۰ و نامــه شــماره ۵۵۳ مــور
کدملــی 11۵991۶8۴۵  تعــاون شهرســتان فریــدن حامــد بابائــی چیگانــی 
بســمت مدیرعامــل و منشــی هیــات مدیــره، مصطفــی عباســی آشــجردی 
کدملــی 11۵98۵2۶۵۰ بســمت نایــب رییــس هیــات مدیــره و مهــدی 
مدیــره  هیــات  رییــس  بســمت   11۵9887۵9۴ کدملــی  کریمی دارانــی 
کلیــه چکهــا و اســناد تعهــدآور شــرکت پــس  بــرای ســه ســال انتخــاب و 
کریمی دارانــی )رییــس هیــات  از تصویــب هئیــت مدیــره بــا امضــا مهــدی 
مهــدی  درغیــاب  و  )مدیرعامــل(  چیگانــی  بابائــی  حامــد  و  مدیــره( 
عباســی  مصطفــی  امضــای  بــا  مدیــره(  هیــات  )رییــس  کریمی دارانــی 
بــا  همــراه  مــورد  هــردو  در  و  مدیــره(  هیــات  رییــس  )نایــب  آشــجردی 
مهرشــرکت معتبــر خواهــد بــود و اوراق ونامه هــای عــادی بــا امضــا حامــد 
بابائــی چیگانــی )مدیرعامــل( و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود. اداره 
و  شــرکت ها  ثبــت  مرجــع  اصفهــان  اســتان  ک  امــال و  اســناد  ثبــت  کل 

)128۴۴۵7( فریــدن  غیرتجــاری  موسســات 

گهی تغییرات  آ
ــه شــماره ثبــت 1۳2۰ و شناســه  ــدن ب کشــت فری ــی خــرم  شــرکت تعاون
ملــی 1۴۰۰۰۰۶8۴8۳ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی 
خ 1۴۰۰/۰۳/2۴  خ 1۴۰۰/۰۳/1۰ و نامــه شــماره ۵۵۳ مــور ســالیانه مــور
صــادره از اداره تعــاون شهرســتان فریــدن تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
عباســی  مصطفــی   ،11۵991۶8۴۵ کدملــی  چیگانــی  بابائــی  حامــد 
کدملــی  کریمی دارانــی  مهــدی  و   11۵98۵2۶۵۰ کدملــی  آشــجردی 
11۵9887۵9۴ بســمت اعضــای اصلــی هیــات مدیــره، میتــرا زمانــی فــر 
کدملــی 11۵۰۰۳۳282  کدملــی 11۵992۵811 و الدان ســلیمانی عیــدی 
ــرای ســه ســال انتخــاب  بســمت اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره ب
کدملــی 11۵99۶۵171 بســمت  گردیدنــد. ســیده ســیما محمــدی دمنه 
کدملــی 11۵۰۰۶12۰۰ بســمت  بــازرس اصلــی و نســیبه شــریفی دارانــی 
گردیدنــد.  بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب 
صورت هــای مالــی ســالهای 9۵،9۶،،97، 98 و99 مشــتمل بر ترازنامه، 
ک  کل ثبت اســناد و امال عملکــرد ســود و زیــان بــه تصویــب رســید. اداره 
اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری فریدن 

)128۴۴۵۶(
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دومین شرکت تایرسازی دنیا می خواهد خودروی 
شورلت بولت نســل بعدی را با تایر های بدون هوا 
راهی بازار کند.  شرکت تایرسازی میشلن، قصد دارد 
سیستم تایر ضد سوراخ شدن منحصر به فرد یا به 
اختصار Uptis را در چند سال آینده به صورت تجاری 
معرفی کند و این ممکن است در زمان عرضه نسل 

بعدی شورلت بولت اتفاق بیفتد.
بــر اســاس گــزارش موتــور وان، ایــن خبــر از ســوی 
الکسیس گارسین رئیس بخش آمریکای شمالی 
میشلن در یک مصاحبه تایید شده است. گارسین 
گفتــه اســت کــه میشــلن میخواهــد نســل بعدی 
خودروی شــورولت بولت را با الستیک های بدون 
هوا راهی خیابان ها کند. او همچنین گفت که این 
اتفاق می تواند در ســه تا پنج ســال آینده رخ دهد. 
شایان ذکر است که شرکت شورلت خودروی بولت 

را در سال ۲۰۲۱ بروزرسانی کرده است.
گفتنی است، احتمال دارد نســل جدید خودروی 
بولت در اوایل سال ۲۰۲۵ در دسترس قرار گیرد. البته 
شورلت هنوز این جدول زمانی را تایید نکرده است. 

با این حال، با توجه به اینکه میشلن قبال از بولت به 
عنوان بستر آزمایشی خود در ســال ۲۰۱۹ استفاده 
کرده است، این احتمال وجود دارد که باز هم از یک 
شــورلت جدید برای عرضه تایر های بــدون هوای 

خود استفاده کند.
الستیک های بدون هوای میشلن )آپتیس( برای 
اولین بار در سال ۲۰۱۹ به طور رسمی معرفی شدند، 

اما توسعه آن به یک دهه قبل باز می گردد.
همانطور که ســیریل روگت مدیر ارتباطــات فنی و 
علمی شــرکت میشــلن قبال توضیح داد، آپتیس از 

تسمه ها و پره ها ساخته شده و بسیار مقاوم است.

به گفتــه مهندســان ناسا،مشــکالت هلیکوپتر 
Ingenuity برطــرف شــده و بــرای بیســتمین 

ماموریت خود آماده است. 
در ژانویه امسال ناسا نوزدهمین پرواز هلیکوپتر 
Ingenuity را بــه دلیــل طوفــان گــرد و غبــار بــه 
تعویق انداخت. در هنگام طوفان تیمی که بر این 
ماموریت نظارت می کرد، متوجه شــد که مقدار 
زیادی از گردوغبار باعث آسیب به این هلیکوپتر 

شده اند.
پس از  تجزیه و تحلیل هلیکوپتر مشخص شد که 
گردوغبار اطراف لبه های پنجــره دوربین ناوبری 
رو به زمین را پوشانده بود. به گفته محققان این 
گردوغبارها باعث اختالالتی روی پنجره دوربین 
ناوبــری می شــوند، زیــرا نرم افــزار ناوبــری بصری 

Ingenuity ممکن اســت زباله ها را با ویژگی های 
زمینی که در طول پرواز ردیابی می کند، اشــتباه 
بگیرد. به گفته مهندسان داده ها نشان می دهد 
که گردوغبار باعث شده تا مقاومت هلیکوپتر در 
حین جابه جایی کاهش یافته و به همین علت 

حرکتش محدود شده باشد.
 Ingenuity براســاس گزارش هــا، مهندســان بــه
دستور داده بودند تا با فرآیند خود تمیز شوندگی 
که برای حــذف گردوغبــار طراحی شــده خــود را 
کیزه کنــد. در مجمــوع، پــرواز نوزدهــم مملو از  پا
چالش ها بود، اما Ingenuity یک بار دیگر انعطاف 
پذیری خود را نشــان داد، گردوغبــار را از بین برد 

و خود را از حوضه Séitah جنوبی خارج کرد.
کنون برای  به گفته مهندسان ناسا، Ingenuity ا
بیستمین ماموریت خود آماده است که هلیکوپتر 
 Perseverance را بــه موقعیت فعلــی مریــخ نــورد
ناسا برمی گرداند. از آنجا، این دو شریک رباتیک 
 Jezero شروع به حرکت خود به ســمت رودخانه
 Perseverance خواهنــد کرد، جایــی کــه Crater
به جستجوی خود برای یافتن حیات میکروبی 
باستانی ادامه می دهد و نمونه های سنگی را برای 

بازگشت به زمین جمع آوری می کند.

به تازگــی یک شــرکت خالق بــرای افزایــش امنیت 
خودروی خــودران Nuro یک کیســه هــوای بزرگ 
خارجی طراحی کرده است.  وسایل نقلیه خودران 
قطعا در دنیا موضوع داغی نیستند و دیگر طرفداران 

خودرو را شگفت زده نمی کنند.
کثر افراد دوست دارند  به گزارش سایت موتور وان، ا
خودشــان خــودرو را براننــد، امــا در مقابــل ویژگی 
خــودران بــودن )حداقــل در برخــی از بخش هــای 
کسب و کار( اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و ما چه 
بخواهیم چــه نخواهیم باید ایــن نــوع خودرو ها را 
بپذیریم. در مــورد وســایل نقلیه تحویــل دهنده 
)دلیوری(، حقیقت این اســت که این خودرو های 
بدون راننده، بســیار منطقی هســتند و نیــازی به 
حضور کســی در کابیــن ندارند. خــودروی تحویل 
دهنــده Nuro، یکــی از پیشــرو های این صنعت در 
زمینه فناوری های خودران، به تازگی جدیدترین 
نسخه خودروی خودران خود را ارائه کرده که دارای 

یک کیسه هوای عظیم به سمت بیرون است.
خودرویی که در تصاویر مشــاهده می کنید، نسل 
سوم وسایل نقلیه تحویل دهنده خودران شرکت 

Nuro اســت. محفظه بــا طراحی ارگونومیــک آن، 
می تواننــد تقریبــا ۵۰۰ پونــد )۲۲۷ کیلوگــرم( مــواد 
غذایی را در خود جای دهد و همه چیز آن به راحتی 
از طریق یک صفحه نمایش لمسی قابل دسترسی 

است.
دهنــده  توســعه   Autoliv شــرکت  همچنیــن 
سیستم های ایمنی خودرو، یک کیسه هوای ویژه 
برای این خودروی بدون سرنشین طراحی کرده که 
در بخش بیرونی خودرو، روی قســمت جلویی آن 
نصب می شــود. هدف از این کار محافظت از افراد 
آسیب پذیر مانند عابران پیاده، دوچرخه سواران و 

موتورسواران است.

کالب هــاوس قصــد دارد قابلیت نوشــتن متــن در 
اتاق ها را به این شبکه اجتماعی اضافه کند. 

شــبکه اجتماعی کالب هاوس اعالم کــرد که قصد 
دارد برای راحتی و رضایت کاربران خود عالوه بر پیام 

صوتی قابلیت پیام متنی را نیز اضافه کند.
با اضافه کردن این قابلیت در کالب هاوس کاربرانی 
که نمی خواهند صحبت کنند می توانند نظرات خود 
را در اتاق های این شبکه اجتماعی به صورت پیام 
متنی تایپ کنند. به گفته طراحــان کالب هاوس 
بسیاری از کاربران  منتظر افزودن این قابلیت بودند. 
در اتاق هــای بســیار بــزرگ یــا اتاق هایــی که تحت 
سلطه چند گوینده مشهور هستند، ممکن است 
یک عملکرد درون چت تنها راهی باشــد که برخی 
افراد بتوانند به این گفتمان بپیوندند.  امکان تعیین 
الگوی حذف پیام ها و کاربران مزاحم برای سازندگان 
اتاق ها در کالب هاوس  وجود دارد، همچنین آن ها، 
قابلیت دسته بندی محتوا و اتاق ها را دارند. کاربران 
می توانند پیام هایی را که دستورالعمل های کاربری 
Clubhouse را نقض می کنند به پلتفرم گزارش دهند. 

برای کسانی که ترجیح می دهند اتاق خود را فقط 
صوتی نگــه دارنــد، عملکرد پیــام متنــی اختیاری 
است. سازندگان می توانند هنگام ایجاد اتاق خود، 
گر  مدیران، هر  قابلیت پیام متنی را غیرفعال کنند. ا
اتاق را ضبط کنند، گزارش مکتوب چت نیز ذخیره 

خواهد شد.
با قابلیت جدید، ســازندگان و افراد داخل اتاق ها، 
می توانند عالوه بر چت متنی  اشتباهات تایپی خود 
ک کنند.  را ویرایش کرده یــا در صــورت نیــاز آن را پا
با این ویژگی جدید کاربران کالب هاوس همچنین 
می توانند با استفاده از ایموجی به پیام های متنی 
کنش نشــان داده و نظرات خود را در اتاق ارسال  وا
کنند. گفته شده، در کنار نمادی که در پایین صفحه 
ســمت چپ قــرار دارد، تعــداد پیام ها نشــان داده 
گر کاربری نظرات جدید را نخوانده، یک  می شود و ا

نقطه قرمز در کنار نماد ظاهر می شود.
گفتنی اســت کــه کاربران تمــام سیســتم  عامل ها 
می تواننــد بــا بــه روز رســانی شــبکه اجتماعــی بــه 

جدیدترین نسخه،  از این قابلیت استفاده کنند.

شرکت میشلن در حال توسعه الستیک های 
بدون هوای آپتیس 

 Ingenuity آمادگی هلیکوپتر
برای بیستمین ماموریت فضایی 

 Nuro افزایش امنیت خودروی تحویل دهنده
کیسه هوای خارجی  با 

کالب هاوس اضافه می شود  قابلیت چت متنی به 

فناوری نحوه روشن کردن حالت کم مصرف 
و حالت داده کم در گوشی هوشمند 

با روشن کردن حالت کم مصرف 
یا حالت صرفه  جویی در مصرف 
انرژی در گوشــی های هوشمند، 

شارژ باتری حفظ می شود. 
حالــت حفــظ باتــری در آیفــون حالت کم مصــرف و 
در اندرویــد حالــت صرفــه  جویــی در مصــرف انــرژی 

نامیده می شود.
با روشــن کردن حالت کم مصرف در آیفــون، میزان 
مصرف داده کمتر شده و شارژ باتری ذخیره می شود. 
کثــری از باتری  برخی از کاربــران برای اســتفاده حدا
گوشی هایشــان، برنامه های پس  زمینه را غیرفعال 
کرده یا حالت هواپیما را روشن می کنند. البته غیرفعال 
کــردن Wi-Fi و بلوتــوث هم تاثیرگــذار اســت. اپل از 
سیستم عامل iOS ۹ به بعد ویژگی حالت کم مصرف 
را بــرای کاربــران در نظر گرفت. بــا انتخاب این گزینه 
حالت صرفه جویــی در باتری فعال می شــود. البته 
اتصال به اینترنت و موارد دیگر هیچ تغییری نمی کند.

          حالت کم مصرف در آیفون چگونه روشن 
می شود؟

بــرای روشــن کــردن حالــت کــم مصــرف در آیفــون 
تنظیمات و قسمت باتری را باز کنید. سوئیچ حالت 
کم مصرف را روی روشن قرار دهید. با این کار یک نماد 
باتــری زرد رنگ در آیفون ظاهر می شــود. همچنین 
امکان فعال کردن حالت کم مصرف در مرکز کنترل 

 Control وجود دارد. در بخش تنظیمات آیفون روی
Center ضربه بزنید. در قسمت پایین صفحه نماد + 
کنار حالت کم مصرف را انتخاب کنید. سپس روی 
نماد باتری ضربه بزنید. پس از انجام این مراحل باید 
متن "حالت کم مصرف: روشن" و نماد باتری در نوار 
وضعیت ظاهر شــود. پس از رسیدن شــارژ آیفون به 
۸۰ درصد، حالت کم مصرف به طور خودکار غیرفعال 

می شود.

          روشن کردن حالت داده کم در آیفون
برای روشــن کــردن حالــت داده کــم در آیفــون روی 
Cellular در تنظیمات ضربه بزنید. سپس در بخش 
Cellular Data Options حالــت داده کــم را انتخــاب 
کنیــد. در آیفون هــای دارای دو اســالت ســیم کارت 
فیزیکی یا eSIM برای روشــن کردن حالــت داده کم 
در تنظیمــات روی Cellular ضربــه بزنید. ســپس از 
بخــش Cellular Plan گزینــه Data Mode را انتخاب 

کنید. با انتخاب حالت Low Data Mode استفاده از 
داده کاهش می یابد. توقــف برنامه های غیرفعال و 
به  روز رسانی iCloud، کاهش وضوح پخش ویدئو ها 
و غیرفعــال شــدن بازخوانــی برنامــه پــس  زمینــه از 
 Low Data Mode ویژگی هــای فعــال کــردن حالــت

است.
برای روشــن کردن حالــت صرفه جویــی در مصرف 
انرژی در اندروید باید به تنظیمات دستگاه < سیستم 
< حالت ذخیره انرژی بروید. پس از فعال کردن حالت 
صرفــه جویــی در انرژی، ســه گزینــه محــدود کردن 
داده های پس زمینه، محدود کردن عملکرد و حالت 
کســتری نمایش داده می شــوند. شــرکت هایی  خا
مثل سامسونگ برای حالت صرفه جویی در انرژی 
باتری دستگاه های اندرویدی گزینه »حالت ذخیره 
انــرژی فــوق العــادهHTC «، »حالــت ذخیــره انــرژی 
EXTREME«و ســونی »حالــت STAMINA«و 

»حالت کم باتری« را ارائه می دهند.
در اندروید ۱۰ می توان حالت صرفه  جویی در مصرف 
انرژی را از قســمت کشــویی تلفن روشــن کرد. البته 
گزینه های صرفه  جویی در مصرف انــرژی در بخش 
مراقبت از دستگاه در تنظیمات وجود دارد. با روشن 
شدن گزینه حالت صرفه جویی در انرژی مواردی از 
جمله استفاده از شبکه پس زمینه و همگام سازی 

محدود می شوند.

فناوری

داستان کوتاه

پــرده پذیرایــی همیشــه یکــی از مهم تریــن 
اجزای اتاق بوده که زیبایی آن تاثیر زیادی در 
دکوراســیون خانــه دارد. کدام پرده مناســب 
پذیرایی است؟ برای پاسخ این سوال، مطلب 

را تا انتها بخوانید.
          مدل پانچی

یک مــدل پــرده کــه اخیــرا خیلــی مد شــده، 
پــرده پانچــی اســت. پرده هایــی کــه در لبــه 
باالیــی خــود ســوراخ های بزرگــی بــرای عبــور 
میله پرده دارند. این پرده ها بیشــتر مناسب 
دکوراسیون های امروزی و مدرن هستند. البته 
در بعضی مدل ها دارای رویه های زیبا و ظریفی 
هستند که سبکی کالسیک به پرده می دهد.

انتخاب پارچه در پرده های پانچی بسیار مهم 
است. بر اساس طرح و رنگ پارچه می توانیم 
سبک دکوراســیون خود را تعیین کنیم. مثال 
پرده پذیرایی ســبک مدرن می  تواند ساده با 

رنگ های تند باشد.
پــرده پذیرایی کالســیک کــه معمــوال دارای 
رویه حریر و رنگ های ملیح است یا مدل های 
مختلفی از پرده پانچ طوســی که برای سبک 

نئوکالسیک مناسب   هستند.
          مدل حریر

مدل پــرده حریر به نســبت ســایر پارچه های 
پــرده ای ضخامــت نســبتا کمــی دارد و نــور را 
به خوبــی از خود عبــور می دهــد. می توانید از 
حریر به عنوان پرده اصلی پذیرایی اســتفاده 
کنید و یا آن را به صورت مکمل های تزئینی و یا 
الیه های دوم پرده پذیرایی مورد استفاده قرار 
دهید. این بستگی به نیاز شما به نور یا حفظ 

حریم خصوصی دارد. 
پرده های حریر همچنین از نظر طــرح و رنگ 
بسیار متنوع هستند. بهترین کار این است که 
با توجه به ســبک دکوراسیون پذیرایی منزل  
خود، پــرده حریر ســاده یا طــرح دار را انتخاب 
کنیــد. می توانیــد بــرای دیزاین های ســاده از 
مدل های طرح دار و برای دیزاین های شلوغ 

از مدل های حریر ساده استفاده کنید.
          مدل کرکره ای

بــرای انتخــاب مــدل پــرده پذیرایــی مــدل 
کرکره ای بیشــتر بــرای ســبک های امــروزی و 
مدرن به کار می رود اما مدل هایی مثل رومن 
هم هســتند که برای ســبک های کالســیک 

مناسب هستند.
برای دکوراسیونی مدرن و مینی مال انواع پرده 
کرکره ای چوبی و شــیدها مناســب هستند و 
امکان نورپــردازی مدرن طبیعی در ســاعات 
مختلــف روز را فراهــم می کننــد. اســتفاده از 
کرکره های چوبی در دکوراسیون کالسیک نیز 

چشم نواز است.
          پرده های مدل جدید افغانی

در سال های اخیر استفاده از مدل های سنتی 
و دست دوز برای پرده پذیرایی مد شده است. 
گر شما هم از از طرفداران سبک های سنتی  ا
هســتید و در عیــن حــال دلتــان می خواهــد 
کمی متفاوت و خاص عمل کنید، پرده های 
مــدل جدیــد افغانــی، گزینــه  خوبــی بــرای 
شماست. در تصویر زیر می توانید نمونه های 

مربوط به این مدل پرده را ببینید.

فرگــون زیباتریــن زن زمانــه خویــش بــود و 
همسر ملک شاه. 

در مجلســی زنانــه، زنــی از خانــدان نزدیک 
همســرش گفت: فرگون خانم! شــنیده ایم 
هیــچ خدمتکار ایرانــی بــه کاخ خویــش راه 

نمی دهی؟ 
بانوی اول ایران پاسخ داد: ایرانی خدمتکار 

نمی شناسم.
آن زن سماجت کرد و گفت: چطور؟ اعتماد 

نمی کنید؟ 
فرگــون زیبــا گفــت: مــن نیــازی بــه کمــک 
دیگــران نــدارم، هــم نژادانــم را هــم برتــر از 
آن می دانــم کــه آنهــا را بــه خدمــت بگیرم. 
کــه  زنــان رومــی و چینــی و یونانــی را هــم 
می بینید پیشکش ســرزمین های دیگر به 
پادشــاه ایران هســتند و مــن تنهــا مواظب 

آنانم تا آسیب بیشتری به آنها نرسد.
زن دیگری می پرسد: مگر پیشتر چه آسیبی 

دیده اند؟ 
فرگون زیبا می گوید: دوری! دوری از شهر و 

دیارشان! این بزرگترین آسیب است. 
آن زن دســت به گیســوی فرگون می کشد و 
می گوید حــاال می فهمــم برای چــه همه تو 

رادوست دارند.
نکته!

نامداران ماندگار آنانی هستند که سرشتی 
نیکو و دلی سرشار از مهر دارند.

 ۴ مدل پرده پذیرایی 
خاص و شیک برای خانه شما

فرگون زیبا

کباب مشهدی یک کباب تابه ای 
اســت کــه مختــص شــهر مشــهد 
است. این کباب به صورت الیه ای با 
سیب زمینی و پیاز و گوجه می پزد و برشته می شود. این 

غذا را با کته زعفرانی و ماست محلی سرو می کنند.
کباب مشــهدی یکــی از کباب  های بســیار معــروف و 
خوشــمزه اســت که عطر و طعم فوق العــاده ای دارد. 
مشــهد تنوع غذایی زیادی دارد به خصــوص در انواع 
کباب  هــا مخصوصا شیشــلیک، چنجه، فیلــه و برگ 
و غیره که طعم بســیار لذیذی دارد. کباب مشــهدی 
به صورت الیه ای داخل قابلمه چیده  می شود و همراه 
با بخار کم پخته و در کنار سبزیجات نرم  می شوند. با ما 

همراه باشید تا طرز تهیه کباب مشهدی را یاد بگیرید.
          مواد الزم

•  گوشت چرخ کرده ۵۰۰ گرم
• پیاز ۲ عدد

• هویج ۲ عدد

• سیب زمینی ۲ عدد
• گوجه ۲ عدد

•  فلفل دلمه ۱ عدد
• فلفل تند ۱ عدد

• نمک، فلفل سیاه به مقدار الزم
• رب گوجه فرنگی ۲ قاشق غذاخوری

• آب جوش ۱/۲ پیمانه
• زعفران به مقدار الزم

• روغن مایع ۱ قاشق غذاخوری
• نمک، فلفل سیاه، زردچوبه به مقدار الزم

          طرز تهیه کباب مشهدی
          مرحله اول

ابتدا یکی از پیاز  ها را پوســت بگیرید و رنــده ریز بزنید. 
گوشت را داخل یک کاســه بریزید و با پیاز رنده شده و 
نمک و فلفل ســیاه خوب مخلــوط کنیــد و ورز دهید 
تا گوشت یک دست شــود. حاال به اندازه گردو از مواد 
بردارید و در دســت گرد و بعد کمی پهن کنید و داخل 

یک بشقاب قرار دهید.
          مرحله دوم

سیب زمینی را به صورت حلقه ای خرد کنید. در ادامه 
فلفل دلمه را نیز خرد نمایید و گوجه و هویج را به صورت 
حلقه ای خرد کنید.  می توانید برای برش دادن از کاتر 

طرح دار استفاده کنید.
          مرحله سوم

کف قابلمه مورد نظر کمی روغن بریزیــد. حاال باید به 

ترتیب مواد را روی هم بچینید. از سیب زمینی شروع 
کنید و بعد هویج و پیاز باقی مانده و حلقه شده و بعد 
گوشت و در نهایت گوجه و فلفل دلمه و در انتها ۱ عدد 

فلفل تند روی مواد قرار دهید.
          مرحله چهارم

در ادامه باید سس را اضافه کنید. برای تهیه سس باید 
رب گوجه فرنگی را به همــراه همه مواد گفته شــده در 
تهیه سس مخلوط کنید و هم بزنید تا رب باز شود. حاال 
ســس را روی مواد بریزید و در قابلمه را بگذارید و اجازه 
دهید به مدت ۱ ساعت با شعله خیلی کم مواد بپزند و 
سس غلیظ شود. کباب مشهدی ما آماده شده است.

          نکات کباب مشهدی
• می توانید به دلخواه فلفل تند را حذف کنید.

• این کباب در کنــار نان تازه یا پلــو زعفرانی فوق العاده 
خوشمزه  می شود.

• در تهیه این کباب باید بسته به سفتی و دیر پز بودن 
سبزیجات آن را روی هم قرار دهید.

گفتــه دانشــمندان در روش  بــه 
مبتنی بر هوش مصنوعی اشکاالت 
شبکه برق و سیستم ترافیک بهتر از 

قبل تشخیص داده می شود. 
یافتن نقص در شبکه برق مانند تالش برای پیدا کردن 

سوزن در انبار کاه است.
صد ها هزار حســگر مرتبط به هم در آمریکا، داده های 
جریــان الکتریکــی، ولتــاژ و ســایر اطالعــات حیاتــی را 
 MIT-IBM Watson یک روش محاسباتی برای کشف  ضبط می کنند. محققان آزمایشگاه هوش مصنوعی

نواقص داده ها ابداع کردند. در این مدل به طور خودکار 
ناهنجاری ها در جریان های داده در هر زمان مشخص 
می شوند. آن ها با استفاده از هوش مصنوعی و اتصال 
به شبکه برق اشــکاالت را بهتر تشــخیص می دهند. 
همچنین می توان از این مدل در سیستم های نظارت 
بر ترافیک هم اســتفاده کــرد. به عنوان مثــال، امکان 
شناسایی گلوگاه های ترافیکی سطح شهر وجود دارد.

محققان با تعریف یک ناهنجاری با احتمال وقوع آن 
گهانی ولتاژ از مدل یادگیری جریان  مانند یک جهش نا

عادی سازی استفاده کردند. پس از تقویت مدل جریان 
نرمال  سازی با گراف شــبکه بیزی، الگو های داده ها و 
ناهنجاری ها شناسایی شدند. پس از بررسی چارچوب 
تولید شده در داده های شبکه برق از آن برای شناسایی 
گ های داده های ترافیک و سیستم آب هم استفاده  با
شد. به گفته چن و همکارانش می توان از این رویکرد 
برای بهبــود دقت پیــش بینی ها بر اســاس مجموعه 
داده ها یا ساده کردن سایر تکنیک های طبقه بندی 

استفاده کرد.

کباب مشهدی

شناسایی ناهنجاری های شبکه برق با هوش مصنوعی امکان پذیر شد 

یخــدان فروتقــه بنای ســاخته 
شــده از خشــت خــام از دوره 
قاجاریه اســت که بــرای ذخیره 
یخ در فصل زمستان مورد اســتفاده قرار می گرفته 
است و از جمله یادمان های تاریخی کاشمر است 
که در ابتدای راه روســتای فروتقه قــرار دارد. این اثر 
به عنوان عظیم ترین یخدان کاشمر، در دوره قاجار 

ساخته شده  است.

یخدان فروتقه

گردشگری

دستپخت

فناوری

زنگ خطر برای ایران زمین!

"یخاب" چشم انتظار نجات
پناهگاه حیات وحش یخاب، در فاصله نسبتا دوری از مرکز 
استان اصفهان و در شهرستان آران و بیدگل واقع شده است.
وجود مستثنیات در دل پناهگاه حیات وحش یخاب منجر 
به ترددهای مشکوک به این پناهگاه شده و شکار غیرقانونی 
کافی حفاظتی، یک  در سایه این رفت و آمدها و در شرایط نا

مشکل همیشگی بوده است.
این پناهگاه در حال حاضر فاقد پاسگاه محیط بانی است و 
تنها ۲ محیط بان در منطقه حضور دارند، این در حالی است 
که ورود گردشگران و تورهای آفرود به بخش های مختلف این 
پناهگاه نظارت بیشــتر بر این منطقــه را می طلبــد. عالوه بر 
شکارهای غیرقانونی، ظهور پی در  پی معادن سنگ الشه، 
ک فرآوری شده و سیلیستین، به عامل دیگر  سنگ آهن، خا

تخریب این منطقه حفاظت شده تبدیل شده است.
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