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ذخیره سد جوابگوی سه ماه آب شرب اصفهان است
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دبیرخانه هیئت مقررات زدایی مســتقر در وزارت اقتصاد اقــدام به بارگذاری پروانه وکالت در ســامانه 
مجوزها کرد.  دبیرخانه هیئت مقررات زدایی مستقر در وزارت اقتصاد در راستای اجرای قانون مبنی بر 
بارگذاری اطالعات مجوزها و شکست انحصار در "صدور پروانه وکالت"، نسبت به ثبت اطالعات مجوز 
وکالت اقدام کرد. کانون وکالی دادگســتری تا چنــد وقت پیش برای حفظ انحصــار در پذیرش وکیل 
به بهانه اینکه مجوز وکالت در زمره مجوزهای کسب وکار نیست، از بارگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی 

مجوزهای کشور امتناع می کرد.
سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب وکار، توسط "هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار" 
تعیین و در درگاه ملی مجوزها اعالم می شــود و چنانچه هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب وکار 
از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در درگاه ملی مجوزهای کشــور امتناع کنند، متقاضی مجوز 
می تواند عالوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتبا از باالترین مقام دستگاه 

اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند.

بعد از سالها مقاومت کانون وکال؛ 

پروانه وکالت در سامانه مجوزها بارگذاری شد

اصناف، زیر ذره بین بازرسی؛ 
تخلفات را گزارش دهید

 چرایی کیفیت پایین خودروها 
از زبان معاون کیفیت ایران خودرو:

توقع مشتریان 
کیفیت خودرو  از 

باال رفته است!

توقیف لوازم خانگی وارداتی
 بدون شناسه

9۰۰ میلیارد ریال بودجه
 پیشنهادی سال آینده

 شهرداری زرین شهر

وضعیت بحرانی آبخوان
 دشت اصفهان - برخوار 
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سرمربی تیم فوتبال سپاهان:

تغییر سیستم در بازی جواب داد

اختصاص ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به گل محمدی
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روی صحنه تئاتر چه خبر؟

سال پنجم - شماره 1۳۶۴- دوشنبه  9  اسفند 1۴۰۰ - 2۶ رجب 1۴۴۳
 28 فوریه     2۰22 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

 شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان«:  

کاهش  تالش شهرداری برای 
آالینده های حمل ونقلی
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سعید ابریشمی راد - شهردار شاهین شهر

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

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

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

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

حسین اسماعیلی احمدی - شهردار زرین شهر

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

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

نوبت دوم گهی مزایده« »آ

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان درنظــردارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح زیــر را 
گــذار نمایــد. ازطریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط وا

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت 13:۰۰ روز دوشنبه به تاریخ 1۴۰۰/12/23

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت ۰8:3۰ صبح روز سه شنبه به تاریخ 1۴۰۰/12/2۴

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-۶۶8۰۰3۰ 3 -  ۰31 )داخلی 39۵(

نام روزنامه: سیمای شهر
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/12/۰9

نوبت اول
گهی برگزاری مناقصه عمومی آ

مبلغ تضمین)ریال(برآورد)ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

۴۰۰ - ۴ - 2۳۰/۴
تهیه مصالح و اجرای عملیات نازک 
کاری ساختمان اداری و نگهبانی زیار

جاری
12,۴98,۰۳7,۶28۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۶ ماه

۴۰۰ - ۴ - 281/2
اجرای کارهای باقیمانده سازه دانه 

گیرتصفیه خانه شرق اصفهان )با 
ارزیابی کیفی(

جاری
2۵,۵۴۵,۳18,29۶89۶,۳۶۰,۰۰۰

1۰ ماه

۴۰۰ - ۴ - 29۴/2
دیوار کشی ساختمان اداری 

فوالدشهر

جاری
11,۰72,۶۶۰,1۴۶۴۶2.۰۰۰.۰۰۰

۶ ماه

۴۰۰ - ۴ - 29۵/2
اصالح و توسعه شبکه فاضالب در 
محالت مختلف شهر درچه خمینی 

شهر  )با ارزیابی کیفی(

جاری
22,۵۶۶,۵۴8,۵2۵8۰7,۰۰۰,۰۰۰

8 ماه
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رئیس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان با اشاره 
به اســتقبال کمتر خریداران، نســبت به سال 
گذشته گفت: توقف صادرات دام زنده بر بازار 

گوشت تاثیر مثبتی داشته است.
کــه  کــرد: از زمانــی  اصغــر پورباطنــی اظهــار 
صادرات دام زنده متوقف شد، قیمت گوشت 
هم ثابت مانده اســت زیــرا قبــل از آن در حال 
کنــون در همان قیمت باقی  افزایش بود ولی ا
مانده است. فعال گوشت قرمز بسته به درجه 
آن از کیلویــی ۱۰۰ تــا ۱۵۵ هــزار تومــان عرضــه 

می شود.
وی در پاســخ به این پرســش که دلیــل گرانی 
گوشــت قرمز در چند ماه اخیر چه بوده است، 
گفــت: در اوایــل ســال، کشــتار زیــادی انجــام 
گرفــت؛ همــان زمــان هــم نســبت بــه گرانــی 
گوشت در چند ماه بعد، هشدار داده شد و در 
ماه های اخیر هم به دلیل کمبــود دام و البته 
ســرما و تلفــات دام هــا، قیمت هــا گران شــد. 
رئیــس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهــان گفت: 
در کل قیمت گوشت قرمز به عرضه و تقاضای 
دام بســتگی دارد. هــر قــدر میزان عرضــه دام 
بیشتر باشد و بیشتر به دست فروشنده برسد 
به همان میزان هم قیمت ها تعدیل می شود.

پورباطنی دربــاره آینــده قیمتی گوشــت قرمز 
کــرد: هیــچ نرخــی را نمی تــوان  خاطرنشــان 
پیش بینــی کــرد؛ چون قیمــت آن وابســته به 
میزان دام زنده اســت و مشــخص هم نیست 

که تا چه زمانی صادرات دام متوقف باشد.

در جلســه شــورای عالی هماهنگــی اقتصادی 
ســران قــوا بــه ریاســت رئیس جمهــور، چنــد 
موضوع مهم اقتصادی کشور بررســی و درباره 

آن ها تصمیم گیری شد.
در جلســه شــورای عالی هماهنگــی اقتصادی 
ســران قــوا بــه ریاســت رئیس جمهــور، چنــد 
موضوع مهم اقتصادی کشور بررســی و درباره 

آن ها تصمیم گیری شد.
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با 
هدف جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی 
و تحمیــل هزینــه بیشــتر بــه ســبد خانوارهای 
کم درآمــد و دهک هــای پایین، اجــرای قانون 
کی را  مالیات بــر ارزش افزوده بــرای اقــالم خورا

منتفی کرد.
بر اســاس یکی از مصوبات این جلســه، اجرای 
قانون مالیــات بــر ارزش افــزوده در مــورد اقالم 
کی و کاالهای سفره خانواده منتفی شد. خورا

شــورای عالی هماهنگــی اقتصــادی ســران بــا 
هدف جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی 
و تحمیل هزینه بیشتر به سبد خانوارهای کم 
درآمد و دهک های پایین این تصمیم را گرفت.

در این جلسه که سه ساعت و نیم طول کشید، 

پیشنهادهای دولت در زمینه پرداخت سریع و 
به موقع عیدی و پاداش بازنشستگان تصویب و 
مقرر شد با اختصاص اعتبار الزم در سریع ترین 
زمــان ممکــن عیــدی بازنشســتگان پرداخت 

شود.
در ادامه این جلســه موضوع اختصاص اعتبار 
الزم برای تکمیل و اتمام پروژه هایی که درصد 
پیشرفت اجرایی باالیی دارند، مطرح شد و به 

تصویب رسید.
شــورای عالی هماهنگــی اقتصــادی در ایــن 
جلسه به ستاد تنظیم بازار با محوریت معاون 
اول رئیس جمهور اختیار داد برای جلوگیری از 
افزایش بی رویه قیمت ها و کنترل و ساماندهی 

بازار اقدامات الزم را انجام دهد.

مدیــرکل هماهنگــی توزیــع و فــروش شــرکت 
بازرگانــی دولتی ایــران گفت: یــک میلیون تن 
برنج برای تامین نیاز داخل از ابتدای ســال تا 
روز نخست اســفند وارد کشور شــده که از این 
میزان ۳۴۰ هزار تن مربوط به ذخایر راهبردی 

کشور است.
بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی، »حجت 
براتعلــی« اظهــار کــرد: عــالوه بــر واردات یــک 
میلیــون تــن برنــج خارجــی طــی مــدت یــاد 
شــده، این شــرکت ذخایــر راهبــردی نیــز دارد 
که در شــرایط ویــژه و پیک مصرف و براســاس 
ابالغ برنامه تنظیــم بازار، برنــج تنظیم بازاری 
را در شــبکه های منتخــب و فروشــگاه های 

زنجیره ای با قیمت حمایتی توزیع می کند.
مشــکلی بــرای تأمیــن برنــج مــورد نیاز کشــور 

نداریم
وی تصریــح کرد: مشــکلی بــرای تأمیــن برنج 
مــورد نیــاز کشــور نداریــم و در ســال آینــده نیز 
جریــان تأمیــن، واردات و ثبــت ســفارش ها با 

توجه به برآورد کسری انجام می شود.
مدیــرکل هماهنگــی توزیــع و فــروش شــرکت 
بازرگانــی دولتی ایــران بــا بیان اینکــه بــرآورد 
اولیــه تولیــد برنــج داخلی در ســال جــاری دو 
میلیون تــن بود، اظهــار کرد: با توجــه به روند 
خشکسالی در کشور، عدد برآورد شده کاهش 
یافــت و بــه حــدود یــک میلیــون و ۸۵۰ هــزار 

تن رسید.
ســه میلیــون و ۲۰۰ هــزار تــن مصــرف ســاالنه 

برنج در کشور
براتعلی، مصرف ساالنه برنج در کشور را حدود 
ســه میلیون و ۲۰۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: 

امســال با بــرآورد تولید حــدود یــک میلیون و 
۸۵۰ هــزار تــن برنــج داخلــی، نزدیــک بــه یک 
میلیــون و ۳۵۰ تا ۴۰۰ هــزار تن نیاز بــه واردات 

داریم.
وی ادامــه داد: واردات برنج از دو ســال پیش 
با ارز نیمایی توسط بخش خصوصی و شرکت 
بازرگانی دولتی ایران انجام می گیرد، اما قیمت 

برنج تنظیم بازار، حمایتی است.
مدیــرکل هماهنگــی توزیــع و فــروش شــرکت 
بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: واردات برنج 
مورد نیاز کشــور به طور عمده از هند و سپس 
کســتان و تایلنــد و بر اســاس ذائقــه مردم  از پا

صورت می گیرد.
براتعلی اضافه کرد: ذائقه مردم در نوار جنوبی 
و در بخشــی از مناطق مرکزی کشــور بیشتر به 
کســتانی  ســمت مصــرف برنج هــای هنــد و پا
اســت و در مناطق شــمال و غرب کشور مردم 
کســتانی بــه مصرف  عــالوه بر برنــج هندی و پا

برنج تایلندی تمایل دارند.
وی درمورد کیفیــت برنج های خارجی گفت: 
مردم با اطمینان می توانند برنج هندی ۱۱۲۱، 
کســتانی ۱۱۲۱ و تایلنــدی را مصــرف  برنــج پا

کنند.

لوازم خانگی وارد شده از دو سال پیش که شناسه 

و کد رهگیری نداشته باشند، توقیف می شوند.
سرپرســت معاونت نظارت و بازرسی سازمان 
صمت در گفتگوی ویژه خبری شبکه اصفهان 
با بیان اینکــه واردات لوازم خانگی از دو ســال 
پیش متوقف شده است، گفت: واردکنندگان 
و فروشــندگان ملزم به ثبت مشــخصات لوازم 
خانگی وارد شده از دو ســال پیش در سامانه 
جامع تجارت و دریافت شناسه و کد رهگیری 

هستند.

رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

کیلویی ۱۰۰ تا ۱۵۵ هزار تومان  گوشت قرمز 
عرضه می شود

خبر

فنــاوران شــرکتی مســتقر در شــهرک علمــی 
 وتحقیقاتی اصفهان طرح پوشش دهی گیت 
والو ۴۲ اینچ خط انتقال نفت گوره به جاسک 

را عملیاتی کردند.
بنابراعــالم روابــط عمومی شــهرک علمــی  
وتحقیقاتی اصفهان، طرح انتقال نفت خام 
از منطقه گوره به بندر جاسک به طول حدود 
۱۱۰۰ کیلومتر یکی از مهم ترین طرح های جاری 
کشــور اســت که برای انتقال روزانه ۲ میلیون 

بشکه نفت خام استفاده خواهد شد.
یکــی از تجهیــزات مهــم و حســاس این خط 
 Through Conduit انتقال، شیر های خط لوله
 Gate Valve سایز ۴۲ اینچ از نوع شیر دروازه ای
کالس ۶۰۰ اســت، کــه باهمــکاری مشــترک 
ک و شرکت گداختار  شرکت ماشین سازی ارا

برای اولین بار ساخته شده است.
از آنجــا که بــه دلیــل محیــط خورنــده نفت و 
شرایط تحت سایش این شیرآالت، گیت های 
آن ها نیــاز به مقاوم ســازی داشــت، ســطوح 
در معــرض ســایش و خوردگی این شــیرآالت 
بــا بهــره گیــری از دانش متخصصان شــرکت 
دانش بنیان بهبود صنعت مهان در اصفهان 
بــه روش HP-HVOF و با متریال پایه کبالت 

پوشش دهی شد.
گیت ها پس از عملیات پوشش دهی و سنگزنی 
نهایی و قرار گرفتن در شرایط تست آب بندی 
مورد تأیید بازرســان شــرکت نفت قرار گرفت 
و مجوز آن برای اســتفاده در شیرآالت انتقال 

نفت صادر شده است.
شرکت بهبود صنعت مهان با بیش از ۱۰ سال 
تجربه در حوزه مهندسی سطح با بهره گیری از 
کز علمی و  تیم متخصص و ارتباط مستمر با مرا
دانشگاهی داخلی و خارجی مجموعه ای قابل 
اعتماد برای ارائه خدمات به صنایع مختلف 
کشــور از قبیل نفت، گاز، پتروشــیمی، فوالد، 

سیمان، معدن و … محسوب می شود.
خدمات ایــن شــرکت بــا توجــه بــه کیفیــت، 
خدمات پس از فروش، تعهد به امر مشــتری 
مداری، زمان تحویل و هزینه مناسب روز به 
روز در حال توســعه و رشد در مارکتینگ های 

داخلی و خارجی است.

رییس انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد 
بیولوژیک دامی گفت: ممنوعیت ثبت سفارش ۹ 
گروه کاالیی در قالب ۱۳۲ محصول دارو و مکمل 
دامی موجب افــزاش قیمت تولیــدات داخلی 
در این بخش شد. »سید مهدی میرسلیمی« 
در نشست خبری خود به منظور مطرح کردن 
مشــکالت این بخــش افــزود: حــدود ۶ مــاه از 
ممنوعیت ثبت ســفارش ۹ گروه کاالیی دارو و 
برخی مکمل های دامی در قالب ۱۳۲ محصول 
می گذرد به طوری که قطــع واردات این کاالها 

تاثیر منفی در تولیدات دامی داشته است.
رییس انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد 
بیولوژیک دامی با بیان اینکه استفاده از داروهای 
کم اثر طول دوره درمــان دام را افزایش می دهد 
اظهارداشت: در واقع این اقدام موجب کاهش 
کیفیت و افزایش قیمت های تولیدات داخلی 

شده است.
وی از مشــکالت تخصیــص ارز بــرای تامیــن 
نهاده ها خبــر داد و گفت: ســاالنه ۵۰۰ میلیون 
کی به کشــور  یورو نهــاده دامــی و افزودنی خورا
وارد می شــود، اما اخیرا در تامین ارز مشــکالتی 

داشته ایم.
میرسلیمی با بیان اینکه مشکالت داخلی بیش 
از تحریم بــرای تولید دردسرســاز شــده اســت، 
تصریح کرد: از زمان ثبت ســفارش تــا گرفتن ارز 
دو تا سه ماه طول می کشد و تا رساندن این ارز به 
بانک های مربوطه در خارج سه ماه زمان می برد 
که از طریق صرافی ها انجام می شود، ضمن اینکه 
حواله ارز نیمایی هم هزینه های زیادی در پی 
دارد. وی بــا بیان اینکــه ســازمان دامپزشــکی 
کشور باید بیش از پیش در خدمت بخش تولید 
و تولیدکنندگان باشــد، اضافه کرد: در راستای  
حمایت از تولید ممنوعیت ثبت ســفارش این 

نهاده های دامی باید برداشته شود.
وی اضافه کــرد: واردات بدون ثبت ســفارش یا 
ثبت سفارش در بدو ورود کاال باعث رانت برای 
برخی شده است. رییس انجمن واردکنندگان 
دارو، افزودنــی و مــواد بیولوژیــک از ســازمان 
دامپزشکی کشور خواستار کاهش مدت زمان 
کنون ثبت  ثبت این محصوالت شــد و افــزود: ا
هر محصول دارویی و مکمل دامی از کشورهای 
پیشــرفته دنیا دو تا ســه ســال زمان می برد که 

نیازمند تسهیل در این بخش هستیم.

خبر چراییکیفیتپایینخودروهااززبانمعاونکیفیتایرانخودرو:

توقع مشتریان از کیفیت خودرو باال رفته است!
معاون کیفیت شرکت ایران خودرو 
ضمن تشــریح علل عدم موفقیت 
خودروســازان داخلــی در ارتقــای 
گاهی و شناخت جامعه  کیفیت محصوالت، به افزایش آ
کید کرد که  نسبت به صنعت خودرو در دنیا اشاره و تا
مشتری با مقایسه صنعت خودرو داخلی و خارجی به 
فاصله بین آن ها واقف شده و براین اساس نارضایتی 
از سطح کیفیت و تکنولوژی خودروهای داخلی شکل 

گرفته است.
بــه گزارش ایســنا، موضــوع  کیفیــت خودرو همیشــه 
جای بحث و بررسی دارد و طی سال های اخیر با موج 
اعتراض ها نیز همراه بوده است. البته چندان اعتراض 
مشــتریان، نمایندگان مجلــس و مســئوالن دولتی، 
خودروسازان را نگران نکرده و همیشه بهانه هایی برای 

دالیل عدم ارتقای کیفیت داشته اند.
طی ۴۵ روز اخیر نیز کــه از حادثه بهبهان و ماجراهای 
بازنشــدن ایربگ ها می گــذرد و ایــن خبرگــزاری طــی 
روزهای گذشته موضوع را از چند جنبه مختلف مورد 
بررســی قرار دارد، اما به نظر می رسد، هنوز هم خبری 
از اینکه خودروسازان برنامه جدی برای افزایش کیفیت 
محصوالتشان داشته باشند، نیست. همه این ها در 
حالیست که در دیدار اخیر )۱۰ بهمن ماه( مقام معظم 
رهبری با جمعی از تولیدکنندگان، فعاالن اقتصادی 
و مســئوالن اقتصــادی و صنعتی، ایشــان از وضعیت 
کیفیت برخی محصوالت داخلی از جمله خودرو گالیه 
کــرده و فرمودنــد: "مــا در برخــی از محصــوالت داخلی 
متأســفانه شــاهد این هســتیم که به کیفیــت توجه 
نمی شــود، این خیلی بد اســت؛ این همه  حمایت در 
طول این سال ها از صنعت خودرو در کشور شده؛ خب 
کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی اند و درست 
هم می گویند. حق با مردم است؛ اعتراض مردم به جا 
اســت و این صنعت نتوانسته اســت رضایت مشتری 

را جلب کند."
رهبر انقالب در رابطه با صنعت خودرو، نســبت به دو 
موضوع افزایش قیمت و کیفیت خودروها گالیه  داشتند 
اما هنوز جز ابالغیه ســازمان ملی اســتاندارد ایران )که 
در جهــت ارتقــا و افزایش کیفیــت و ایمنــی خودروها، 
۱۵ مســئولیت، تکلیــف و تعهــد قانونــی را ترســیم و 
خودروسازان را مکلف به اجرای مصوبات قانونی کرد( 
هنوز شاهد اقدام جدی در خودروسازان برای ارتقای 

کیفیت محصوالتشان نبوده ایم.
از  یکــی  در  مســئول  مقــام  یــک  رابطــه،  در ایــن 
خودروســازی های بزرگ به این سوال ایســنا کــه "چرا 
کیفیت خودروها از سطح مطلوبی برخوردار نیست و چرا 
خودروسازان علیرغم همه نارضایتی ها، اقدامی برای 
ارتقای کیفی نکرده اند؟ " پاسخ داد و به گونه ای موضوع 

را ریشه یابی کرد.
گــروه  کیفیــت  مجتبــی اســتاد رحیمــی- معــاون 
کید کرد: بحث های  صنعتی ایران خــودرو- در ابتدا تا
مرتبط با خودرو از جمله موضوعاتی است که همیشه 
مطرح است. طی  سال ها برای همه صنوف، خودرو به 
بحث شیرینی تبدیل شده است و مختص دو ماه اخیر 

و حادثه بهبهان هم نیست.
توقع مشتریان از کیفیت خودرو باال رفته است

وی اظهــار کــرد: در طــول ســال های گذشــته، بهبود 
کیفیــت براســاس اهدافی کــه تعریــف شــده، صورت 
گرفته است و روندهای کیفی نیز نشان می دهد که در 
شاخص هایی که اتفاقا توسط نهادهای ثالث و از طریق 
نظرســنجی ها اندازه گیری می شــود، بهبــود کیفیت 

داشــته ایم اما در این میان دو اتفاق نیز افتاده اســت؛ 
عالوه براینکه انتظارات جامعه و مشــتریان بسیار باال 
که مردم از طریق شبکه های اجتماعی  رفته است؛ چرا
و رسانه با صنعت دنیا در ارتباط است و از پیشرفت ها 
و تکنولوژی ها باخبر هستند و براین اســاس روزبه روز 
انتظارتشــان باالتر مــی رود، صنعــت خــودرو در ایران 
گر انتظــارات  پیشــرفت چشــمگیری داشــته اســت.ا
مشــتریان را با آنچه که در صنعت خودرو تعریف شده 
مقایسه کنیم، می بینیم که بین این دو، فاصله وجود 
دارد و ایــن فاصله باعث می شــود که احســاس کنیم 
نارضایتی وجود دارد. ضمن اینکه صنعت خودرو دنیا 

رشد چشمگیری داشته است که به چند دلیل است.
استاد رحیمی در توضیح این دالیل گفت: اولین بحث، 
موضوع جریان نقدینگی در صنعت خودرو است. دو 
جریان "از مشتری به مشتری" در هر صنعت و به ویژه در 
گر این دو جریان  صنعت خودروسازی وجود دارد که ا
نادرست کار کند، موجب نارضایتی مشتری، از دست 
دادن بازار و سقوط صنعت خواهد شد. اولین جریان 
مشتری به مشتری، بحث درخواست خرید مشتری از 
محصوالت جاری ماست. محصوالتی که در حال تولید 
هستند، در پروسه ای به مشتریان فروخته می شود؛ 
درخواست صادر می شود، سفارش تولید انجام و سپس 
محصول تحویل می شود. جریان دوم نیز که بازهم از 
مشتری آغاز و به مشتری ختم می شود، ارتقای توسعه 
محصوالت است. نیازهای بازار از طریق نظرسنجی و 

ارتباط ها رصد و تبدیل به توسعه محصول می شود.
نقدینگی الزم که با آن بتوانیم به فکر ارتقای 

کیفیت هم باشیم، نداریم
معــاون کیفیت ایران خــودرو تصریــح کــرد: در جریان 
اول، فروش درست محصوالت و سودآوری محصول 
گر به  باعث می شود که ارتقای خوبی صورت گیرد اما ا
هر دلیلی این دو جریان در صنعت مختل شود، نتیجه 
آن مسائلی است که در حال حاضر در صنایع مختلف 
از جمله صنعت خودرو با آن در گیر هســتیم. در حال 
حاضــر تولید و فــروش محصــوالت ما بــه انــدازه  کافی 
نقدینگی ایجاد نمی کند و خودروســازان با زیان های 
انباشــته، محصــول تولیــد و تحویــل می دهند. ایــن 
موضــوع ســبب شــده اســت کــه ســرمایه گذاری الزم 
و کافی در توســعه محصوالت نداشــته باشــیم؛ البته 

در ایران خودرو با روش های مختلف تامین نقدینگی 
صورت گرفته و پروژه های خوبی تعریف شده است. 

این مقــام صنعتــی ادامــه داد: موضــوع دوم، بحث 
تعامل بــا صنایع دنیاســت که ســبب ایجاد دانش، 
تجربه، افزایش طرح و تسهیل در روند ارتقا می شود. ما 
به سبب تحریم ها و با توجه به اینکه صنعت خودرو در 
راس تحریم ها قرار گرفت، نتواستیم خود را در معرض 
ارتقا قرار دهیم. تحریم ها سبب شد که پلتفرم های 
ما، جریان به تولید رسیدن و وارد فاز SOP  شدن شان 
به کندی و با هزینه های بسیار باال انجام شود. برای 
خلق یک پلتفرم میانگین ســه میلیارد دالر سرمایه 
نیاز است که این مبلغ در توان خودروسازان داخلی 
که چرخه اولیه )از  برای ســرمایه گذاری نیســت؛ چرا
مشــتری به مشــتری در تولیدهای جاری( معیوب 
اســت و مرتبا دچار زیان دهی هستیم. ضمن اینکه 
عالوه بر زیان، بدهی های بسیار باال به تامین کنندگان 
کید براینکه  بدهی باالی  نیز وجود دارد.  وی ضمن تا
خودروسازان به زنجیره تامین شان سبب شده بحث 
کیفیت قطعات مطرح شود، گفت: در خودروسازی ها 
به دلیل بدهی های باال به قطعه سازان، تامین  قطعات 
مرغوب بــا مشــکل مواجــه شــده اســت. این اختالل 
و بدهی هــا ســبب می شــود کــه نوســان در روند تهیه 
قطعات ایجاد شــود. یکــی از مشــکالت حــال حاضر، 
تامین قطعات از شرکت های مختلف و در حقیقت چند 
سورسی )تامین کننده( شدن شبکه تامین قطعات 
است. زمانیکه خودروسازان بیش از دو سورس داشته 
باشند، کنترل، نظارت، ارتقا و... آن ها بسیار هزینه بر و 
زمان بر خواهد شد که تاثیر مستقیم بر کیفیت و قیمت 

محصول خواهد داشت.
قطعه سازان ترجیح می دهند به جای 

خودروسازان، با شبکه های خدمات پس از 
فروش کار کنند

اســتاد رحمیی خاطرنشــان کرد: برخی قطعه سازان 
کیفیت به دلیــل بدهی خودروســازان بــه آنها دیگر  با
تمایــل بــه همــکاری بــا خودروســازان ندارند. ایــن 
قطعه سازان ترجیح می دهند با شبکه خدمات پس 
از فروش کار کنند؛ آن هم نه از طریق خودروساز، بلکه 
از طریق بــازار آزاد؛ بنابراین بــه نوعی خودروســازان ما 
قطعه ســازان برتر را از دســت داده انــد. زمانیکه طلب 

قطعه سازان باال می رود، تامین نقدینگی قطعه سازان 
نیز همچون خودروسازان مختل شده و توان توسعه و 
ارتقای محصوالت و تکنولوژی خود را نخواهند داشت.
وی در ادامه متذکر شد: همچنین نباید فراموش کنیم 
که بخشی از پلتفرم های ما قدیمی است و برای نو کردن 
پلتفرم ها نیاز به نقدینگی و زمــان داریم. ضمن اینکه 
تجهیزات ما در تمام زنجیره تامین فرسوده است و اغلب 
قطعه سازان ما طی ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته اقدامی برای 
جایگزین کردن تجهیزات فرسوده با نو انجام نداده اند 

که این موضوع نیز بررسی خاص خود را می طلبد.
معــاون کیفیت ایران خــودرو بــا بیان اینکــه در بحــث 
ساختارهای زنجیره ارزش نیز خودروسازان ما همچون 
خودروســازان جهانی تحول الزم )همانند تحولی که 
در زنجیره های تامین دنیا دیده می شــود( را نداشــته 
اند گفت: خودروســازهای جهانی معموال با شــش یا 
هفت سازنده کار می کنند. آن ها سازندگانی دارند که 
توانایی هایی همچون طراحی، توسعه، سرمایه گذاری 
و کار بــا خــارج از کشــور دارند امــا در صنعت خــودرو ما 

کمتر این اتفاق افتاده است. 
صنایع ایران رشد همگون ندارند

وی همچنین به بحث دانش و توسعه محصول در کل 
کید کرد: زمانیکه ما با قطعه سازان،  زنجیره اشــاره و تا
خودروســازان و طراحــان برتــر دنیــا تعامــل نداشــته 
باشــیم، امکان رشــد هــم نخواهیــم داشــت. فضای 
صنعتی ناهمگون نیز از آن دســت موضوعاتی اســت 
که گریبانگیر ما شده اســت. خودرو میوه صنعت یک 
کشــور اســت نه میــوه خودروســازی. فضــای صنعت 
ما ناهمگون اســت و رشــدهای یکســانی در آن وجود 
نداشته است. این فضای صنعتی شامل قطعه سازان، 
صنایع مادر همچون فوالدسازی ها، پتروشیمی ها، 
آلومینوم سازی ها و نظایر آنها هستند که همچون سایر 

صنایع دنیا رشد نداشته اند.
استاد رحیمی در پایان به موضوعاتی همچون بحث 
کز تحقیقاتی، قوانین و مقررات حمایتی  دانشگاه ها و مرا
و بازدارنــده، نقــش ســندیکاها و انجمن های صنفی 
در ایجاد فضای صنعتی و... به عنوان عوامل تاثیرگذار 
بر صنعت اشــاره کــرد و گفــت: هریــک از این مــوارد نیز 
تاثیر خود را بر موضوع کیفیت و هزینه های خودروها 

گذاشته  است.

ح تشــدید نظــارت و بازرســی از واحدهــای  طــر
صنفی از یکم اسفند آغاز شده و تا ۱۵ فروردین به 
صورت همزمان در سراسر استان ادامه می یابد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان گفت: طرح تشدید بازرسی 
و نظــارت بر عملکــرد اصنــاف و نحوه خدمــت رســانی متصدیان 
واحدهــای صنفــی بــه شــهروندان و با هــدف رصــد و پایــش بازار 
مصــرف کاال و خدمــات، بــا حضــور ۹۱ بــازرس متخصــص و ۲۴۶ 

بازرس افتخاری در استان اجرایی شده است.
جــواد محمــدی فشــارکی افــزود: بازرســان در صــورت مشــاهده 
و دریافــت هــر گونــه گــزارش تخلــف از واحدهــای صنفــی، عالوه 
بر برخــورد قانونی بــا مخالن بــازار، پرونــده آنــان را با قیــد فوریت 
جهت صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان ارسال 

می کنند.
 وی از شــهروندان درخواســت کــرد در صــورت مشــاهده هرگونه 
تخلــف از ســوی واحد هــای صنفــی، از جملــه گرانفروشــی، کــم 
ج نکــردن قیمــت و نصــب  ج از شــبکه، در فروشــی، عرضــه خــار
نکردن نرخنامه، صادر نشــدن  صورتحســاب و...، گزارش های 
خــود را از ایــن راه هــا )تماس بــا شــماره تلفن هــای ۳۲۳۵۲۰۱۲ و 
۳۲۳۵۲۰۱۳ بــه صــورت تلفنــی، پیامک به شــماره تلفــن همراه 
۰۹۱۴۰۴۰۳۰۳۹ و یــا مراجعــه بــه بخش شــکایات مردمــی در وب 
سایت www.bazresiasnafisf.ir   یا مراجعه به نشانی اصفهان، 
خیابــان اردیبهشــت جنوبــی، ســاختمان اتــاق اصنــاف، طبقه 
زیرین.( به ستاد خبری مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان 

اطالع دهند.

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: در مجموع 
۱۳۰ هزار تن شکر و انواع برنج با هدف ثبات قیمت 
و حفظ آرامش بازار کاالهای اساسی در روزهای 

پایانی سال توزیع می شود.
به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، براســاس اقدام دولت برای 
تنظیم بازار روزهای پایانی سال، ۱۳۰ هزار تن شکر و انواع برنج با هدف 
ثبات قیمت و حفظ آرامش بازار کاالهای اساسی در روزهای پایانی 
سال توزیع می شود. از این میزان ۷۰ هزار تن شکر و ۶۰ هزار تن انواع 

برنج در بازار توزیع خواهد شد.
در راستای اجرای مصوبات نشست قرارگاه امنیت غذایی و در ادامه 
طرح های تنظیم بــازار کاالهای اساســی کــه با هدف ایجــاد ثبات 
قیمت ها و حفظ آرامش بازار صورت می گیرد، ۳۰ هزار تن شکر سفید 

برای مصارف خانوار در روزهای پایانی سال توزیع خواهد شد.
همچنین برای تأمین شکر مصرفی اصناف، ۴۰ هزار تن از این محصول در بخش شکر صنف و صنعت تخصیص 

داده شده اســت. برای پاســخگویی به نیاز مردم در روزهای پایانی 
ســال، بر اســاس مصوبه قرارگاه امنیت غذایی ۶۰ هــزار تن برنج نیز 

در انواع هندی و تایلندی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
بر این اساس، برنج ۱۱۲۱ هندی هر کیلوگرم به قیمت مصرف کننده 
۲۴۰ هزار ریال در کیسه های ۱۰ کیلویی، برنج تایلندی در کیسه های 
۱۰ کیلویی هر کیلوگرم بــرای مصرف کنندگان ۱۲۵ هزار ریال و شــکر 
سفید در کیسه های ۵۰ کیلویی با قیمت ۱۲۵ هزار و ۳۵۰ ریال توزیع 
می شود. کاالهای یادشــده برای عرضه در سطح کشور تخصیص 
داده شده و در اختیار کارگروه تنظیم بازار استان ها قرار داده شده تا 
از طریق شبکه های سراسری نسبت به توزیع برای مصرف کنندگان 

اقدام شود.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسان سازمان 
جهاد کشــاورزی در اســتان ها، ســازمان تعزیرات حکومتــی و اتاق 

اصناف ایران بر روند توزیع و رعایت قیمت های فروش کاال در سرتاسر کشور نظارت خواهند داشت.

گزارش دهید اصناف، زیر ذره بین بازرسی؛ تخلفات را 

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد:

توزیع ۱۳۰ هزار تن شکر و برنج برای روزهای پایانی سال

دستور فوری درباره عیدی بازنشستگان

 مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی:

کشور نداریم مشکلی برای تامین برنج مورد نیاز 

توقیف لوازم خانگی وارداتی بدون شناسه

مشارکت فناوران اصفهانی
 در اجرای خط انتقال 

گوره به جاسک نفت 

 رییس انجمن واردکنندگان 
داروهای دامی:

ممنوعیت ثبت سفارش ۹ قلم 
دارو و مکمل دامی موجب 

افزایش قیمت ها شد

خبر

خبر

خبر
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معاونبهرهبرداریشرکتآبوفاضالباصفهان:

ذخیره سد جوابگوی سه ماه آب شرب اصفهان است
معــاون بهره بــرداری شــرکت آب و 
فاضــالب اصفهــان با پیــش بینی 
افزایــش ۳۵ درصــدی مصــرف آب 
در روزهای پایانی ســال، گفت: ذخیره آب موجود سد 
زاینده رود تنها کفاف تأمین سه ماه آب شرب اصفهان 

را می دهد.
کبری در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت تأمین  ناصر ا
آب شرب اصفهان در ماه پایانی سال، با توجه به ذخیره 
موجود سد زاینده رود، اظهار کرد: با توجه به ذخیره ۱۲۴ 
میلیون مترمکعبی ســد زاینده رود، این میزان تقریبا 

کفاف حدود سه ماه آب شرب اصفهان است.
گرچه  وی با بیان اینکه بنابر اعالم شرکت آب منطقه ای ا
میزان بارش ها نسبت به ســال گذشته بهتر بوده، اما 
نسبت به متوسط بلندمدت حدود ۱۵ درصد کمتر بود، 
کید کرد: مدیریت مصرف اولویت شرب شهروندان و  تأ
مدیریت توزیع اولویت اصلی شرکت آب و فاضالب است 

تا از این شرایط سخت عبور کنیم.
معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضــالب اصفهان با 
اشاره به واقع شدن اصفهان در منطقه خشک و گرم 
کشــور و غرب آســیا، گفت: در شــرایط فعلــی مدیریت 
مصرف و صرفه جویی بهینه آب در دستور کار قرار دارد تا 

بتوانیم آب شرب مورد نیاز مردم را تأمین کنیم.
وی با اشاره به نگرانی برای تأمین آب شرب اصفهانی ها 
تا پایان سال و بهار سال آینده، تصریح کرد: ذخیره آب 
موجود در سد زاینده رود برای تأمین سه ماه آب شرب 
اصفهان اســت، اما براســاس پیش بینی هــا و مطابق 
اعــالم متولیان شــرکت آب منطقــه ای و هواشناســی 
با این وضعیت جدید ســد زاینــده رود شــرایط خوبی 
نیست، مگر اینکه بارندگی های پیش رو و برف موجود 
سرشاخه های زاینده رود آوردی برای ســد زاینده رود 

داشته باشد.
کبــری افــزود: باوجــود کاهــش بارش هــا در حوضــه  ا
زاینده رود و با توجه به تحویل حقابه کشاورزان شرق 
اصفهان در نوبت اول، شــرایط بســیار ســختی را برای 

تأمین آب شرب اصفهانی ها پیش رو داریم.
وی درباره گالیه شهروندان نسبت به کاهش فشار آب 
آنهــا در روزهای باقی مانده ســال، گفت: قطعا از نیمه 
اســفندماه به بعــد و به ویــژه در ســه روز پایانی ســال با 
بیشترین مصرف آب مواجه هستیم و شبکه توزیع، به 
دلیل خانه تکانی همزمان، کشش تأمین آب موردنیاز 

مشترکین را ندارد.
معــاون بهره بــرداری شــرکت آب و فاضــالب اصفهان 
تصریح کرد: به طورقطع در چند روز پایانی سال حجم 
شــبکه و مخــازن آب شــرکت آب فاضــالب جوابگوی 
گر مردم با  نیاز آبی مردم در شــرایط پیک را ندارد، امــا ا
برنامه ریزی تا ۲۹ اسفندماه خانه تکانی کنند کمتر با 

مشکل افت فشار آب مواجه خواهند شد.

وی با اشــاره به اینکــه در زمان پیک تابســتان مصرف 
آب شرب ۳۵ درصد افزایش می یابد، گفت: در شرایط 
نرمال ســامانه اول آبرســانی اصفهان بزرگ ظرفیت و 
توان آبدهی ۱۲ مترمکعب در ثانیه را دارد اما در شرایط 
پیک تابســتان مصــرف مشــترکین، ۱۶ مترمکعب در 
ثانیه و در هفته پایانی سال در پیک لحظه ای نیاز مردم 
۱۶ مترمکعب در ثانیه است، اما منابع موجود ظرفیت 

تأمین این نیاز مشترکین را ندارد.
کبری با بیان اینکه سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ  ا
هنوز وارد مدار نشده است، گفت: در خوش بینانه ترین 
حالت انتظار داریم که ســامانه دوم آبرسانی اصفهان 
بــزرگ در فصــل پیــک ســال ۱۴۰۱ توســط شــرکت آب 
منطقه ای به بهره برداری برسد، اما به طورقطع در پیک 

شب عید امسال بعید است این سامانه افتتاح شود.
وی افزود: از هفته جاری، برای تأمین آب شرب مردم 
اصفهان به مرور چاه ها وارد مدار خواهند شد، بنابراین 
مــردم مدیریــت مصــرف بهینــه آب بــه مــردم توصیه 

می شود.
معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضــالب اصفهان با 
کنون خشــک است،  کید بر اینکه چاه های فلمن ا تأ
گفت: بــا توجــه بــه کاهــش آبرفــت دشــت اصفهان- 
نجف آبــاد و بــه خشــکی زاینــده رود به ویــژه طــی ده 
سال اخیر، سطح ایســتایی چاه های فلمن وضعیت 

نابسامانی دارد.
وی تصریح کرد: بازگشایی ۱۰ روزه رودخانه زاینده رود، 

موجب آبگیری چاه های فلمن نشده است.

کاری  مدیر منطقــه ۱۰ شــهرداری اصفهــان از وا
۲۳۰۰ اصله درخت در جهت حفظ فضای ســبز 
منطقه در اسفندماه سال جاری در این منطقه 

خبر داد.
کاری درختان که  داوود بحیرایی اظهار کــرد: وا
با هزینه ای بالغ بر هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
ریال در سطح منطقه ۱۰ در حال اجرا است، اقدام 
حائز اهمیت در جهت توسعه و حفظ و نگهداری 

فضای سبز منطقه به شمار می رود.

کاری ۲۳۰۰ اصله  وی با اشــاره بــه محورهــای وا
کاری  درخت در منطقه ۱۰ شــهرداری، افــزود: وا
درختان خیابان های معراج، اتوبان آقابابایی، 
آیــت، خواجــه عمیــد، صباحــی، تــاالر، حکیــم 
شــفائی دوم، شــیخ طوســی شــرقی و پروین به 
تعداد حــدود ۱۲۰۰ اصلــه با هزینه ای حــدود دو 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال شامل هزینه کاشت 
توسط شرکت فصل ســبز اســپادانا و همچنین 

خرید درخت و درختچه انجام می شود.
مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهــان ادامه داد: 
کاری درختان خیابان های فرسان، آل خجند،  وا
حکیم شفائی اول، شیخ طوسی غربی، پروین، 
دشتستان، سروش، عســگریه و مادی راران به 
تعداد حدود ۱۱۰۰ اصله کاشــت توســط انجمن 
حمایت از زندانیان با هزینه ای حدود دو میلیارد 

و ۷۰۰ میلیون ریال نیز در دستور کار است.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در ۱۱ ماه امســال در راستای 
جمع آوری خودروهای فرســوده رها شده در معابر 
شــهر ۷۲۴ اخطاریه صــادر شــده و ۳۶۶ خــودروی 
فرسوده رها شــده، جمع آوری شــده است، گفت: 
در این مدت ۶۵۰ نفر دست فروش و ۴۰۲ نفر متکدی 

نیز ساماندهی شده اند.
روح اهلل ابوطالبی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره 
کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری در ۱۱ 
ماه سال جاری، اظهار کرد: در این مدت برای رفع 
و پیشگیری از تخلف ســد معبر ۲۷ هزار و ۱۶۷ تذکر 
داده و ۸۵۱۵ اخطاریه صادر شده است و رفع تخلف 

۲۵ هزار و ۱۳۶ متصدی صنف انجام شده است.
وی ادامه داد: در بخش جلوگیری از نصب تابلوهای 
غیرمجاز تعداد ۶۲۲۵ اخطاریه صادر و ۲۶۰۸ مورد 

نصب تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شده است.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در ۱۱ ماه امســال در راستای 
جمع آوری خودروهای فرســوده رها شده در معابر 
شــهر ۷۲۴ اخطاریه صــادر شــده و ۳۶۶ خــودروی 
فرســوده رها شــده جمع آوری شده اســت، گفت: 
در این مدت ۶۵۰ نفر دست فروش و ۴۰۲ نفر متکدی 

ساماندهی شده اند.
وی افــزود: در ۱۱ مــاه ســال ۱۴۰۰ در بخــش کنتــرل 
ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه فعالیت و 
تعطیلی کارگاه های ســاختمانی متخلف یا بدون 
مجــوز و پروانــه از مــواردی ماننــد افزایــش طبقات 

۱۴۱۳ ساختمان، تعمیرات داخلی غیرمجاز ۳۷۶۹ 
ســاختمان، تبدیل وضعیــت ۱۳۷۰ ســاختمان و 
فعالیت ۱۴ هزار و ۷۹۵ کارگاه ســاختمانی متخلف 
جلوگیــری شــده اســت. ابوطالبــی بــا اشــاره بــه 
اقدامات این حوزه در بخش کنترل دفع ضایعات 
ســاختمانی ســطح شــهر )پیشــگیری و تعطیلــی 
کارگاه های سد معبر کننده با مصالح و نخاله( اظهار 
کرد: در این راستا ۱۴ هزار و ۸۲۵ مورد اخطاریه صادر و 
۱۸۱۳ کارگاه ساختمانی متخلف تعطیل شده است.
وی ادامه داد: در این مدت در راستای اجرای بند ۲۰ 
قانون شهرداری ها مبنی بر رفع مزاحمت کارگاه های 
صنفی مزاحم از طریق اجرای تمهیدات و تعطیلی، 
۴۳۷ رأی اجرا شــد و ۷۲۵ رأی نیز بر اســاس بند ۱۴ 
قانــون شــهرداری ها مبنی بر رفــع خطــر از بناهای 
حادثه آفریــن، چاله هــا و اشــیای مشــرف بــر معابر 

عمومی اجرا شده است.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهــان تصریــح کــرد: در ۱۱ مــاه ســال جــاری در 
راستای اجرای ماده ۱۱۰ قانون شــهرداری ها ۱۹۵۹ 

رأی اجرا شده است.

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار 
شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفــت: مدیریت 
شهری و شــورای ششــم توجه به رفع مشکالت 
شهروندان مناطق کم برخوردار و حاشیه نشین 
را وظیفــه خــود می دانــد، در شــش ماهــی کــه از 
فعالیت این دوره می گذرد، تمام اعضا بر این محور 
متمرکز بودند که اتفاق خوبی برای شهروندان این 

مناطق رقم بخورد.
مجید نادراالصلی در خصوص مصادیق حمایت 
از مناطق کم برخوردار در بودجه ۱۴۰۱ شهرداری 
اصفهــان، اظهــار کــرد: از آغــاز فعالیــت شــورای 
ششــم در اصفهــان حساســیت بــرای تشــکیل 
کمیسیون جدیدی به منظور توجه به دو مسئله 
مهم آب و مناطــق کم برخــوردار وجود داشــت و 
عملی شــدن این موضــوع در ایــن دوره شــورای 

اسالمی شهر اصفهان محقق شده است.

وی با بیان اینکه تنظیم و تدویــن برنامه زمان بر 
بــوده اســت، افزود: ایــن اتفــاق باعث شــد تا این 
برنامه به زمان تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ برخورد 
کنــد، تمــام اعضــای شــورای ششــم و مدیریــت 
گاه هستند که اصفهان از  شهری بر این موضوع آ
ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه های مختلف 
اقتصادی، صنعتی و تولید درآمد برخوردار است.

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار 
شــورای اسالمی شــهر اصفهــان در خصــوص 
دالیل ایجاد مناطق کم برخوردار و حاشیه نشین 
اصفهــان، ادامــه داد: در مناطــق بســیار زیــادی 
از اصفهــان بــه دلیــل مشــکالت شــهروندان و 
وجود مهاجرانی از کشــورهای دیگر که در برخی 
مناطق اســتان اصفهــان تجمیــع شــده اند، در 
عمل موجب تشــکیل مناطق حاشیه نشینی و 
کم برخوردار شده است. وی با بیان اینکه مدیریت 
شهری و شــورای ششــم توجه به رفع مشکالت 
شهروندان مناطق کم برخوردار و حاشیه نشین 
را وظیفه خــود می دانند، گفت: در شــش ماهی 
که از فعالیت این دوره می گذرد، همیشه اعضای 
شورای اسالمی شهر اصفهان بر این محور متمرکز 
بودند که اتفاق خوبی برای شهروندان این مناطق 

رقم بخورد.

در آستانه نوروز، فضاسازی ایستگاه های بازیافت 
در مناطــق مختلــف شــهر و طراحــی و ســاخت 
المان های بازیافتی در کنار ایستگاه های منتخب 
در دستور کار شهرداری  قرارگرفته است. غالمرضا 
کتی مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند  ســا
شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه برنامه هــای 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در 
آســتانه ســال جدید، گفت: انتخاب متصدیان 
برتر ایستگاه های بازیافت و شهروندان نمونه که 
بیشترین همکاری را با این ایستگاه ها داشته اند و 
قدردانی از آن ها یکی از اقدامات در دستور کار این 

سازمان است.
وی با بیان اینکه خودرو های جمع آوری پسماند 

خشک رنگ آمیزی می شود، افزود: اطالع رسانی 
در زمینه جمع آوری اقالم حجیم و پسماند های 
الکترونیک، همچنین توزیع گل در ایستگاه های 
بازیافت در ازای دریافت پسماند خشک از دیگر 
برنامه های سازمان مدیریت پسماند در روز های 

پایانی سال است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
کید کرد: توزیع کود ورمی کمپوست  اصفهان تا
در ایســتگاه های بازیافــت در بســته های دو و 
پنــج کیلویــی در ازای تحویــل اقــالم بازیافــت و 
اجــرای برنامه های فرهنگــی ویژه نــوروز از دیگر 
برنامه های این ســازمان در آستانه سال جدید 

است.

کاری ۲۳۰۰ اصله درخت در سطح منطقه ۱۰ وا

در 11 ماه امسال انجام شد؛

جمع آوری ۱۰۵۲ متکدی و دست فروش 
از سطح شهر اصفهان

عضو شورای شهر اصفهان مطرح کرد:
کم برخوردار در بودجه ۱۴۰۱؛  حمایت از مناطق 

رویکرد شورای ششم

فضاسازی ایستگاه های بازیافت شهر اصفهان 
در آستانه نوروز

از فعالیت واحد قطعه بندی و بسته بندی غیر 
مجاز گوشت مرغ در نجف آباد جلوگیری شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد 
گفت: در رصد و بازدید های مستمر کارشناسان 
واحــد نظــارت بــر بهداشــت عمومــی و مــواد 
غذایی ایــن شــبکه در شهرســتان، یــک واحد 
قطعه بندی و بسته بندی غیر مجاز گوشت مرغ 

شناسایی و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.
دکتــر فضــل اهلل صالحــی افــزود: در پیگیــری و 
هماهنگی با نیروی انتظامی و دریافت مجوز از 
مقام قضایــی، محل قطعه و بســته بندی غیر 
بهداشتی و غیر مجاز مذکور تعطیل، فرآورده های 
غیر مجاز موجود توقیف و متخلفان به مراجع 

ذیصالح معرفی شدند.
کــرد:  وی از عمــوم شــهروندان درخواســت 
کز  فرآورده های خام دامی مورد نیاز خود را از مرا
مجاز و با بسته بندی و لیبل و مشخصات مورد 

تایید دامپزشکی تهیه کنند.
شماره تلفن چهار رقمی ۱۵۱۲ پل ارتباطی مردم 

با دامپزشکی در سراسر کشور است.

شهردار زرین  شهر گفت: بودجه ۱۴۰۱ شهرداری 
زرین شــهر ۹۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شــده 
است که نسبت به بودجه سال جاری افزایش 

۲۸ درصدی را نشان می دهد.
حسین اسماعیلی احمدی یکی از مهم ترین 
برنامه هایــی شــهرداری زرین شــهر را حرکــت 
در مســیر تدوین واقعی بودجه شــهر دانست 
و اظهــار کرد: دوره ششــم مدیریت شــهری در 
بودجه نویســی، نگاه ویژه ای بــه اولویت های 
اصلــی شــهر و شــهرداری دارد تــا بــا منابــع 
کــه وجــود دارد، درخصــوص  محــدودی 

اولویت های مهم تصمیم گیری کرد.
وی افزود: شهرداری زرین شهر در انجام کارها 
به هیــچ عنــوان بــه دنبــال مباحث نمایشــی 
نیســت؛ بلکــه در تــالش اســت تــا بــا کســب 
درآمدهای پایدار، خدمات شایسته ای به شهر 

و شهروندان ارائه دهد.
شــهردار زرین شــهر خاطرنشــان کرد: برقراری 
رابطه تنگاتنگ میان شهردار و اعضای شورای 
شهر از دیگر مباحثی اســت که مورد توجه قرار 
دارد تا بتوانیم اداره شهر را با کمترین چالش ها و 

به شکلی جهادی انجام دهیم.
اسماعیلی احمدی، با اشاره به تقدیم نخستین 
بودجــه شــهرداری زرین شــهر در دوره ششــم 
به شــورای اسالمی شــهر، گفت: بودجه ریزی 
در شــهرداری های شــهرهای ایران بایــد در 
چارچوب دســتورالعمل های ابالغی از ســوی 
وزارت کشــور و ســازمان شــهرداری ها تدوین 

شود.
وی با اشاره به روند تدوین بودجه سال آینده 
شهرداری زرین شهر، تصریح کرد: گزارش های 
ارائه شــده هزینه و درآمــد هر واحــد به صورت 
گانه شناسایی و در جلسات کارشناسی  جدا
و سیاســت گذاری اولیه مورد تحلیل و بررسی 
قرار گرفت و درنهایت پروژه ها و نیازهای خطه 

طالیی ایران در سال ۱۴۰۱ جمع بندی شد.
اســماعیلی احمدی ادامــه داد: بودجــه ۱۴۰۱ 
شــهرداری زرین شــهر، ۹۰۰ میلیــارد ریــال 
پیش بینی شده است که نسبت به بودجه سال 

جاری افزایش ۲۸ درصدی را نشان می دهد.
وی اضافه کرد: ۵۴۵ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال 
از بودجه پیشنهادی که ۶۱ درصد بودجه را به 
خود اختصاص می دهد، به پروژه های عمرانی 
و ۳۵۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال که ۳۹ درصد 
بودجه است، به مباحث جاری اختصاص پیدا 

کرده است.
شــهردار زرین شــهر بــا بیان اینکــه رویکــرد 
بودجه ۱۴۰۱ شــهرداری، اصالح و بهبود سهم 
مصارف مختلف در بودجه است، اظهار کرد: 
اولویت هــای بودجــه شــهرداری زرین شــهر 
براساس دستورالعمل ابالغی شامل پرداخت 
حقــوق کارکنــان و اتمــام پروژه هــای عمرانــی 

نیمه تمام است.
دســتورالعمل های  براســاس  گفــت:  وی 
ابالغــی رویکــرد شفاف ســازی مالــی، توســعه 
کیــد بــر درآمدهــای  فناوری هــای نویــن، تا
قابل اعتمــاد، افزایــش نشــاط و ســرزندگی، 
توسعه درون زا، توسعه حمل ونقل همگانی، 
امنیت داده ها در شهرداری، افزایش بهره وری 
منابــع و ســرمایه های شــهرداری در بودجــه 
شهرداری زرین شهر مورد توجه قرار گرفته است 
و امیدواریم با تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه ۱۴۰۱، 

توسعه خطه طالیی ایران را شاهد باشیم.

خبر خبر

استان

خبر

شهردار اصفهان با اشاره به آغاز خانه تکانی شهر، 
گفت: شهرداری به ســهم خود تالش کرده است 
تــا در بودجــه ســال آینده ایــن رویکــرد را نهادینــه 
کند که در کاهش آالیندگی های ناشی از حمل ونقل همت ویژه ای 

داشته باشد.
علی قاسم زاده در برنامه رادیویی "سالم اصفهان"، با بیان اینکه هفته 
گذشته بودجه سال آینده شهرداری اصفهان در صحن علنی شورای 
اسالمی شهر تصویب شد، اظهار کرد: رویکرد بودجه ۱۴۰۱ شهرداری 

به سمت حمل ونقل و مسائل زیست محیطی است.
وی افزود: بــا توجه به اینکه در شــهر روزهــای آلوده زیــادی را تجربه 
می کنیم و مردم از این موضوع دچار رنج و عذاب هستند، شهرداری 
به سهم خود تالش کرده است تا در بودجه سال آینده این رویکرد را 
نهادینه کند که در کاهش آالیندگی های ناشی از حمل ونقل همت 

ویژه ای داشته باشد.
شــهردار اصفهــان تصریــح کــرد: بخشــی از آالیندگی هــا متأثــر از 

حمل ونقل، فعالیت صنایع و بخشی نیز ناشــی از نبود آب در بستر 
زاینده رود است که باعث می شود هوا لطافت الزم و کافی را نداشته 
باشــد که امیدوارم بتوانیم ســال آینــده روزهــای بهتری را در شــهر 

اصفهان تجربه کنیم و مردم راحت تر تنفس کنند.
وی با اشاره به آغاز خانه تکانی شهر، گفت: نیروهای خدوم شهرداری 
و کارکنان زحمت کش خانه تکانی شهر را آغاز کرده اند. انتظار می رود 
رانندگان هنگام رانندگی در خیابان ها و معابر شهر مراقب کارگرانی 
که مشــغول رنگ آمیزی جداول، نرده ها و معابر هســتند، باشــند؛ 
هر چند شهرداری سعی کرده اســت تدابیر ایمنی را رعایت کند، اما 
همکاری شــهروندان می تواند به امنیت خاطر این افراد که به طور 
جدی مشغول بهســازی و نوسازی شــهر و رفتن به اســتقبال نوروز 

هستند، کمک کند.
قاســم زاده با بیان اینکه در روزهای آینده شــاهد حضور هنرمندان 
در سطح شــهر خواهیم بود که به کمک شهروندان می آیند تا شهر 
را زیباتر کنند، افــزود: گفتن "خداقوت" شــهروندان در مســیرهای 

عبوری به کارگران و هنرمندانی که مشغول زیباسازی شهر هستند، 
روحیه این افراد را صدچندان می کند.

وی خاطرنشــان کــرد: بــه زودی مباحثی بــرای شــهروندان جهت 
خانه تکانــی نــوروز خواهیم داشــت کــه هفته آینــده جزئیــات آن را 

تشریح خواهیم کرد.

مشــاور وزیر جهــاد کشــاورزی و مجری طــرح ملی 
گیاهان دارویی گفت: از ۲۶۵ هزار هکتار وسعت زیر 
کشت گیاهان دارویی در کشور، ۳۰ هزار هکتار به گل 

محمدی اختصاص دارد. 
حسین زینلی در حاشیه نشست با گالبگیران منطقه کاشان، ۷۰ درصد 

از ۴۵ هزار هکتار وسعت زیر کشت گل محمدی را در دنیا مربوط به ایران 
دانست و گفت: از ۲۶۵ هزار هکتار وسعت زیر کشت گیاهان دارویی در 

کشور، ۳۰ هزار هکتار به گل محمدی اختصاص دارد.
او با پیش بینی تولید ۶۰ هزار تن گل محمدی در کشور گفت: سیاست 
جهاد کشاورزی، کاهش خام فروشی و تغییر در فناوری و تولید بیشتر 
محصوالت و فرآوری کامل این محصول تا رسیدن به تولید اسانس، 

ادکلن، فلیور ها و عطر همراه باارزش افزوده به مراتب باالتر است.
ع گل محمدی در مناطق کویری و افزایش  حسین زینلی، توسعه مزار
دامنه گلدهی این گیاه از ۱۵ فروردین تا ۳۰ تیر مــاه را از اقدامات وزارت 
جهاد کشــاورزی عنوان کرد و گفت: امســال، با رویکــرد جدید در این 
صنعــت، ۳۰ درصد گل تولیدی به غنچه خشــک که از بازارپســندی 

باالیی در داخل و خارج از کشور برخوردار است، تبدیل خواهد شد.
او صادرات ۳۰۲ تن غنچه خشــک گل محمــدی، چهار میلیون لیتر 
گالب و دو و نیم تن اسانس به خارج از کشور را بخشی از ظرفیت تجاری 

صنعت گل محمدی عنوان کرد.

کید بر اینکه ایجاد صندوق  مجری طرح ملی گیاهان دارویی کشور با تا
گل محمدی در کاشان، یکی از دستاورد های بین المللی گل محمدی 
محســوب می شــود، گفت: در صورت راه اندازی این صنــدوق، تمام 
اعضا یا افراد دارای منافع در زمینه گل محمدی با سرمایه گذاری در این 

صندوق از مزایای این صندوق بهره مند خواهند شد.
با هدایت صنعت گل محمدی به سمت تولید اسانس و خالص ساختن 
اجزای آن در کشور، به زودی شاهد خبر های خوشی از استان اصفهان 
و دیگر منطقه های کشــور مبنی بر ایجاد ســرمایه گذاری های بسیار 

خوب خواهیم بود.
زینلی می گوید در بلغارستان، سود عادالنه برای کشاورز، صنعتکار و 
آخرین حلقه زنجیره در نظر گرفته می شــود؛ در حالی که ایــن روند در 

کشورمان وجود ندارد.
مجری طرح ملی گیاهان دارویی کشور همچنین بر ضرورت توسعه 
کشت ارگانیک در تولید گیاهان دارویی با استفاده از دانش و تولید سموم 

کید کرد. زیستی از سوی محققان تا

عضو شــورای مرکزی بســیج مهندســین 
اصفهــان  اســتان  معمــاری  و  عمــران 
گفــت: طوالنی بــودن فرایند صــدور مجوز 
ســاختمانی در این اســتان بــه یک چالــش جدی در مســیر 

ساخت و ساز مبدل شده  است.
عبدالرســول جان نثــاری اظهار داشــت: افزایش سرســام آور 
قیمت مصالح ســاختمانی، ساخت و ســاز مســکن را دچار 
اختالل کرده در حالی که با توجه به اینکه امسال  تولید و رفع 
موانع تولید نامگذاری شــد اما در فرایند تولید ساختمان با 
مشــکالت عدیده ای مواجه بودیم در حالی که بیش از ۳۵۰ 

شغل با ساختمان سازی مرتبط است.
عضو شورای مرکزی بسیج مهندسین عمران و معماری استان 
اصفهان تعطیلــی کارخانه ها  به دلیــل قطعی بــرق را عامل 

افزایش قیمت سیمان دانست و گفت: قیمت مصالح ساختمانی تولید داخل با قیمت مصالح ساختمانی 
وارداتی برابری می کند در صورتی که توجیه قانونی ندارد.

وی با بیان اینکه قیمت هر کیلو میلگرد در سال گذشته ۱۲ هزار 
تومان بود که امسال به ۱۷ هزار تومان رسیده است، ادامه داد: 
تورم  اثر مستقیم و غیر مستقیم بر روند ساخت و ساز مسکن 

گذاشته است.
جان نثاری با اشاره به اینکه دولت باید در تامین وام مسکن 
به اقشار ضعیف جامعه در راستای مسکن ملی چاره اندیشی 
کند، گفت: تخصیص وام ۴۰۰ میلیون تومانی که با احتساب 
سود آن به رقم باالتری می رسد برای اقشار ضعیف و متوسط 

مشکل ساز و نیازمند حمایت دولت است.
عضو شــورای مرکزی بســیج مهندســین عمــران و معماری 
استان اصفهان با بیان اینکه امروز قیمت تمام شده ساخت 
یک مســکن بعلت افزایش قیمت مصالح ســاختمانی زیاد 
است و اقشــار ضعیف و متوســط جامعه توان خرید مسکن 
را ندارند، گفت: بدنبال اجرای طرح مسکن ملی جانمایی هایی در شهر مجلسی، فوالدشهر و بهارستان 

صورت گرفته است.

 شهردار اصفهان در برنامه رادیویی "سالم اصفهان": 

کاهش آالینده های حمل ونقلی تالش شهرداری برای 

گل محمدی  کشاورزی به  اختصاص ۳۰ هزار هکتار از اراضی 

عضو شورای مرکزی بسیج مهندسین عمران و معماری استان:

فرایند طوالنی صدور مجوزساختمانی چالش جدی در اصفهان است

خبر

خبر

خبر

در راستای حفظ و حراست 
از سالمت عمومی:

جلوگیری از فعالیت واحد 
غیر مجاز قطعه بندی گوشت

غ در نجف آباد  مر

۹۰۰ میلیارد ریال بودجه
 پیشنهادی سال آینده

 شهرداری زرین شهر
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جامعه4 28 فوریه     2۰22
تبیین نقش بانوان انقالبی 

در افزایش جمعیت 
نشســت "نقــش بانــوان انقالبــی 
در افزایــش جمعیت" در مدرســه 

علمیه کوثر اصفهان برگزار شد. 
امیرحسین بانکی پور در نشست حضوری برخط با 
موضوع "نقش بانوان انقالبــی در افزایش جمعیت" 
در مدرسه علمیه کوثر اصفهان گفت: بحث جمعیت 
از چند زاویه مورد بررسی می باشــد که یکی از زوایای 
آن اهمیــت فرزنــدآوری اســت، قــرآن و روایــات، زیاد 
بودن جمعیت را یک مزیت و داشــتن نســل نیکو را 
از ویژگی های ممتاز می دانــد که این امر، اختصاص 
به زمان خاصی ندارد و در فطرت هر انســانی اســت. 
زیــاد بــودن نســل، یــک حــس مثبــت دارد و از نظــر 
اقتصــادی یک ســرمایه بزرگ محســوب می شــود، 
زیرا اقتصاددان ها، باور دارند که رشد اقتصادی یک 

جامعه به جمعیت بر می گردد.
 تک فرزندی و دو فرزندی، آســیب هایی را به همراه 
دارد و از تربیت کامل برخوردار نمی باشند. این افراد 
در فعالیــت اجتماعــی دچار مشــکل می شــوند، اما 
در خانواده هــای چنــد فرزندی، داشــتن احســاس 
مســئولیت، باال رفتــن آســتانه ی تحمــل، پذیرش 
شــرایط موجود در جامعه و باال رفتــن روحیه تقوی 
از مزیت هــای چند فرزنــدی می باشــد. همچنین، 
روانشناســان اذعان دارنــد که ایــن فرزنــدان، از نظر 

اعتقادی هم قوی تر هستند.
گر  به گفته او بحث ما متفاوت از فرزند آوری اســت و ا
در این زمینه، غفلت کنیم ضربه خواهیم خورد، زیرا 
ما در آستانه یک بحران جدی هستیم، ورود به یک 
تجربه نه چندان دور، این ابر بحران این است که ما وارد 
یک چاله جمعیتی می شویم. سیاه چاله جمعیت این 
است که جامعه ی ما به یک دفعه پیر می شود که به 

آن پیری جمعیت می گویند؛ که این اتفاق، فاجعه ای 
گر دچار پیری زود رس شویم  بسیار بزرگ است. زیرا، ا

با مشکالت و مسائل جدی رو به رو خواهیم شد.
رئیس کمیسیون طرح جوانی جمعیت و حمایت از 
گر کســی بگوید کشــور های اروپایی  خانواده گفت: ا
هم همین گونه هستند، باید بدانیم که آن ها عالوه 
بر اینکه این بحــران را خــوب درک کردند، مشــاهده 
می کنیــم کــه کشــورهایی، چــون فرانســه، کل در 
آمــد بودجه هــای ناخالــص کشــور را خــرج موضوع 
جمعیت می کنند که نشان می دهد متوجه بحران 

هستند و اولین کشــور هایی که این مســئله را درک 
کردند کشور های اروپایی و آمریکایی هستند، آن ها 
انواع تشــویق ها را برای حمایت از فرزنــدآوری انجام 

می دهند.
در ســال ۱۳۹۰، رهبر انقالب نسبت به این بحران، با 
ک هشدار دادند، اما  تعابیر مختلف از آینده وحشتنا

هنوز اتفاقی نیفتاده است.
نماینده مــردم اصفهــان و ورزنه در مجلــس یازدهم 
شورای اسالمی می گوید در حدود ۲۱ مانع در ارتباط 
با جمعیت شناسایی شده است؛ از جمله مسکن، 

آمــوزش، هزینه هــای ســنگین فرزنــد آوری، درمان 
نابــاروری، ســخت شــدن ازدواج، نظــام حقوقــی و 

دست مزد ها و…
به گفته بانکی پور ما باید بدانیم اولین وظیفه بانوان 
انقالبــی، فرهنگ ســازی اســت. در طی ســی ســال 
گذشته "فرزند کمتر، زندگی بهتر" نهادینه شده است 
که باید این رویکرد را تغییر دهیم. ما باید در جامعه از 
تجربه تلخ تک فرزندی صحبت کنیم و در این رویه 
تجدید نظر کنیم و بدانیم فرزند بیشتر و خانواده چند 

فرزندی، به مراتب خیلی حالشان بهتر است.

خبر

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان 
گفــت: ماهی هــای قرمز ســفره هفت ســین، مبتال 
و یــا عامل انتقــال دهنده ویــروس کرونا نیســتند.  
علیرضا ادیبان  گفت: امسال هم همانند پارسال،  
ماهی هــای قرمز، مبتــال و یــا عامل انتقــال دهنده 

ویروس کرونا نیستند.
نوروز سال ۱۴۰۰ با گسترش همه گیری کرونا اخباری 
مبنی بر آلوده بودن ماهی های قرمز به ویروس کرونا 

در بین مردم منتشر شد.
به گفته او ســازمان بهداشــت جهانی دام تا کنون 
گزارشی مبنی بر آلوده بودن ماهی قرمز به ما نداده 

اســت، طبــق تحقیقــات انجــام شــده، حیواناتی 
همچون راسو و خفاش  عامل انتشار دهنده کرونا 

هستند.

دبیرخانه هیئــت مقررات زدایی مســتقر در وزارت 
اقتصاد اقدام به بارگذاری پروانه وکالت در ســامانه 
مجوزها کرد.  دبیرخانه هیئت مقررات زدایی مستقر 
در وزارت اقتصاد در راســتای اجرای قانون مبنی بر 
بارگــذاری اطالعات مجوزها و شکســت انحصار در 
"صدور پروانه وکالت"، نسبت به ثبت اطالعات مجوز 

وکالت اقدام کرد.

کانون وکالی دادگســتری تا چند وقــت پیش برای 
حفظ انحصار در پذیرش وکیل به بهانه اینکه مجوز 
وکالــت در زمــره مجوزهــای کســب وکار نیســت، از 
بارگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور 

امتناع می کرد.
ســقف زمانی برای صدور مجــوز در هر کســب وکار، 
توســط "هیئــت مقررات زدایــی و بهبــود محیــط 
کســب وکار" تعییــن و در درگاه ملــی مجوزهــا اعالم 
می شود و چنانچه هریک از مراجع صادرکننده مجوز 
کسب وکار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در 
درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع کنند، متقاضی 
مجوز می تواند عــالوه بر ارائه شــکایت حضــوری یا 
الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتبا از باالترین مقام 
دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور 

مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند.

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان گفــت: ۶۲ 
وکیل نیکوکار، با هدف استیفای حقوق مددجویان 
و خدمت رسانی به خانواده های آنها با کمیته امداد 

استان اصفهان همکاری دارند. 
ع گفــت: ۶۲ وکیل نیکوکار در طول ســال با  کریم زار
کمیته امداد اصفهان همکاری داشــتند و عالوه بر 
پاســخ گویی به مددجویــان، پرونده هــای قضائی 
آن ها را پذیرفتند و تــا حصول نتیجــه، پرونده ها را 
دنبال کردنــد. او در مورد اینکه معاضدت حقوقی 
نیازمندان و ارائه خدمات به منظور احقاق حقوق 
خانواده های تحت حمایت از اقدامات کمیته امداد 
اســتان اصفهان اســت، گفت: با همین رویکرد، از 
ابتدای امسال تا کنون دو هزار و ۷۲۰ خدمت حقوقی 
شامل،تنظیم الیحه، دفاعیه، پیگیری پرونده های 
قضائی و برگزاری میز خدمت حقوقی،  به مددجویان 

کمیته امداد ارائه شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان ضمن اینکه 
مددجویان تحت حمایت در صورت وجود دعاوی 

قضائی و مشــکالت حقوقی، به کانون وکال و یا مرکز 
مشــاوران قــوه قضائیــه معرفــی می شــوند، گفت: 
کنون یــک هــزار و ۴۴۳ مــورد مشــاوره ارائــه و ۴۳  تا
پرونده توسط وکالی قوه قضائیه، کانون وکال و مرکز 

مشاوران پیگیری شده است.
کز نیکوکاری  به گفته او با ورود خیران برای ایجاد مرا
در زمینــه رفــع نیازمندی هــای حقوقــی و قضائی 
کز تخصصــی نیکــوکاری در حوزه  مددجویــان، مرا
حقوقی با همکاری وکال و قضات نیکوکار در استان 

اصفهان راه اندازی شده است.

 معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اصفهان گفت: پیش فروش بلیت اتوبوس 

مســافربری بیــن شــهری در اصفهــان از ۱۰ اســفند 
ماه آغاز می شــود. محمدعلی صلواتی با اشــاره به 
تمهیدات صورت گرفته برای حمل و نقل عمومی 
و به ویژه ناوگان مســافربری برای ایام نوروز ۱۴۰۱ در 
استان اصفهان اظهار داشــت: برای این امر پیش 
فروش بلیت اتوبوس از ۱۰ اســفند ماه آغاز می شود 
و فروش بلیت به صــورت آنالین و حضــوری انجام 
می شود. وی افزود: شــرکت ها با توجه به احتمال 
شیوع سویه کرونا تا سقف ۵۰ درصد از ظرفیت خود 

بلیت فروشی کنند.

بــا  گفــت:  نــاژوان  ســاماندهی  ح  طــر مدیــر 
برنامه ریزی های انجام شده، مجموعه فرهنگی، 
تفریحی و گردشگری ناژوان با آمادگی کامل در ایام 
پایانی ســال و نوروز ۱۴۰۱ به استقبال شهروندان و 

گردشگران می رود.
مهدی قائلی در نشست طرح گردشــگری ناژوان 
و ســتاد اجرایی خدمات سفر شــهر اصفهان برای 
سال ۱۴۰۱ ناژوان، اظهار کرد: تمرکز اصلی برنامه های 
امســال را بــر ارائــه بهتر خدمــات بــه شــهروندان و 
گردشــگران در مجموعــه تفریحــی و گردشــگری و 
حوزه های خدمات رسان عرصه ناژوان قرار دادیم.

وی با اشاره به بهینه سازی زیرساخت ها و امکانات 
کز گردشگری ناژوان، تصریح کرد: در  موجود در مرا
صدد هســتیم با رفع معایب و نقاط ضعف ناژوان 
بتوانیم در سطح بین المللی نیز به جذب گردشگر 
کمک کنیم. مدیر طرح ســاماندهی ناژوان ادامه 
داد: استقرار اتاق ویژه مادر و کودک، نصب تابلوهای 
اطالع رســانی، اســتقرار تیم راهنمای گردشــگر در 
مســیرهای ورودی و خروجی و اجــرای طرح های 
گردشــگری از جمله ایــن  کــز  زیباســازی در مرا
اقدامات است. وی با اشاره به بازدید روزانه حدود 
۱۰ هزار نفــر از مجموعــه نــاژوان در ســال های قبل 
از همه گیــری ویــروس منحــوس کرونــا در کشــور، 

تصریح کرد: امیدواریم امسال برای نخستین بار تیم 
کز  راهنمای گردشگران در مسیر خیابان الفت و مرا
گردشگری با لباس و فرم مشخص برای پاسخگویی 

و راهنمایی مسافران مستقر خواهند شد.
ظرفیــت  نهایــت  از  اســتفاده  گفــت:  قائلــی 
پارکینگ های موجود در مسیر گردشگری و در کنار 
کز تفریحی مجموعه ناژوان نیز در دستور کار ستاد  مرا

اجرایی خدمات سفر قرار دارد.
وی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده و برگزاری 
کز و ارگان های فعال در حوزه  جلسات مشترک با مرا
گردشگری شهر اصفهان، انتظار رونق گردشگری را 
در اصفهان داریم و امیدواریم طی ایام پایانی سال 
به صورت مســتمر هر هفتــه اخبار خوشــایندی از 
برنامه ها، اقدامات و فعالیت های انجام شده را به 

اطالع شهروندان برسانیم.

با خیال راحت، ماهی قرمز بخرید 

بعد از سالها مقاومت کانون وکال؛ 

پروانه وکالت در سامانه مجوزها بارگذاری شد 

کمیته امداد اصفهان  همکاری ۶۲ وکیل نیکوکار با 

خبر

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان خبر داد؛

آغاز پیش فروش بلیت اتوبوس مسافربری بین شهری
 در اصفهان از ۱۰ اسفند

ناژوان برای استقبال 
گردشگران آماده می شود از شهروندان و 

خبر

کتشافات  مدیرکل سازمان زمین شناسی و ا
معدنــی اســتان اصفهــان گفــت: کمتــر از ۱۰ 
سال دیگر، آب دشت اصفهان _ برخوار تمام 

می شود. 
رضا اسالمی گفت:دشــت اصفهــان- برخوار 
از ســال ۱۳۴۵ جــز دشــت های ممنوعــه در 
زمینه ممنوعیت برداشت بی رویه آب اعالم 
شــده ولی با این حال در ســال های گذشته 
سرمایه گذاری های صنعتی و کشــاورزی در 
دشت اصفهان- برخوار صورت گرفته است.
 استان اصفهان  در حال حاضر تامین کننده 
نزدیــک بــه ۷۰ درصــد فــوالد، ۱۶ درصد برق 
کشور، ۶ درصد لبنیات کشور و تقریبا بیش از 
۷۰ تا ۸۰ درصد سنگ ساختمانی کشور است 
که آب اینها توســط دشــت اصفهان _ برخوار 

تامین می شود.
بــه گفتــه او  در ســال های گذشــته صنایــع 
بســیاری در این دشت ایجاد شــده که البته 
تمام این صنایــع که ملــی بــوده و منافع آن 
مســتقیم در خزانــه دولــت خواهــد رفــت، 
همچنین انتقال آب از حــوزه زاینــده رود به 
یزد و کاشان بنا بود از ســهم خود وزارت نیرو 
تامین شود نه از سهم محیط زیست، تاالب 
گاوخونی و کشــاورزان شــرق، اما ایــن اتفاق 

صورت گرفت.
کتشافات  مدیرکل سازمان زمین شناسی و ا
معدنــی اســتان اصفهــان می گویــد نزدیک 
به ۲۲ ســال است که این حق توســط وزارت 
نیــرو تضیــع شــده و تمام این هــا موجــب 
خشک شــدن رودخانه زاینده رود و تشدید 

فرونشست در اصفهان شده است.
به گفتــه اســالمی  وضعیــت آبخوان دشــت 
ک اســت،  اصفهــان _ برخــوار بســیار خطرنا
برداشت ها چندین برابر شده است، سالیانه 
از این آبخوان ۳۱۱ یا بــه روایتی ۵۲۲ میلیون 
متــر مکعــب آب برداشــت می شــود عــدد 
گــر اقیانــوس آرام هم آن  کمی نیســت حتی ا
زیر باشد وقتی آبی وارد آن نشود روزی تمام 

خواهد شد.
 تــا ســال ۱۳۹۹ مــا ۲.۹ میلیــارد متــر مکعــب 
کســری آبخــوان در ایــن دشــت داریــم، بــا 
محاســبات انجام گرفتــه در رابطــه با حجم 
کلــی آب در آبخــوان در ســال ۱۳۶۰ کــه برابــر 
با ۷.۵ میلیــارد بوده اســت و در حــال حاضر 
حجم کلــی آب در خوشــبینانه ترین حالت 

موجود ۴.۴ میلیارد متر مکعب است.
کتشافات  مدیرکل سازمان زمین شناسی و ا
معدنی استان اصفهان می گوید با محاسبات 
مــا با ایــن شــرایط یعنــی عــدم جــاری بودن 
زاینــده رود و برداشــت های بــاال در حالــت 
بدبینانه ســال ۱۴۰۹ و در حالت خوشبینانه 
ســال ۱۴۱۶ تمــام آب قابــل اســتحصال در 
آبخوان برداشت خواهد شد و دیگر هیچ آبی 

در آبخوان نخواهد بود.

رییــس ســتاد اقامه نمــاز اصفهــان گفــت: ۳۸ 
مســجد در جاده های اصفهان وجــود دارد که 
نیاز اســت ۱۹ مســجد جاده ای دیگر بــرای رفاه 

حال مسافران استان احداث شود. 
حجــت االســالم ابراهیــم رنجبر گفــت: فاصله 
طوالنی بین مســجد ها یا نمازخانه باعث این 
کز  احساس نیاز اســت و کاهش فاصله بین مرا
بــرای اقامــه نمــاز بــرای رفــاه حــال مســافران و 
راننــدگان و کاهــش ازدحام جمعیــت ضرورت 

دارد.
او درمورد اینکه برخی مساجد بین راهی توسط 
متولیان جایگاه های سوخت مدیریت می شود، 
کز  گفت: در صورتی که نظافت مساجد این مرا
رعایت نشود ســهمیه ســوخت آنان محدود و 

برای اصالح متوقف می شود.
کمتر از ۱۰ باب از مساجد بین راهی مردمی متولی 
مشــخصی ندارد که به دنبال ســاماندهی این 
کز برای دســتیابی بــه کیفیــت در نظافت و  مرا

مدیریت آن هستیم.
حجت االسالم رنجبر در مورد اینکه جوان گرایی 
در مدیریت مساجد و همچنین توسعه فرهنگ 
نماز نیاز جامعه است گفت:در هر شهرستان ۹ 
مشاور جوان برای برنامه ریزی و راهبردی توسعه 
و ترویج فرهنگ اقامه نماز در ستاد مذکور جذب 
شده و شبکه ای به هم پیوسته برای این مهم در 

سراسر اصفهان تشکیل شده است.
رییس ســتاد اقامه نماز اصفهــان می گوید این 
اقدام راهبــردی نقش مهمــی در برنامــه ریزی 
متناسب با نسل جوان خواهد داشت که نتایج 
آن برای جوان گرایی در مدیریت مساجد قابل 

مالحظه است.
استان اصفهان دارای بیش از پنج هزار مسجد 

است.
این استان دارای رتبه دوم طول جاده را در بین 

دیگر استان های کشور را دارد.

وضعیت بحرانی آبخوان
 دشت اصفهان - برخوار 

ضرورت احداث ۱۹ مسجد 
بین راهی در استان اصفهان 

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

خ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیات چهار خانم رویا اصیل به  ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۱۶۵ مور
شناسنامه شماره ۱۲۷۵۹۸۸۳۳۴ کدملی ۱۲۷۵۹۸۸۳۳۴ صادره فرزند حازم بصورت سه دانگ 
ک شماره ۱۴۹۳۸ اصلی  مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۵۱/۱۸ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالک رسمی متقاضی  واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
ک الکترونیکی بشماره ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۶۰۳۱۱۸۳ تایید گردید. ۲( رای شماره  موضوع دفتر امال
خ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیات چهار آقای محمد آقابابائی به شناسنامه شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۱۶۶ مور
۱۱۴۸۶ کدملی ۱۲۹۲۵۰۷۲۱۷ صادره فرزند رحمت اله بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ک شماره ۱۴۹۳۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره  ساختمان به مساحت ۱۵۱/۱۸ مترمربع از پال
ک الکترونیکی  ک شمال اصفهان طبق مالک رسمی متقاضی موضوع دفتر امال ثبت اسناد و امال
بشماره ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۶۰۳۱۱۸۳ تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت  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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار نوبت 
ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۵۵۴۰ / م الف دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

گهی دعوت جهت افراز آ
نظربه اینکه آقای محسن معظمی پور فرزند محمد مالک ۴ دانگ مشاع از ششدانگ که ۹۶۳۱/۲۳ 
سهم مشاع از ۱۳۴۱۶ و دو سوم سهم نیم دانگ مشاع از ۱۶۱۰۰۰ سهم ششدانگ به شهرداری شاهین 
ک ۲۱۶ فرعی ۳۰۱ اصلی بخش ۱۶ ثبت اصفهان سابقه ثبت و سند مالکیت  شهر انتقال یافته است پال
دارد به طرفیت رضا و جمشید و فرشید و نوشید همگی نجفی هریک نیم دانگ از شش دانگ مشاع 
ک مشاع مصوب آذر ماه ۱۳۵۷ تقاضای افراز  به استناد قانون و آیین نامه قانون افراز و فروش امال
ک مشترک فوق را نموده و نامبردگان مجهول المکان می باشد لذا بدینوسیله باطالع میرساند  پال
روز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ساعت ۱۰ صبح خواهان به اتفاق نماینده و نقشه بردار ثبت در محل مورد 
تقاضای افراز حاضر خواهند شد لذا جهت تنظیم صورتمجلسه و امضای آن در روز و ساعت مقرر در 
محل حاضر شوید عدم حضور شما مانع از رسید گی نخواهد گردید. تاریخ انتشار: ۰۹/ ۱۲ / ۱۴۰۰ - 

ک شاهین شهر - ۱۲۸۵۳۷۲ / م الف  علی جوانی رییس منطقه ثبت اسناد و امال

آگهی

گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث   مدیــرکل 
و صنایع دســتی اســتان اصفهــان گفــت: تــردد 
خودروها و موتورسیکلت ها در مجموعه جهانی 
میدان امام)ره( در آستانه نوروز ۱۴۰۱ ساماندهی 

می شود. 
علیرضا ایــزدی در جلســه ســاماندهی تــردد در 
مجموعه جهانی میــدان امــام )ره( کــه با حضور 
فرماندهــان پلیــس پیشــگیری و پلیس راهــور و 
همچنین جمعی از مدیران شهری همراه بود، از 
برنامه ریزی در راستای ساماندهی تردد خودرو ها 
و موتورســیکلت ها در مجموعــه جهانــی میدان 
امــام )ره( )نقــش جهــان( و محور هــای تاریخــی 
و گردشــگری پیرامــون آن در آســتانه نــوروز ۱۴۰۱ 

خبر داد.
بــه گفتــه او محدودیــت تــردد وســایل نقلیــه در 
میــدان امــام )ره( در دو مرحله، طــی دهه هفتاد 
و همچنین ســال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ خورشیدی 
اجــرا شــد، امــا بــا توجــه به این که ایــن مجموعه 
تاریخی از یک سو مرکز اصلی فعالیت های تجاری 

کنون به  و اقتصــادی اصفهــان از عصر صفــوی تا
شمار می رود و از سوی دیگر این مجموعه در مرکز 
شــهر اصفهان واقع شــده، هنــوز با معضــل تردد 
وســایل نقلیه بــه ویــژه موتورســیکلت در داخل 
میدان از جمله مبادی ورودی بازار بزرگ اصفهان 
و محور هــای ارتباطــی بــا میــدان در جبهه های 

شرقی و غربی میدان مواجه هستیم.
در این نشست تالش داریم تا ضمن برنامه ریزی 
برای ســهولت در تردد اهالی بــازار و فعالیت های 
تجاری آن ها، شــرایط بهتری را از منظــر بصری و 
همچنین تردد همراه با امنیت در این مجموعه 
عظیم تاریخی با بیش از ۸۵ هزار مترمربع وسعت، 

فراهم آوریم.
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
صنایع دستی استان اصفهان گفت: تالش داریم 
تا برنامه ریزی های الزم، به ســرعت انجام شود و 
بتوانیم در ایام نوروز ۱۴۰۱ شــرایط بهتــری را برای 
بهره بــرداری گردشــگران از این مجموعــه زیبای 

تاریخی فراهم آوریم.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان ازکشف زمین 
خواری ۴۳هکتــار از اراضــی دولتی بــه ارزش ۵۰۰ 
میلیــارد ریــال درفریدونشــهر و رفــع تصــرف آن با 
پیگیری و تالش مأموران فرماندهی انتظامی این 

شهرستان خبر داد.
ســردار محمدرضــا میرحیــدری اظهــار داشــت: 
مأمــوران اداره مبــارزه بــا جرایــم اقتصــادی 
فرماندهــی انتظامی شهرســتان فریدونشــهر بــا 
رصد هوشمندانه خود دریافتند فردی از اهالی و 
کنان یکی از روستاهای این شهرستان اقدام  سا
به تصرف ۴۳ هکتار از اراضی دولتی و انجام کشت 

ع در آن کرده است. و زر
وی ارزش این قطعه زمین را برابر اعالم کارشناسان 
مربوطــه ۵۰۰ میلیــارد ریــال عنــوان کــرد و افــزود: 
مأموران طی هماهنگی با مقام قضائی به همراه 
نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی از محل بازدید 
کردند که در بررســی های میدانی صــورت گرفته 
تصرف غیر قانونی زمین مذکور توسط کارشناسان 

اداره مربوطه نیز مورد تائید قرار گرفت.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان خاطر نشــان 
کــرد: در ادامه بــا پیگیــری و تالش هــای مأموران 
اداره مبــارزه بــا جرایــم اقتصــادی فرماندهــی 
انتظامی شهرستان فریدونشهر و نماینده حقوقی 
کی، متهم متعهد به جبران خسارت  سازمان شا
وارده و رفع تصرف این زمین و اعاده آن به حالت 
سابق شد. ســردار میرحیدری خاطر نشان کرد: 
در نهایت پرونده این زمین خواری پس از تکمیل 
شدن برای انجام مراحل قانونی و تصمیمات الزم 

به مرجع قضائی ارسال شد.
این مقام ارشد انتظامی ضمن هشدار به کسانی 
کــه به صــورت غیــر قانونــی و غیــر مجــاز اقــدام به 
تصرف اراضی ملی و دولتی می کنند در خصوص 
مشخص کردن زمین های متعلق به سازمان ها 
کید کــرد و گفت: با اجــرای هرچه  و ادارات هــم تا
ســریع تر طرح کاداســتر قلمرو اراضی سازمان ها 
مشخص شده و جلوی بسیاری از زمین خواری ها 

و حتی برخی از کالهبرداری ها گرفته می شود.

خبرخبر
ساماندهی تردد خودروها و موتورسیکلت ها

 در میدان امام) ره( اصفهان 
فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد؛

کشف زمین خواری بزرگ در فریدونشهر
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کبردهخدا؛ یادنامهایبرایعلیا

یاد آر ز شمع مرده، یاد آر
ادیــب،  دهخــدا،  کبــر  علــی  ا
لغت شــناس، سیاســت مدار و 
شــاعر ایرانی اســت کــه تألیفــات 
بــزرگ او مانند امثال وحکــم و لغت نامــه، در تعالی 

ذهن مخاطبان نقش مهمی داشته است.
کبــر دهخــدا در ســال ۱۲۹۷ هجــری قمــری  علی ا
در تهــران متولــد شــد. پــدرش خــان باباخــان، از 
کبر  زمین داران متوسط قزوین بود و زمانی که علی ا
۱۰ ســاله بود پدرش فوت کــرد و فردی به نــام میرزا 

یوسف خان قیم او شد.
دو ســال بعــد میــرزا یوســف خان نیــز درگذشــت و 
اموال پــدر دهخــدا به فرزنــدان میرزا یوســف خان 
کبر با حمایت مادرش و حاج  رسید؛ از این رو، علی ا

شیخ هادی نجم آبادی تربیت یافت. 
او همواره می گفت که هرچه دارد بر اثر آموزش های 
مادر و شــیخ هادی نجم آبادی بوده است. بعدها 
که مدرسه سیاسی در تهران افتتاح شد، دهخدا در 
آن مدرسه مشغول به تحصیل شد و با مبانی علوم 
جدید و زبان فرانسوی آشنا شد و به خدمت وزارت 

امور خارجه در آمد. 
داشــت  ســال   ۲۴ کــه  زمانــی   ۱۲۸۱ ســال  در 
معاون الدوله غفــاری که به وزیــر مختاری ایران در 
کشورهای بالکان منصوب شــده بود، دهخدا را با 
خود به اروپا برد و حدود دو سال ونیم در اروپا و بیشتر 
در وین پایتخت اتریش اقامت داشت و در آنجا زبان 
فرانســه و معلومات جدید را تکمیل کرد و در سال 

۱۲۸۴ به ایران بازگشت.
بازگشت دهخدا، آغاز مشروطیت

بازگشت دهخدا به ایران همزمان با آغاز مشروطیت 
اتفاق افتاد. در همین هنگام، میرزا جهانگیرخان 
شیرازی و میرزا قاسم خان تبریزی برای آغاز انتشار 
روزنامه صوراسرافیل که خود بنیان گذار آن بودند 
از او دعــوت بــه همــکاری کردنــد. دهخــدا از ابتــدا 
نویســنده اصلــی در صوراســرافیل بود و بــا نگارش 
مقاله های بنــد در روزنامــه صوراســرافیل، در زمره 
مشروطه خواهان قرار گرفت. به همین سبب بود 
گر  که او نیز مورد غضب محمدعلی شاه واقع شد و ا
کمک ســفارت انگلســتان بــرای در امــان گرفتن او 
نبود سرنوشتی مانند میرزا جهانگیرخان شیرازی 

پیدا می کرد.

نخســتین شــماره روزنامه هفتگــی صوراســرافیل 
پنج شنبه _هشتم خرداد ۱۲۸۶_ در هشت صفحه 
در تهران منتشــر شــد. صوراســرافیل ۱۴ ماه بعد با 
تعطیلی هــا و توقیف هایی کــه دید در مجمــوع در 
۳۲ شــماره منتشــر شــد. دهخدا در آغاز هر شماره 
روزنامــه، مقالــه ای در زمینــه مســائل سیاســی، 
اقتصادی و اجتماعی و در پایان مقاله ای با عنوان 
چرنــد و پرند با نام مســتعار دخو می نوشــت. دخو 
خطابی بود که دهخدا برای برای مردم ســاده دل 
در قزوین، زادگاه پدر و اجداد خود استفاده می کرد، 
البته دهخدا در اصل به معنی "کدخدا و خداوند و 

بزرگ ده" است.
بعــد از کودتــای محمدعلی شــاه در ســال ۱۲۸۷، 
دهخــدا همــراه بــا تعــدادی از آزادی خواهــان در 
ســفارت انگلیس تحصن کردند و محمدعلی شاه 
که از این موضوع خشــمگین بود با تبعیــد آن ها به 

کشورهای همجوار و اروپا موافقت کرد.
تبعید و دوره دوم چاپ صور اسرافیل

بعــد از ورود دهخــدا و آزادی خواهــان تبعیــدی به 
پاریس، گروهــی از آن ها بــه دعــوت ادوارد براون به 
لندن رفتند اما دهخدا دعوت بــراون را برای رفتن 
به لندن و نشــر صوراســرافیل در آن شهر نپذیرفت 
و چــون امکان نشــر روزنامــه در پاریس نبــود، گروه 

صوراســرافیل، یعنــی دهخــدا، میــرزا قاســم خان 
تبریزی، میرزا محمد نجات و حســین پرویز در آذر 
۱۲۸۷ بــه شــهرک ایوردن در ســوئیس نقــل مکان 
کردنــد، اما محل چــاپ روزنامــه با اتخــاذ تدابیری 

همچنان در پاریس بود.
دوره دوم صوراســرافیل در ایوردن در دی و اسفند 
سال ۱۲۸۷ و تنها در سه شماره منتشر شد. مطالب 
و مقــاالت روزنامــه به قلم دهخــدا و بســیار تندتر و 
صریح تــر از پیــش بــود. دهخــدا در شــماره ســوم، 
مسمط معروف خود »یاد آر ز شمع مرده یاد آر« که 
در یادبود میرزا جهانگیرخان شیرازی سروده بود را 

به چاپ رساند.
در فروردین ســال ۱۲۸۸ گروه ایوردن به استانبول 
رفتند و به انجمن سعادت ایرانیان پیوستند. این 
انجمن را گروهی از ایرانیان مشروطه خواه با استفاده 
از محیط آزادتری که با تحــوالت جدید در عثمانی 
فراهم شــده بــود تشــکیل داده بودنــد. مهم ترین 
فعالیت سیاسی دهخدا در اســتانبول نشر حدود 
پانــزده شــماره از روزنامــه ســروش در فاصلــه تیر تا 

آبان ماه ۱۲۸۸ بود.
فتح تهران و بازگشت دهخدا

پــس از فتــح تهــران و خلــع محمدعلی شــاه، در 
کبر  انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی، علی ا

دهخــدا در حالی که هنــوز در اســتانبول بــود، هم 
از تهــران و هــم از کرمــان بــه نشــانه حق شناســی 
مردم این ایالت در خصوص مقاالت صوراسرافیل به 
نمایندگی مجلس انتخاب شد. دهخدا نمایندگی 
مردم کرمان را پذیرفت و در بازگشــت به ایــران و در 
ادامه فعالیت سیاســی خــود به حــزب اعتدالیون 
پیوست و این برخالف انتظار یاران سابق او بود که 
غالبا در حــزب رقیب یعنــی حزب دموکــرات جمع 

شده بودند.
با آغــاز جنــگ جهانــی اول و ورود نیروهای روســی 
به شــمال ایران و نزدیک شــدن آن ها بــه پایتخت 
و ســقوط دولت، دهخدا همراه بــا اعضای کمیته 
مهاجرت ابتدا به قم و ســپس به کرمانشــاه رفت. 
پس از انحــالل حکومــت در مهاجــرت، دهخدا به 
مدت دو سال ونیم به دعوت رؤسای ایل بختیاری 
در مناطــق چهارمحال وبختیــاری حضــور یافت و 
بخش عمده ای از این دوره را مهمان لطفعلی خان 
امیرمفخم در قلعه دزک در نزدیکی فرخ شهر کنونی 
بود؛ در همان جا بود که اندیشه تدوین لغت نامه یا 
فرهنگ نامه ای جامع برای زبان فارسی در ذهن او 
شکل گرفت و با اســتفاده از کتابخانه امیرمفخم، 
نــگارش یادداشــت های الزم بــرای لغت نامــه و 

امثال وحکم را آغاز کرد.
دهخدا پس از پایان جنگ به تهران بازگشت و از امور 
سیاسی کناره گرفت و تا پایان عمر به فعالیت های 

علمی و فرهنگی مشغول شد.
آثار دهخدا

امثال وحکــم در چهــار جلــد، ترجمــه عظمــت و 
انحطــاط رومیــان تألیف منتســکیو، ترجمــه روح 
القوانین اثر منتســکیو و فرهنگ فرانسه به فارسی 
که چاپ نشده است، شرح حال ابوریحان بیرونی 
که همزمان با سالگرد تولد بیرونی تألیف و به چاپ 
رســید، حاشیه نویســی های دیوان ناصرخســرو، 
تصحیحاتــی بــر دیوان هــای حافــظ، منوچهری، 
فرخی، مسعود سعد، سوزنی، سید حسن غزنوی، 
چرند و پرند که مجموعه مقاالت انتقادی دهخدا 
در روزنامه صوراسرافیل بوده اســت، دیوان اشعار 
دهخدا و همچنین لغت نامه که مفصل ترین کتاب 
کبر  لغت در زبان فارسی است از مهم ترین آثار علی ا

دهخدا به شمار می روند.

مشاهیر

 شــاعر فریدنــی برگزیــده شــانزدهمین جشــنواره 
بین المللی شعر فجر شد. 

رئیس اداره فرهنگ وارشــاد اسالمی فریدن گفت: 
محمد رضا سلیمی سفتجانی شــاعر خوش ذوق 
 فریدنــی در اختتامیــه شــانزدهمین جشــنواره 
بین المللی شعر فجر جزو برگزیدگان این جشنواره 
معرفــی شــد.  ســیده مریــم عبدالهــی افــزود: در 

شانزدهمین جشــنواره بین المللی شعر فجر که با 
ارائه حدود ۴ هزار کتاب شعر درپنج گروه ادبی شامل 
شعر کالسیک، شعر نو، شعر محاوره ای، شعر کودک 
و نوجوان و درباره شــعر )پژوهش های حوزه شــعر( 
برگزار شد این شاعرفریدنی با کتاب اشعارش با عنوان 
 از پنجره آپارتمان از بین ۹۲۳ اثر بخش کالسیک جز

 ۷ برگزیده این بخش معرفی شد.

ورود ســویه جدیــد بیمــاری کرونا بــا نــام امیکرون 
موجب شــد که شــرایط کشــور یک بار دیگــر تغییر 
کند و پس از حاشیه های مختلف برای باز یا بسته  
بودن سالن های تئاتر، سرانجام گروه های تئاتری 
در اصفهان بــا فعالیــت محــدود و با رعایــت کامل 
دســتورالعمل های بهداشــتی بــه کار خــود ادامــه 
می دهند. نمایش کمدی »شــب های کــدده« اثر 
مجید کاشی فروشان در سالن هالل احمر اصفهان، 
نمایش کمدی »گربه شور« و نمایش »اول شخص 
مفــرد« اثر امید نیــاز به ترتیــب در ســالن آمفی تئاتر 
مجتمع فرشچیان و تماشاخانه اردیبهشت روی 
صحنه اســت.  همچنین نمایش »جوخه حکم« 
اثر بهــزاد ســیفی و »پری« نیــز در تــاالر هنــر میزبان 
عالقه منــدان اســت. نمایش هــای »پینوکیــو« و 
»خاله سوسکه« اثر امیر شیخ جبلی نیز در مجتمع 

فرشچیان میزبان عالقه مندان تئاتر کودک است.
در این خصوص به معرفی نمایش هایی پرداختیم 
که این هفته در شهر اصفهان روی صحنه خواهد 

بود.
شب های کدده

نویسنده و کارگردان: مجید کاشی فروشان
تهیه کننده: امیرحسین آیتی

زمان اجرا: ساعت ۲۰
مکان اجرا: سالن صلح و دوستی هالل احمر، واقع 

در خیابان میر
تاریخ اجرا: تا سیزدهم اسفندماه

گربه شور
نویسنده و کارگردان: امید نیاز

تهیه کننده: علی ربیعی
زمان اجرا: ساعت ۱۹

مکان اجرا: سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری 

استاد فرشچیان، واقع در خیابان توحید
تاریخ اجرا: تا سی ام اسفندماه

اول شخص مفرد
کارگردان: امید نیاز

تهیه کننده: پرویز پرستویی
زمان اجرا: ساعت ۲۰

مــکان اجــرا: تماشــاخانه اردیبهشــت، واقــع در 
آموزشگاه اردیبهشت

تاریخ اجرا: تا دوازدهم اسفندماه
جوخه حکم

طراح و کارگردان: بهزاد سیفی
زمان اجرا: ۱۹.۴۵

مکان اجرا: میدان الله، تاالر هنر، سالن تماشا
تاریخ اجرا: تا سیزدهم اسفندماه

پری
طراح و کارگردان: احساس جانمی

زمان اجرا: ۱۸.۳۰
مکان اجرا: میدان الله، تاالر هنر، سالن نقش جهان

تاریخ اجرا: تا دهم اسفندماه
خاله سوسکه

طراح و کارگردان: امیر شیخ جبلی
زمان اجرا: ۱۸

مکان اجرا: ســالن اصلی مجتمــع فرهنگی هنری 
فرشچیان، واقع در خیابان توحید

تاریخ اجرا: تا بیستم اسفندماه
پینوکیو

طراح و کارگردان: امیر شیخ جبلی
زمان اجرا: ۲۰

مکان اجرا: ســالن اصلی مجتمــع فرهنگی هنری 
فرشچیان، واقع در خیابان توحید

تاریخ اجرا: تا بیستم اسفندماه

برگزیده شدن شاعر فریدنی در شانزدهمین جشنواره 
بین المللی شعر فجر 

روی صحنه تئاتر چه خبر؟

تئاتر

نمایشگاه آثار چاپ دستی با عنوان »لمس 
فصــل«، ۶ اســفندماه در »نگارخانــه گــذار 
اصفهــان« افتتــاح شــد. این آثــار که شــامل 
گــراف اســت، توســط الدن  چاپ فلــز و کوال
ذوالفقــاری، دانش آموخته هنرهای زیبای 

دانشگاه تهران خلق شده است. 
الدن ذوالفقــاری در توضیــح آثــارش اظهــار 
کــرد: معمــوال انتظــار مــی رود، چاپ هــای 
متعــدد از یــک چــاپ کلیشــه دســتی ایجاد 
شود، اما در این نمایشگاه تالش کردم نسخ 
متعدد ایجــاد کنــم و برخــورد نقاشــانه ای با 
آثار داشته باشم و تا جای ممکن با تسلط بر 

تکنیک، اتفاقات را کنترل کنم.
به گفته این هنرمند و مدرس سابق دانشگاه 
ســپهر، تکنیک به کار رفته در آثار نمایشگاه 
لمس فصل، »چاپ گود« یا فرورفته است و 
محتوی این چاپ ها، جهان پیرامون ناظر یا 
یک فرد است که با اطراف خود تعامل دارد؛ 
گراف ایجاد شده تمام عناصر اطراف  آثار کوال
هنرمنــد را شــامل می شــود، شــکل و حــس 
القایی هر کــدام از ایــن عناصر در آثــار تصویر 

شده است.
کــه دانش آموختــه هنرهــای  ذوالفقــاری 
زیبای دانشگاه تهران است، چاپ را زیر نظر 
اســاتیدی همچون احمد وکیلــی و مهرداد 
ختایی یــاد گرفتــه و بعــد از اتمــام تحصیل، 
به صــورت تخصصــی و بــا عالقــه وافــر بــه 

هنرنمایی در چاپ پرداخته است. 
ذوالفقــاری کــه درگیــری خالقانــه بــا مــواد و 
دســتیابی بــه روش و شــیوه منحصر بــه فرد 
برایش جذابیت داشته از سال ۹۴ در اصفهان 
حضور داشــته و در دانشــگاه سپهر مشغول 
کنــون در  به تدریس چاپ دســتی شــده و تا
نمایشــگاه های مختلفــی نیــز شــرکت کرده 

است.
نمایشــگاه »لمــس فصــل« اولیــن تجربــه 
انفرادی ایــن هنرمنــد اســت کــه در تاریخ ۶ 
اســفند ۱۴۰۰ در نگارخانه گذار افتتاح شــده 
و به مدت دو هفته میزبــان مخاطبان خود 

خواهد بود.

جهان پیرامون یک انسان 
در »لمس فصل«

تئاتر

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

برابر آرا صادره هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
ک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در  گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود  متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض  را به اداره ثبت اسناد و امال
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. ردیف ۱( رای شماره ۱۴۵۹۳، ۱۴۰۰/۱۲/۴ هیات 
اول آقای حسین جعفری ازان به شناسنامه شماره ۴ کدملی ۶۲۲۹۹۱۶۷۷۰ صادره میمه فرزند 
ک شماره  غالمعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۸/۰۴ مترمربع قسمتی از پال
۶۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مصطفی شیخ زین 
الدینی از سند شماره ۶۴۴۹۷ مورخ ۱۳۳۶/۱/۲۶ دفترخانه شماره ۶ اصفهان تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - شهریاری رییس منطقه ثبت اسناد و 

ک غرب اصفهان - ۱۲۸۵۱۳۳ / م الف امال

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

برابر آرا صادره هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
ک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع  محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه  مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ  اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امال
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. ردیف ۱( رای شماره ۱۴۶۳۵، 
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ هیات دوم خانم کبری صادقی به شناسنامه شماره ۷۶۲ کدملی ۵۴۹۹۱۹۶۰۴۴ 
صادره تیران و کرون فرزند احمد در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
ک شماره ۶۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک  ۶۷/۹۵ مترمربع قسمتی از پال
غرب اصفهان از مالکیت اسماعیل امینی عاشق آبادی از سند شماره ۸۳۴۷۵ مورخ ۱۳۵۰/۶/۹ 
دفترخانه شماره ۲ اصفهان، ردیف ۲( رای شماره ۱۴۶۳۶، ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ هیات دوم آقای حمید 
عباسی به شناسنامه شماره ۸۸۶ کدملی ۵۴۹۹۱۹۷۲۷۱ صادره تیران و کرون فرزند قربانعلی در 
ک  چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۶۷/۹۵ مترمربع قسمتی از پال
شماره ۶۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اسماعیل 
امینی عاشق آبادی از سند شماره ۸۳۴۷۵ مورخ ۱۳۵۰/۶/۹ دفترخانه شماره ۲ اصفهان تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - شهریاری رییس منطقه 

ک غرب اصفهان - ۱۲۸۵۳۴۳ / م الف ثبت اسناد و امال

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

خ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیات یک آقای اسماعیل جعفری  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۸۸۸ مور
طادی به شناسنامه شماره ۹ کدملی ۱۱۱۱۳۰۹۷۸۷ صادره فالورجان فرزند محمدحسین بصورت 
ک ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۴۱ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت حسین  ۵ اداره ثبت اسناد و امال
گذار گردید. لذا  شیرانی شمس آبادی موضوع سند انتقال ۳۲۹۹۱، ۴۸/۶/۲۶ دفتر ۶۵ اصفهان وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
به 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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۵۱۶۵ / م الف امال

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

شماره  اصالحی  رای  و   ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ خ  مور  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۵۳۳۰ شماره  رای 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۰۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ آقای مجید استکی به شناسنامه شماره ۱۹۷۹ کدملی 
۱۲۸۶۹۹۵۰۰۰ صادره اصفهان فرزند نیاز بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۹۴/۶۷ 
ک شمال اصفهان  ک ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال مترمربع از پال
طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت رسمی فاطمه شیرانی موضوع سند رسمی ۱۶۶۶۲، 
گهی می شود.  ۴۴/۶/۲۷ دفتر ۳۶، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان  تاریخ انتشار اولین آ
میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - رییس اداره ثبت 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۵۱۷۵ / م الف اسناد و امال

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ هیات دو آقای فربد نوروزی به شناسنامه 
و کدملی ۱۲۷۵۴۹۰۳۲۸ صادره اصفهان فرزند فرهاد بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ک شمال  ک ۱۵۱۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال ۱۷۴/۱۶ مترمربع از پال
گذار  طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۲۱۱۳۷، ۹۶/۷/۳ دفتر ۲۵۳ اصفهان وا
گهی می شود. درصورتی که  گردید. لذا 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 انتشار 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان  اولین 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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - رییس اداره 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۵۱۷۷ / م الف ثبت اسناد و امال

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

برابر آرا صادره هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
ک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در  گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود  متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض  را به اداره ثبت اسناد و امال
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. ردیف ۱( رای شماره ۱۴۵۹۳، ۱۴۰۰/۱۲/۴ هیات 
اول آقای حسین جعفری ازان به شناسنامه شماره ۴ کدملی ۶۲۲۹۹۱۶۷۷۰ صادره میمه فرزند 
ک شماره  غالمعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۸/۰۴ مترمربع قسمتی از پال
۶۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مصطفی شیخ زین 
الدینی از سند شماره ۶۴۴۹۷ مورخ ۱۳۳۶/۱/۲۶ دفترخانه شماره ۶ اصفهان تاریخ انتشار نوبت 

اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - شهریاری رییس منطقه ثبت اسناد و 
ک غرب اصفهان - ۱۲۸۵۱۳۳ / م الف امال

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که  مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۱( رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۸۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ زهرا سلطانی خوراسگانی فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۷۲۸۰۵۰۵۰ در سه دانگ یکباب خانه احداثی برروی 
ک ۸۸۹۹ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۲۲۴/۰۴ مترمربع.  قسمتی از قطعه زمین پال
خریداری طی سند رسمی. ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ رقیه نادری 
رارانی فرزند فضل اله بشماره شناسنامه ۳ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۹۱۶۵۶۸۶۳ در سه 
ک ۸۸۹۹ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان  دانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پال
به مساحت ۲۲۴/۰۴ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، 
ک شرق اصفهان مهدی  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - رییس منطقه ثبت اسناد و امال

صادقی وصفی - ۱۲۸۵۳۵۰ / م الف

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

رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۶۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ خانم زهرا طوقانی به شناسنامه شماره 
۹۱۳۶ کدملی ۱۲۹۲۴۸۳۶۶۰ صادره اصفهان فرزند محمد نسبت به چهار و نیم دانگ مشاع 
ک شماره ۱۲ فرعی از ۱۵۱۸۳ اصلی  از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۹۷/۱۰ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی موضوع سند  واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
۲۱۹۷۵، ۹۸/۶/۱۳ دفتر ۳۶۴، ۲( رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۶۶۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 
محسن طالبی موسی آبادی به شناسنامه شماره ۲۶۵۶ کدملی ۱۲۸۹۷۴۹۶۲۰ صادره اصفهان 
فرزند اسکندر نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۹۷/۱۰ 
ک  ک شماره ۱۲ فرعی از ۱۵۱۸۳ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال مترمربع از پال
شمال اصفهان مالکیت رسمی موضوع سند ۲۱۹۷۵، ۹۸/۶/۱۳ دفتر ۳۶۴، لذا به منظور اطالع 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
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: 
ک شمال  ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

اصفهان موسوی - ۱۲۸۵۳۷۳ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
نظربه اینکه آقای ابوالقاسم دادخواه فرزند ابراهیم باارایه یک برگ استشهادیه محلی که هویت 
شهود رسما طی شماره ۱۱۶۵۳، ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ دفترخانه اسناد رسمی ۲۸۲ تیران تایید گردیده 
ک ثبتی ۵۲۹۰  مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ شماره ۰۷۹۵۱۳ صادره برروی پال
فرعی از یک اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان شده که در دفتر ۷۹ صفحه ۳۴۵ ذیل شماره ثبت 

۱۱۶۵۰ ثبت و عمومی و انقالب تیران بازداشت گردیده است. اینک برابر ماده ۱۲۰ اصالحی قانون 
گهی ذکر شده است از  گهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آ ثبت مراتب آ
گهی تا ۱۰ روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه سند مالکیت یا  تاریخ انتشار این آ
گر ظرف  سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارایه کننده مسترد گردد. ا
مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود سند مالکیت المثنی صادر 
ک تیران و کرون سیدمحمدحسن  و به متقاضی تسلیم می گردد. رییس اداره ثبت اسناد و امال

مصطفوی - ۱۲۸۴۴۶۸ / م الف

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

خ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ هیات سه آقای احمدرضا  ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۵۷۴ مور
ابراهیمی آفارانی به شناسنامه شماره ۱۲۷۳۱۴۰۱۳۳ کدملی ۱۲۷۳۱۴۰۱۳۳ صادره اصفهان فرزند 
ک  یداله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۵۵/۷۹ مترمربع پال
ک شمال اصفهان  شماره ۱۰۸ فرعی از ۱۴۴۵۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
از مالکیت مالک رسمی یداله ابراهیمی افارانی از سند ۶۱۱۱۱، ۵۵/۱۰/۱۹ دفترخانه ۱۵ اصفهان از 
ک را تایید گردید. ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۵۷۵  موردثبت صفحه ۵۶۷ دفتر ۳۱۸ امال
مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ هیات سه خانم گوهر عوضی به شناسنامه شماره ۱۸۵ کدملی ۴۶۶۹۳۹۲۳۴۴ 
صادره لردگان فرزند علی بینا نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ک شماره ۱۰۸ فرعی از ۱۴۴۵۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد  ۲۵۵/۷۹ مترمربع پال
ک شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمی یداله ابراهیمی افارانی از سند ۶۱۱۱۱، ۵۵/۱۰/۱۹  و امال
ک را تایید گردید. ۳( رای شماره  دفترخانه ۱۵ اصفهان از موردثبت صفحه ۵۶۷ دفتر ۳۱۸ امال
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۵۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ هیات سه آقای محمد ابراهیمی آفارانی به شناسنامه 
شماره ۱۲۷۲۸۳۶۵۶۸ کدملی ۱۲۷۲۸۳۶۵۶۸ صادره اصفهان فرزند یداله نسبت به دو دانگ 
ک شماره ۱۰۸ فرعی از  مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۵۵/۷۹ مترمربع پال
ک شمال اصفهان از مالکیت مالک  ۱۴۴۵۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
رسمی یداله ابراهیمی افارانی از سند ۶۱۱۱۱، ۵۵/۱۰/۱۹ دفترخانه ۱۵ اصفهان از موردثبت صفحه 
ک را تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز  ۵۶۷ دفتر ۳۱۸ امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  آ
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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار نوبت 
ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۵۳۲۷ / م الف دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۲۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ هیات یک آقای مصطفی فخاری کوپائی 
به شناسنامه شماره ۱۷۲۵ کدملی ۱۲۸۷۹۰۵۱۹۶ صادره اصفهان فرزند حسین بصورت ششدانگ 
ک شماره ۴۰ فرعی از ۱۵۱۷۹ اصلی واقع در اصفهان  یکباب خانه به مساحت ۴۵/۷۳ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق قولنامه عادی مع الواسطه از مالکیت  بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز  رسمی داراب گوانجی وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  آ
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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار نوبت 
ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۵۴۰۳ / م الف دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

آگهی
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قاسمحدادیفر:

نه کسی را به باشگاه معرفی کردم، 
نه از بازیکنان سرباز حرفی زدم

»موقعی که بازی می کردم و حاال 
که از میادین دور هستم، اهل این 
قبیــل کارها نبــوده ام و نیســتم. 
درحال حاضر هم از باشگاه ذوب آهن دور هستم و 

هیچ ارتباطی با آن ها ندارم.
 این را باید از همین تریبون بگویم؛ دوست دارم این 
شــایعه ها هرچــه زودتــر تمــام شــود«. ذوب آهــن 
هفته های اخیر نتوانست بردی برابر حریفان کسب 
کند و همین موضوع، موجب شده حواشی زیادی 

پیرامون کادر فنی این تیم شکل بگیرد. 
از شــایعه اخــراج مهــدی تارتار تــا ســاعاتی قبل که 
از ســوی برخــی منابــع خبــری عنــوان شــد قاســم 
حدادی فر، کاپیتان باسابقه این تیم، فردی را برای 
هدایت گاندوهــا در ادامه مســابقات لیــگ برتر به 
کادر مدیریتی باشــگاه و کارخانه ذوب آهن معرفی 
کرده است. در همین خصوص و برای روشن شدن 
ماجرا با حدادی فر به گفت وگو نشستیم که در ادامه 

می خوانید:
ساعاتی پیش آخرین حاشیه ای که از سوی 

برخی منابع خبری و از سوی شما مطرح شد، 
معرفی یک مربی برای جانشینی کادر فنی فعلی 

تیم ذوب آهن بود. آن را تأیید می کنید؟
قســم می خــورم هرگــز خــودم را وارد ایــن قضایــا 
نکرده ام؛ چه موقعــی که بازی می کــردم و چه حاال 
کــه از میادیــن دور هســتم، اهل ایــن قبیــل کارهــا 
نبوده ام و نیســتم. جالب اســت که در حال حاضر 
هــم از باشــگاه ذوب آهــن دورم و هیــچ ارتباطــی با 
غ از این حاشــیه جدید چنــد روز  آن هــا نــدارم. فــار
گذشــته نیز از من نقل قولی عنوان شــد درحالی که 
هرگز صحبتی در این خصوص نداشتم. این را باید 
از همین تریبون بگویم؛ دوست دارم این شایعات 

هرچه زودتر تمام شود.
چه صحبتی؟

درخصوص مرادمند و یزدانی دو بازیکن استقالل 
و موضــوع ســربازی آنــان، از قــول مــن گفته اند که 
وضعیت آن سال های خود را با شرایط آن ها مقایسه 
کــرده ام؛ درحالی کــه خــودم از این موضوع آســیب 
دیده ام. چطور علیــه دو بازیکنی صحبت کنم که 

برای تیم استقالل زحمت می کشند. البته همین 
جا باید بگویم امیدوارم مشــکل آن ها حل شــود و 

بتوانند تا آخر فصل برای تیم خود توپ بزنند.
فکر می کنید این حواشی عجیب از کجا منشأ 

می گیرد و چرا از قول شما صحبت هایی مطرح 
می شود؟

نمی دانم این مسائل از کجا آب می خورد. در خانه 
نشسته ام و هر روز حاشیه ای برایم ساخته می شود. 
درخصوص موضوع بازیکنان سرباز استقالل تنها 
از ســربازی خــودم گفتم؛ اینکه دانشــجو بــوده ام و 
تحصیالتــم کــه تمــام شــد در حالی کــه ملی پوش 
بودم، سرباز شــدم و دیگر نمی توانستم از معافیت 
تحصیلی ام اســتفاده کنم. اما در خصوص این دو 
بازیکن هیــچ نظری نــدادم و می دانــم بازیکنی که 
از محیطی به محیــط دیگر می رود، خیلی آســیب 
می بیند؛ اما از قول من حرف های عجیبی منتشر 

شده است.
وضعیت این روزهای ذوب آهن را چطور ارزیابی 

می کنید؟ روز پنجشنبه مصاف گاندوها با تیم 

همشهری به تساوی انجامید
باشــگاه هیئت مدیره و مدیرعامــل خوبی حضور 
دارد و حمایت های مناسبی از تیم می شود. حتی 
بازی خیلی خوب و منطقی را برابر سپاهان شاهد 
بودیم و باید امیــدوار بود کــه در ادامه فصل نتایج 

خوبی از سوی تیم کسب شود.
در محافل ورزشی شنیده می شود که مشغول 

تمرین و آمادگی برای بازی هستید. به نظر 
می رسد حضور در زمین را به نیمکت و هدایت 

هر تیمی ترجیح می دهید
همین طور است. این روزها مشغول تمرین هستم 
و باید امیــدوار باشــم که بــار دیگــر شانســم را برای 
بازی امتحــان کنــم. پیشــنهاد حضــور در یکی دو 
تیم را داشتم اما دوست داشتم در اصفهان و برای 
ذوب آهــن بــازی کنــم. البته شــاید هم ایــن اتفاق 
رخ ندهــد. آن موقع تا ابد هوادار این تیم هســتم و 
هر کمکی از دســتم بربیایــد بــرای ذوب آهن انجام 

می دهم.
درخصوص محرم نویدکیا هم صحبت کنید. 

بعد از استعفای وی با انتشار پستی در فضای 
مجازی خواستار بازگشت او به سپاهان 

شدید. البته باشگاه سپاهان با کنار رفتن محرم 
موافقت نکرد

مسئوالن باشگاه سپاهان در این خصوص خیلی 
هوشمندانه عمل کردند. وظیفه ما هم این است از 
اسطوره این باشگاه حمایت کنیم و بتوانیم به نوعی 

کمک کنیم تا زودتر به نتیجه برسد. 
در واقع محرم اهل اصفهان است و باید این سرمایه 
را قــدر بدانیــم. ســپاهان از لحــاظ فوتبالــی یکی از 
بهترین تیم های لیــگ برتر اســت و موقعیت های 
زیادی در بازی ها ایجاد می کند؛ اما به دلیل یکسری 
از نقص ها نتیجه دلخواه را کسب نمی کند که شاید 

با گذشت زمان حل و فصل شود.
از نقص ها صحبت کردید. فکر می کنید این 

نقص ها چه موضوعاتی هستند؟
ســپاهان خیلی خوب بازی را از عقب زمین شروع 
کرده و موقعیت سازی مناسبی می کند؛ اما شاید آن 
اعتماد به نفس کافی در بین بازیکنان وجود ندارد 
که توپ هایشان وارد دروازه شود. در بعضی از دقایق 
مســابقه هم به دلیل بــازی باالی ســپاهان، آن ها 
موقعیت هایی را به حریفان خود می دهند. به نظر 
می رسد این مسائل بیشتر فنی است و می توانند با 
آنالیز دقیق آن ها را حل کنند. مطمئن هستم آینده 
برای محــرم نویدکیا درخشــان اســت و می تواند با 
سپاهان موفق باشد. امیدوارم در هفته های پیش 
رو، نتایج خوبی بگیرند. در واقــع حاال زمان تغییر 
نیست. خود محرم هم باید به این نتیجه برسد که 
تا آخر راه باید به کارش ادامه دهد و بتواند حقانیت 
خودش را به اثبات برســاند. این را باید اضافه کنم 
هیچ چیزی جز قهرمانی، دوســتداران ســپاهان را 
راضی نمی کند اما یکســری نواقصی وجود دارد که 

انشااهلل برطرف می شود.
و اما حرف پایانی؟

امیدوارم حواشــی زیادی کــه روزهــای اخیر پیش 
آمده تمام شود؛ برای ذوب آهن و سپاهان در ادامه 
راه آرزوی موفقیــت دارم و از هواداران ایــن دو تیــم 

می خواهم از تیم محبوب خود حمایت کنند.

خبر

ســرمربی تیم فوتبــال زنــان ســپاهان گفت:تغییر 
سیستم بازی که در مقابل کیان نیشابور بازی ایجاد 
کردیم خوب جواب داد و ما به دنبال استفاده از تمام 

ظرفیت تیم برای رسیدن به هدف خود هستیم.
بیان محمودی پس از پیروزی پرگل تیمش مقابل 
کیان نیشابور از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال زنان، 
اظهــار کرد: بــازی خوبــی بــود و بازیکنانــم در تمام 
نقاط زمین همه کارهایی که از آنها خواسته بودم 

را انجام دادند.
وی افــزود: در این بازی تغییراتی در تیم داشــتیم، 
مصدومانی که داشتیم کم کم در حال اضافه شدن 
به تیم هستند که این مسئله نوید بازی های زیبا در 
آینده را می دهد. سرمربی تیم فوتبال زنان سپاهان 

ادامه داد: در بازی سیستم بازی را از ۳-۳-۴ 
به ۴-۴-۲ تغییر دادیم که خوب هم 
جــواب داد و  نتیجه مطلوبــی از این 

تغییر تاکتیک گرفتیم.
وی با اضافه شدن مصدومان در آینده 

بازی های بهتری از تیم سپاهان 
شــاهد خواهیــم بــود، 

تغییر سیستم بازی که 
در بازی ایجــاد کردیم 

خوب جواب داد و ما 
به دنبال اســتفاده 
از تمام ظرفیت تیم 
هستیم تا به هدف 

برسیم.

سرمربی تیم فوتبال زنان سپاهان اضافه کرد: تیم 
کیان نیشابور قابل احترام اســت و نتایج اخیر این 
تیم نشــان داده  که پتانســیل خیلی خوبــی دارد، 
آنها مقابل تیم خوب شهرداری سیرجان در نیمه 

نخست مساوی کرده بودند.
وی با بیان اینکه باید کیفیت و کمیت را در کنار هم 
گر لیگ  مورد توجه قرار دهیم، خاطر نشــان کرد: ا
کثر ۱۰ تیم داشته باشد، سطح آن باالتر می رود  حدا
و این وضعیت با اضافه شــدن بازیکنان بــه ۱۰ تیم 

موجود به ایجاد شرایط استاندارد کمک می کند.
محمــودی  در خصــوص عملکــرد داوری، اظهــار 
کرد: یکی دو صحنه از حمله های تیم ما که توسط 
داوران افساید اعالم شد، آفساید نبود و فکر می کنم 

به اشتباه پرچم زده شد.
وی در پایــان افــزود: تصمیــم داریــم از همــه 
بازیکنان تیم  استفاده  کنیم، بازیکن شماره 
۹۹ ما هم از جمله همین بازیکنان کم سن و 
با استعدادی است که دومین گل خود را 
در لیگ زد و خیلی احساسی شد 
و گریــه کرد که احساســاتش 
تیــم  کل  و  نیمکــت  بــه 
منتقــل شــد، بازیکنی 
کــه پیشــرفت خوبــی 
داشــت و توانســت 
توانایــی خــود را در 
زمیــن بازی نشــان 

دهد.

با رفتن محرم نویدکیا، یک عضو دیگر کادر فنی 
سپاهان اعالم استعفا کرد.

محرم نویدکیا به رغم مخالفت باشگاه سپاهان 
با کناره گیری این سرمربی، بار دیگر رسما استعفا 
داد تــا همــکاری او با ایــن باشــگاه اصفهانــی به 

پایان برسد. 
در همین راستا علیرضا مرزبان با انتشار پستی در 

گرام خود از ادامه حضور خود در  صفحه اینســتا
کادر فنی استعفا داد. 

در همین رابطه محمود کریمی که با اصرار محرم 
نویدکیــا او را در ایــن مــدت همراهــی کــرده بود، 
استعفا خود را اعالم کرده و گفت: همان طورکه با 
محرم نویدکیا به کادر فنی اضافه شدم، با رفتن 

او نیز جدا خواهم شد.

مربی تیم جوانان والیبال باریج اســانس کاشــان 
گفــت: صاحبــان صنایــع بــا حمایــت از تیم های 
ورزشــی این شهرســتان می توانند نقــش موثری 
در غنــی ســازی اوقــات فراغــت جوانان و توســعه 
ورزش ایفا کنند و آینده ورزش قهرمانی کاشــان را 

تضمین کنند.
علی اصغــر عمــوزاده بیدگلــی، پــس از قهرمانی در 
مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته یک 
رده سنی جوانان کشور اظهار کرد: فینال این دوره 
از مســابقات با صف آرایی تیم های باریج اسانس 
کاشــان و رعد پدافند هوایــی برای کســب عنوان 
قهرمانی برگزار شد که تیم باریج اسانس کاشان با 
شکست  سه بر  صفر حریف، عنوان قهرمانی لیگ 

دسته یک جوانان سال ۱۴۰۰ را به دست آورد.
وی افزود: تیم باریج اسانس کاشان با سهمیه تیم 
جوانان سرو قامتان همدان راهی این مسابقات 
شده بود که نادر باغ شیخی  سرمربی  تیم و مهدی 

جاللی نیز سرپرستی تیم را بر عهده داشتند.
مربی تیم جوانان والیبال باریج اسانس کاشان، 
گفت: دیدار رده بندی مسابقات والیبال قهرمانی 
باشگاه های دســته یک رده ســنی جوانان کشور 
نیز با حضور تیم های گل گهر سیرجان و مقاومت 
بسیج برگزار شد که تیم مقاومت سه بر صفر نماینده 
سیرجان را شکست داد و عنوان سومی را به دست 

آورد.
عموزاده بیدگلی گفــت: برای تیم باریج اســانس 
کاشان امیرحسین عبدالهی، امیررضا شمشیری، 
عرفــان خالویی نــوش آبــادی، امیــر رمضــان نیا، 
امیررضا کریمی، احمدرضا صالح، یونس دشتی، 
محمد امینیــان، امیرحســین قرایــی، ابوالفضل 
گواهی بیدگلی، مبین جعفری، مهدی هاشمی، 
متین رضایی، محمدامین خیاطیان، حســین 
منافی بیدگلی، ابوالفضل فلــزی، علیرضا نعمت 

الهی نوش آبادی، علیرضا انصاریفر، امیرحســین 
گلکار، بازی کردند.

وی تصریح کــرد: با وجود اســتعدادهای ورزشــی 
در منطقه بزرگ کاشــان، مســئوالن بایــد بیش از 
پیش به وضعیت ورزش منطقه توجه و رسیدگی 
داشته باشند تا بتوانیم  با نام و سهمیه کاشان در 

مسابقات شرکت کرده و افتخارآفرینی کنیم.
مربی تیم جوانان والیبال باریج اسانس کاشان، 
کید کــرد: منطقه کاشــان، یــک قطب صنعتی  تا
اســت که صاحبان صنایع با حمایت از تیم های 
ورزشــی این شهرســتان می توانند نقــش موثری 
در غنــی ســازی اوقــات فراغــت جوانان و توســعه 
ورزش ایفا و آینده ورزش قهرمانی کاشان را تضمین 
کنند. مســابقات والیبــال قهرمانی باشــگاه های 
دسته یک رده سنی جوانان کشور همزمان با ۲۲ 
بهمن در چالوس با حضور ۱۶ تیم آغاز شده و روز دوم 
اسفندماه با قهرمانی بازیکنان باریج اسانس کاشان 
به پایان رسید. در گروه »الف«، تیم های ایرانشید 
چالوس، شــهداب جوان یزد، اســپورت هوشــیار 
تبریز، وارنا گیالن، پیام سرخرود، چادر ملو اردکان، 
کندوان شــمال نــور و تخت جمشــید مرودشــت 
و در گــروه »ب« نیــز تیم هــای مقاومــت، افق قم، 
گیتی پسند اصفهان، آریا تنکابن، گل گهرسیرجان، 
رعد پدافند، قارتال سرعین و باریج اسانس کاشان 

شرکت داشتند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان:
تغییر سیستم در بازی جواب داد

خبر

کریمی استعفا داد محمود 

مربی تیم جوانان والیبال باریج اسانس کاشان:

صاحبان صنایع از تیم های ورزشی کاشان حمایت کنند

باشــگاه ســپاهان اعــالم کــرد: محــرم نویدکیــا 
دست نوشته ای ارسال کرده و خواستار جدایی 
 از تیــم شــده و در تمریــن هــم شــرکت نکــرده 

است.

به گزارش سایت باشگاه سپاهان، پیرو بیانیه 
خ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ باشــگاه فــوالد مبارکــه  مــور
کــرات هیئــت مدیــره  ســپاهان مبنــی بــر مذا
باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان با آقــای محرم 
نویدکیــا و مخالفــت جمعــی بــا درخواســت 
ســرمربیگری  ســمت  از  کناره گیری ایشــان 
تیــم فوتبــال کــه در جلســه کنفرانــس خبری 
ح  ۱۴۰۰ مطــر بعــد از بــازی تاریــخ ۱۲/۰۴/
شــده بود، بــه اطــالع می رســاند آقــای محرم 
نویدکیا مجــددا در ســاعت ۰۰:۲۴ بامــداد روز 
خ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ بــا ارســال دســت  شــنبه مــور
نوشــته ای تصمیم خود را مبنی بــر جایگزینی 
با مربی دیگــری کــه احتماال کمک بیشــتری 
ح و از حضــور  بــه ســپاهان خواهــد کــرد مطــر
خ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷  در تمریــن روز شــنبه مــور
خودداری نمودند و همچنین آقایان محمود 
کریمی و علــی مرزبــان نیــز از حضــور در تمرین 

استنکاف ورزیده اند.

کنش باشگاه سپاهان به استعفای دوباره نویدکیا وا

خبر

مجمع انتخاباتی هیئت غریق نجات و غواصی 
استان اصفهان برگزار و پس از رای گیری، شهزاد 
موحدی به عنوان رئیس این هیئت و برای چهار 
سال آینده انتخاب شد. مجمع انتخاباتی هیئت 
غریق نجات و غواصی استان اصفهان با حضور 
مهدی حیدری، رئیس فدراسیون نجات غریق و 
غواصی، سیدمحمدطباطبایی، مدیرکل ورزش 
و جوانان اســتان اصفهان، حمیدرضاجمالی؛ 
معــاون توســعه امــور ورزش اداره کل ورزش و 
جوانان؛ نرگس قدوسی، معاون ورزش بانوان؛ 
اعضا مجمــع انتخاباتــی و اعضا هیئت رئیســه 
و اصحــاب رســانه در تــاالر افتخــارات ســرای 
ورزشکاران اصفهان برگزار شد. شهزاد موحدی 
و میثم شکیب زاد دو نفر کاندیدای ثبت نام شده 
برای احراز پســت ریاســت این هیئت بودند که 
پیش از شروع مراســم انتخابات میثم شکیب 
زاد انصراف خود را اعالم کرد و شهزاد موحدی به 
عنوان تنها کاندیدا برنامه های خود را برای اعضا 
اعالم کرد. در پایان فرایند رای گیری از مجموع ۲۶ 
رای، شهزاد موحدی با کسب ۲۵ رای برای مدت 
حداقل چهار به ریاســت هیئت غریق نجات و 

غواصی استان اصفهان انتخاب شد.

کی از آن است که تیم ملی فوتبال  گزارش ها حا
لهســتان در نظر دارد از بازی پلــی آف مقدماتی 
جام جهانــی مقابل روســیه به دلیــل جنگ با 
اوکراین خودداری کند. به گزارش تایمز، جنگ 
با اوکراین پیامدهای بیشــتری بــرای فوتبال و 
ورزش روســیه دارد. همان طــور کــه ســزار کولزا 
رییــس اتحادیــه فدراســیون فوتبال لهســتان 
در توییتر اعالم کرد، تیم ملی فوتبال لهســتان 
می خواهــد بــازی پلــی آف جام جهانــی مقابل 
روسیه را تحریم کند. او در این بار نوشت: "دیگر 
حرفی نیست، وقت آن رســیده است. با توجه 
به تشدید تجاوزات روسیه به اوکراین، تیم ملی 
لهســتان قصــد نــدارد در بــازی پلــی آف مقابل 
روسیه بازی کند". قرار است برنده دیدار روسیه 
و لهســتان در ۲۴ مــارس )۴ فروردین( بــا برنده 
بازی جمهوری چک و ســوئد دیدار کند تا یک 

تیم راهی جام جهانی شود.

در ادامــه رقابت هــای پاراتیروکمــان قهرمانــی 
جهــان کــه در امــارات در حــال برگزاری اســت، 
کماندار ایــران در بخــش W۱ و در رده بنــدی بــا 
شکســت برابــر کمانــداری از ترکیــه، در جایگاه 
چهارم قــرار گرفــت. بــه گزارش ایســنا، در ادامه 
رقابت های پاراتیروکمان قهرمانی جهان که در 
امارات در حال برگزاری است، محمدرضا زندی 
در بخش W۱ پس از استراحت در دور نخست، 
در مرحله یک هشتم نهایی برابر نماینده روسیه 
با نتیجــه ۱۳۷ بــر ۱۳۱ بــه برتــری رســید. وی در 
مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۱۳۶ بر ۱۳۴ 
برابر استرالیا به برتری رسید و راهی نیمه نهایی 
شد.  زندی در مرحله نیمه نهایی برابر کمانداری 
از ترکیه با نتیجه ۱۴۰ بر ۱۳۵ شکســت خــورد و از 
صعود به مرحله فینال بازماند. زندی در دیدار 
رده بنــدی بــه مصــاف کمانــداری از جمهوری 
چک رفت و با نتیجه ۱۴۳ بر ۱۳۰ شکست خورد 

و در جایگاه چهارم قهرمانی جهان قرار گرفت.
پیش از این نیز هادی نوری در دیدار رده بندی 
مســابقات کامپونــد برابــر نماینــده روســیه بــا 
نتیجــه ۱۴۲ بر ۱۴۱ شکســت خــورد و بــه عنوان 

چهارمی دست یافته بود.

دو ورزشــکار آران و بیدگلــی بــا نایــب قهرمانــی 
در مســابقات کشــور بــه تیــم ملــی راه یافتنــد. 
در مســابقات پرورش انــدام و بادی کالســیک 
قهرمانی باشگاه های کشور که در ارومیه برگزار 
شد، مســعود قدیریان ورزشــکار آران و بیدگلی 
در دسته وزنی مثبت ۱۰۰ کیلوگرم به مقام نایب 
قهرمانــی دســت یافت. ســعید کاشــفی نوش 
آبــادی نیز در دســته ۷۵ کیلوگرم مســابقات به 
مقام دومی رســید و به اردوی تیــم ملی دعوت 
شد. در این رقابت ها ۳۵۷ نفر ورزشکار در قالب 

۳۱ تیم از ۲۸ استان به رقابت پرداختند.
هجدهمین دوره مسابقات پرورش اندام و بادی 
کالســیک قهرمانــی باشــگاه های کشــور، جام 
مرحوم محمد عبدالهی از چهارم تا هفتم اسفند 

به میزبانی شهر ارومیه برگزار شد.

رئیس هیئت نجات غریق
 و غواصی استان اصفهان

 انتخاب شد

انصراف لهستان از بازی
 با روسیه در انتخابی
 جام جهانی فوتبال!

جایگاه چهارمی کماندار 
کامپوند در قهرمانی جهان

راهیابی دو ورزشکار 
آران و بیدگلی به تیم ملی

مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهــان گفت: 
انتظار داریم فدراســیون نجات غریق و غواصی در 
مورد هیئت استان اصفهان حساب ویژه ای باز کرده 

و از ظرفیت ها و پتانسیل این رشته استفاده کند.

سید محمد طباطبایی، در جریان مجمع انتخاباتی هیئت نجات 
غریق و غواصی استان اصفهان، اظهار کرد: در چکش کاری ها و بازنگری 
که در اساسنامه جدید مجامع انتخابات ورزشی شد، جای خالی برخی 
نماینده ها از جمله دانش آموزی، دانشجویی و کارگری به خوبی حس 
می شد که نمایندگان این بخش نیز در کنار نماینده شهرداری و بسیج 

از این بعد در مجمع انتخابات حضوری فعال خواهند داشت.
گر امروز چنین  وی با خطاب قرار دادن موحدی رئیس هیئت گفت: ا
مجمعی این گونه برگزار می شــود و افراد خوبی از این رشــته در کشور 
حضور دارند به واسطه تالش های افرادی مثل علی عرب شریفی است 
که یکی از نخبگان این رشته در کشور است. امیدوارم که از این ظرفیت 

و مهره ارزشمند استفاده کنید.
طباطبایی ادامه داد: برنامه هیئت استان باید با برنامه های فدراسیون 
همسو و در راستای رشد و توسعه این رشته باشد. بنابراین برنامه ای 
تنظیم کنید که راهبردی و عملیاتی باشد و بتوانید از تمام ظرفیت های 

موجود استفاده کنید و امیدوارم سیاست ها و اهداف کالن در مجمع 
گفته شود و از اعضا مجمع تنها برای زمان رأی گیری استفاده نشود، 
بلکه بتوانید در ادامه راه از تمامی این ظرفیت و مشورت آنها استفاده 

کنید.
کید کرد: این اداره تا پایان از  مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان تأ
منتخب مجمع حمایت کرده و باید تمامی اعضا خانواده در کنار هم قرار 
گرفته و برای رشد و اعتالی نجات غریق و غواصی گام بردارد تا بتوانیم 

همانند گذشته یکی از بازوان اصلی فدراسیون باشیم.
پی تصریح کــرد: از خانــواده نجات غریق و غواصی اســتان نیز تشــکر 
می کنم که در اولین مجمع انتخاباتی که با اساسنامه جدید برگزار شد، 

سربلند خارج شدند.
طباطبایــی از فدراســیون نیز خواســت  کــه در مــورد هیئت اســتان 
اصفهان حساب ویژه ای باز کند و از ظرفیت ها و پتانسیل این رشته 

استفاده کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان:

کند فدراسیون نجات غریق روی ظرفیت اصفهان حساب ویژه باز 

خبر

حسام پورهاشم که از پدیده خراسان 
به عنوان آخریــن خریــد ذوب آهن به 
اصفهان آمــد از هفته آینــده می تواند 

برای گاندوها به میدان برود.
در پنجره نقل و انتقاالتی زمستانی، تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان با خرید پنج بازیکن آماده نیم فصل دوم رقابت ها 
شــد تا با تقویت پســت های مختلف ضعف ها را برطرف 
کند. حســام پورهاشــم، آخریــن خریــد ذوبی ها بــود که 
بیست ویکم بهمن ماه با جدایی از پدیده خراسان به جمع 

گردان تارتار پیوست. شا

اما با گذشــت هفته های هفدهــم، هجدهــم و نوزدهم 
لیگ برتر، نام وی هنوز در لیســت ذوب آهــن قرار نگرفته 
است؛ دلیل بازی نکردن و قرار نگرفتن پورهاشم در لیست 
گاندوها در ســه هفته اخیر صادر نشــدن کارت بازی اش 

)ITC( به دلیل مسائل مربوط به نظام وظیفه بود.
اما مشــکل وی حل شده به نظر می رســد و بدین ترتیب 
دفاع چــپ گاندوهــای اصفهانــی می تواند تیمــش را در 
دیدار هفته بیستم مقابل پدیده خراسان همراهی کند و 
در صورت صالحدید کادر فنی در ترکیب اصلی ذوب آهن 

قرار بگیرد.

ســرمربی ســپاهان بــرای چندمیــن بــار در روزهــای 
کید کرده است که طالیی پوشان به  گذشته باز هم تا

مربی جدیدی نیاز دارند.
به گزارش ایسنا، پس از استعفای نویدکیا در نشست خبری پس از دیدار 
ســپاهان مقابل ذوب آهن، هیات مدیره باشگاه ســپاهان به سرعت 
تشکیل جلسه داد تا درخواست سرمربی این تیم را برای جدایی بررسی 
کند. در نهایت این باشگاه به نتیجه رسید که ثبات را در تیم حفظ کند و 
در همین راستا با انتشار بیانیه ای اعالم کرد با کناره گیری نویدکیا مخالفت 

است و برای این سرمربی در ادامه را آرزوی موفقیت می کند.
کید کرد که  با وجود مخالفت باشگاه اما نویدکیا با انتشار پیامی باز هم تا
سپاهان نیاز به مربی جدیدی دارد تا روحیه تازه ای را به این تیم تزریق 
کند. او برای باشگاه، هیات مدیره و هواداران سپاهان آرزوی موفقیت 

کرد و اعالم کرد دیگر قصد بازگشت به نیمکت طالیی پوشان اصفهانی 
را ندارد.

مساله ای که در بیانیه باشگاه سپاهان گنجانده شده، حفظ نویدکیا و 
تقویت تیم در ادامه راه بوده است. باشگاه در فکر تغییر یا تقویت کادرفنی 
تیم است اما محرم نویدکیا تمام قد پشت کادرفنی اش ایستاده است. 

مساله ای که می تواند کلید تمام حواشی چند وقت اخیر باشد.
هواداران سپاهان نیز در چند هفته اخیر از عملکرد مربیان سپاهان نیز 
انتقاد کرده اند و هدف باشــگاه ســپاهان نیز تقویت این کادرفنی بوده 

است.
حاال نویدکیا نمی خواهد به سپاهان برگردد و باشگاه را در یک چالش مهم 
قرار داده است. انتخاب سرمربی جدید در مقطعی حساس از نیم فصل 
دوم کار بسیار دشــواری اســت و هر مربی جدیدی مسئولیت نیمکت 
کنش  سپاهان را در این هفته از رقابت ها قبول نمی کند. باید منتظر وا

باشگاه سپاهان در این رابطه باشیم.

از آخرین خرید ذوب آهن چه خبر؟

گاندوها را مقابل پدیده همراهی می کند پورهاشم 

کید می شود استعفایی که هم چنان بر آن تا

اصرار نویدکیا و انکار باشگاه

خبر

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
ک موردتقاضا به شرح زیر به  متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت  منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی  به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید،  به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امال
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
خ ۱۴۰۰/۶/۱۰ پیرو آرا شماره ۵۶۷۹ و ۵۶۸۰  نمایند. آرا اصالحی شماره ۲۸۳۲ و ۲۸۳۳ مور
مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ خانم الهام مهدیه فرزند غالمرضا نسبت سه دانگ مشاع و خانم صالحه 
حاجی صادقیان نجف آبادی فرزند محمد نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به 
ک شماره ۳ فرعی از ۲۷ اصلی واقع در قطعه ۱۰ بخش  مساحت ۱۰۶/۶۰ مترمربع قسمتی از پال
۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۹ - حجت اله کاظم زاده اردستانی 
سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۷۵۹۹۴/ م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۷۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات سه آقای علی قربانی سینی 
به شناسنامه شماره ۳ کدملی ۵۱۱۰۵۲۷۵۱۲ صادره سین فرزند رضا بصورت ششدانگ یک 
ک شماره ۱۲۰۷۴ فرعی از ۱۴۸۷۴ اصلی  باب ساختمان به مساحت ۲۰۵/۶۴ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی موضوع  واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
ک الکترونیکی بشماره ۱۴۰۰۲۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۵۵۵ تایید گردید. لذا به منظور اطالع  دفتر امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
ک شمال  نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴، تاریخ انتشار نوبت : ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ -  اداره ثبت اسناد و امال

اصفهان موسوی - ۱۲۷۶۴۵۴ / م الف

گهی اصالحیه مزایده اتومبیل آ
گهی: ۱۴۰۰۰۳۹۰۲۱۳۳۰۰۰۰۲۷، شماره پرونده: ۱۳۹۸۰۴۰۰۲۱۳۳۰۰۰۶۹۱، شماره  شماره آ
بایگانی: ۹۸۰۰۹۳۸، یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۱۳۸۲  به شماره 
انتظامی ۳۶۱ م ۵۹ ایران ۴۳  متعلق به آقای حسنعلی نصرالهی نجف آبادی نام پدر حسینعلی 
که برابر اعالم پلیس راهور نجف آباد در سیستم شماره گذاری بنام نامبرده می باشد و قبال 
درقبال قسمتی از طلب خانم  سعیده سادات حسینی   فرزند سیدابراهیم  و پنج درصد اجرایی 
بازداشت گردیده از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ در محل واحد اجرای 
ک نجف آباد واقع در خیابان منتظری شمالی ازطریق  اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و امال
مزایده حضوری به فروش می رسد و مورد مزایده از مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال  قیمت 
ارزیابی شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان شروع و به هر کس که خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
اصفهان مورد مزایده یک دستگاه سواری پژو تیپ ۴۰۵ جی ال ایکس دارای مدل ۱۳۸۲ 
برنگ نوک مدادی به شماره موتور ۲۲۵۶۸۲۰۴۴۱۰ و  شماره شاسی IN ۸۲۰۰۸۹۷۵  خودرو 
مذکور دور تا دور رنگی و کف صندوق عقب فرو رفتگی دارد داشبورد مستعمل و بدون عیب و 
نقص تودوزی پارگی دارد شیشه جلو شکسته و باطری ازکار افتاده و چراغ خطر عقب سمت 
راست شکسته شده است موتور مستعمل و دارای اصالت و فاقد عیب و نقص فنی گیربکس 
کت های تعبیه شده  مستعمل و فاقد عیب و نقص فنی شماره های موتور و شاسی و پال

حاوی مشخصات فابریک تایرها با ۳۰ درصد کارکرد بیمه شخص ثالث نامعتبر کارکرد کیلومتر 
۴۰۶۷۹۳ می باشد و از خالفی اطالعی در دست نمی باشد. درضمن بدهی مالیاتی و عوارض 
و خالفی های احتمالی تا تاریخ مزایده اعم از قطعی یا غیرقطعی و سایر هزینه ها ازجمله حق 
الحفاظه وغیره به عهده برنده مزایده می باشد. کسانی که مایل به خرید و شرکت در جلسه 
مزایده می باشند می توانند از مورد مزایده به آدرس نجف آباد کمربندی جنوبی نجف آباد 
پارکینگ ایثار ۲ دیدن نمایند. ضمن آنکه پس از مزایده درصورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
گهی در یک  بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنا  این آ
ج و منتشر می گردد و درصورت  خ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ در نوبت در روزنامه چاپ سیمای شهر مور
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ 
ده درصد پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طی فیش سپرده دروجه اداره ثبت 
ک نجف آباد بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارایه اصل فیش واریزی به  اسناد و امال
همراه تقاضای کتبی و کارت شناسائی معتبر الزامی است. ضمنا برنده مزایده مکلف است 
کثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به  مابه التفاوت مبلغ فروش را طی فیش مربوطه حدا
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. 
درغیراینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. حجت اله کاظم 

زاده مدیر واحد اجرای اسناد رسمی نجف آباد - ۱۲۸۰۶۵۲ / م الف

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

خ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ خانم شاینا شفیعی به شناسنامه  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۰۴۴ مور
شماره ۱۲۷۶۹۳۷۲۲۹ کدملی ۱۲۷۶۹۳۷۲۲۹ صادره اصفهان فرزند مهدی بصورت 
ک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۳۲ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع  اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
سند انتقال ۵۸۴۹۷ مورخ ۹۹/۰۹/۲۳ دفتر ۱۱۴ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
ک شمال اصفهان  ۱۴۰۰/۱۱/۲۴، تاریخ انتشار نوبت: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ -  اداره ثبت اسناد و امال

موسوی - ۱۲۷۶۳۵۶ / م الف

گهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  آ
رسمی مستقر در ثبت دهاقان

شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۹۰۰۲۲۱۴، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، مفاد آرا هیات حل 
ک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون و ماده ۸ آیین  اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امال
نامه صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند  کثیراالنتشار و محلی آ
گهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به  گهی و در روستاها از تاریخ الصاق آ در شهر از تاریخ انتشار آ
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات ثبت منوط 
به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۷۴۷، ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ آقای سیدجمال تقوی دهاقانی فرزند سیدتقی 
ک  در ششدانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت ۲۵۴/۹۷ مترمربع و ۶۴/۴۸ مترمربع پال
۱۱۴۷ و ۲۶ فرعی از ۱۲۵ اصلی که تواما تشکیل یک واحد را می دهد واقع در اراضی صحرای ارباب 

ک ۱۲۵/۲۶ و ۴۴  دهاقان این رای باتوجه به انتقال ۲۵۰ سهم مشاع از ۱۸۰۰ سهم ششدانگ پال
ک ۱۲۵/۲۶ و ۱۲۵/۱۱۴۷ موضوع دفتر الکترونیکی به  سهم مشاع از ۸۷۶ سهم ششدانگ پال
شماره ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۱۹۰۰۱۲۷۹ و ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۱۹۰۰۱۲۷۸ صادر گردیده است. تاریخ انتشار 
ک  نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - اداره ثبت اسناد و امال

شهرستان دهاقان - ۱۲۸۴۹۶۶ / 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 عادی 
گهی می شود تا شخص  و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت 
ح دعوی اقدام نمایند و  به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طر
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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ 
کبر بشماره شناسنامه ۱۰۳۱ صادره از اصفهان بشماره ملی  حمیدرضا طبیبی فرزند علی ا
ک  ۱۲۸۶۶۸۹۱۱۲ در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پال
۱ واقع در بخش ۱۸ ثبت اصفهان به مساحت ۲۰۰ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - رییس منطقه ثبت 

ک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی - ۱۲۸۴۴۵۳ / م الف اسناد و امال

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

شماره  اصالحی  رای  و   ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ خ  مور  ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۰۰۸۶ شماره  رای 
۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۹۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ آقای محسن سیدقلعه به شناسنامه شماره 
۴۹۳۷۱ کدملی ۱۲۸۰۳۸۲۶۲۷ صادره اصفهان فرزند سیدمرتضی بصورت ششدانگ 
یکباب انبار )منافع آن مادام الحیوه متعلق به پدرش سیدمرتضی سیدقلعه میباشد و بعد 
ک شماره ۱ فرعی از ۴۷۵ اصلی  از فوت تابع عین خواهد شد( به مساحت ۳۰۱۶ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی موضوع  واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال
۷۳۹۴۵، ۶۳/۳/۱۱ دفتر ۸۶، 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 داشته  آ
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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، 
ک شمال اصفهان  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

موسوی - ۱۲۸۴۷۹۱ / م الف

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

خ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ هیات دو خانم زهرا راستی پور به  ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۲۹۶ مور
شناسنامه شماره ۳۷ کدملی ۱۲۹۰۲۱۷۱۳۰ صادره از اصفهان فرزند فتحعلی بصورت دو دانگ 
ک شماره ۱۴۸ فرعی از  مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۵۹/۴۲ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت  ۱۴۰۳۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
گذار گردید. رای  رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۳۷۱۴۱، ۱۳۸۴/۳/۲۱ دفتر ۶۰ اصفهان وا

شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۲۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ هیات دو آقای محمد عزیزی کوهانستانی 
به شناسنامه شماره ۹ کدملی ۱۲۹۰۰۱۹۶۳۰ صادره از اصفهان فرزند قاسم بصورت چهار دانگ 
ک شماره ۱۴۸ فرعی از  مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۵۹/۴۲ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت  ۱۴۰۳۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
گذار گردید. لذا  رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۳۷۱۴۱، ۱۳۸۴/۳/۲۱ دفتر ۶۰ اصفهان وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  به 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 الله  آ
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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۴۹۶۸ / م الف رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
ک مورد تقاضا به شرح زیر به  متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت  منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی  به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید،  به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امال
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. رای شماره ۴۷۶۴مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۲۰خانم فاطمه کامرانیان نجف آبادی فرزند 
ک شماره ۰   فرعی از  مرتضی ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۸۵/۴۷ مترمربع قسمتی از پال
۹۲۰ اصلی واقع در قطعه ۷ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضی مالک رسمی  مشاعی 
می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۱۲/۰۹حجت اله 
کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی 

۱۲۷۶۴۲۲/  م الف

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

خ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ آقای گودرز زمانی استکی به  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۷۰۲۹ مور
شناسنامه شماره ۷۹۰ کدملی ۱۱۵۹۰۷۶۳۷۵ صادره از فریدن فرزند نصیر نسبت به سه دانگ 
ک شماره ۱۳۹۶۵ اصلی واقع  مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۹۰ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت متقاضی در صفحه  در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
۴۳۰ دفتر ۲۳۶ ثبت گردیده است. ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۷۰۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ 
خانم اشرف شایسته دوست به شناسنامه شماره ۴۹۸۴۷ کدملی ۱۲۸۰۹۲۴۰۹۸ صادره 
از اصفهان فرزند ناصر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۹۰ 
ک  ک شماره ۱۳۹۶۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال مترمربع از پال
شمال اصفهان مالکیت متقاضی در صفحه ۴۳۰ دفتر ۲۳۶ ثبت گردیده است. لذا به منظور 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت  اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به  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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ - رییس اداره 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۴۹۹۷ / م الف ثبت اسناد و امال

آگهی

دقیق ترین روش برای تشخیص زودهنگام صرع 
می توانــد  ع  صــر شــدید  تشــنج 
عــوارض جــدی داشــته باشــد که 
تشــخیص زودهنگام آن می تواند 
از این عوارض جلوگیری کند.  بر اساس گزارش سازمان 
جهانی بهداشــت، حدود ۵۰ میلیون نفــر در جهان از 
بیماری صرع رنج می برند که آن را به یکی از شایع ترین 
بیماری های عصبــی در بین انســان ها تبدیــل کرده 
است. چالش های صرع به تشنج هایی که بیمار را مبتال 
می کنند، محدود نمی شود؛ بلکه ممکن است شامل 
بیماری های همراه مانند افسردگی و اضطراب و دیدگاه 
گر افراد به موقع  مختلف جامعه نسبت به آن ها شود. ا
کثر این  به دنبال مراقبت های مناسب باشند، می توان ا

چالش ها را برطرف کرد.
عالئم صرع

ع بــا تشــنج های دوره ای و غیــرارادی مشــخص  صــر
می شــود کــه شــدت آن می توانــد از خفیف تا شــدید 
متفاوت باشد. تشــنج ممکن اســت به صورت خیره 
شدن طوالنی مدت، پلک زدن سریع، رفتار غیرعادی، 
احساس قوی بودن در لحظه حال در گذشته )معروف 
به "دژاوو"(، سفتی یا شل شدن بیش از حد عضالنی و در 
موارد نادر، لرزش در عضله، دست ها، پا ها یا سر، افتادن 

و از دست دادن هوشیاری ظاهر شود.
برای بیماران مبتال به صرع، یک نوآوری جدید 

تشنج را قبل از وقوع تشخیص می دهد
ع چارلز شور در  به گفته دکتر عماد نجم، مدیر مرکز صر
موسسه عصبی کلیولند کلینیک، افراد مبتال به صرع 
گر  می تواننــد زندگی کامل و طبیعی داشــته باشــند؛ ا
بتوانند تشنج ها را با دارو یا جراحی به موقع تشخیص 
داده و کنترل کنند. دکتر نجم توضیــح داد که چالش 
ع در نادیده گرفتن تشنج است؛ به ویژه زمانی که  صر
عالئم پنهان باشد یا در صورت تشخیص اشتباه باشد. 
کید کرد که برخی از مبتالیان که از ماهیت تشنج  وی تا
گاهی  گاه هستند، عمدا به دلیل ترس یا عدم آ خود آ
از اهمیت در مان فوری مراجعه به پزشــک را به تاخیر 

می اندازند. بــه گفته دکتــر نجم، این تشــنج اغلب در 
مقایسه با تشنج پنهان است که منجر به نادیده گرفته 
شــدن یا تشــخیص اشــتباه آن ها می شــود. او گفت: 
صحبت با برخی از خانواده ها نشان می دهد که برای 
 ADHD مثال، برخی از کودکان در گذشــته به اشتباه
تشــخیص داده شــده اند؛ در حالی کــه آن هــا در واقع 
"تشنج های روان زا" دارند. مانند خیره شدن به فضا، 

نشان دادن حرکات جویدن کنترل نشده یا لب زدن.
تشخیص صرع

ع  این متخصص مغــز و اعصاب گفت: تشــخیص صر
ممکن اســت از طریق آزمایش الکتروانســفالوگرام که 
فعالیت الکتریکی مغز را ثبت می کند، سریع و آسان باشد 
و با تصویربرداری تشدید مغناطیسی علت احتمالی 
بیماری را می توان ارزیابی کرد و بر اهمیت تشخیص و 

کید کرد. درمان بیماری تا
گــر تشــنج ها را کنترل نکنیم، ممکن اســت  او گفت: ا

منجر به بدتر شدن وضعیت ســالمتی بیمار و آسیب 
به نورون های آســیب دیــده در مغز شــوند؛ بدون این 
که به احتمال ابتال به تشنج، افتادن، غرق شدن و... 

سوختگی تصادفی یا حتی مرگ منجر شود.
دکتر نجم توضیح داد که فرد مبتال به صرع ممکن است 
گهانی  در معرض بیماری موسوم به "مرگ غیرمنتظره نا
در صرع" قرار گیرد که از هر هزار نفر مبتال به صرع در یک 
نفر رخ می دهد. این پزشک گفت: یکی دیگر از دالیل 
مراجعه فوری به درمان این اســت که کنترل عالمتی 
می تواند به تسکین بیماری های همراه صرع نیز کمک 
کند؛ زیــرا بســیاری از بیماران از افســردگی یــا اضطراب 
رنــج می برنــد و اغلــب متوجه می شــویم که بــا کنترل 

تشنج ها این مشکل برطرف می شود.
درمان صرع

به گفته دکتر نجم، درمان های زیادی برای صرع وجود 
دارند که در بسیاری از موارد هرچه زودتر شروع شوند، 

اثربخشی آن ها افزایش می یابد.
اولین و مهمترین درمان، داروی ضد تشنج است که در 
حدود ۷۰ درصد بیماران صرعی می توان با آن تشنج را 
گر تشنج با دارو متوقف  برای مدت طوالنی کنترل کرد و ا
نشد، ممکن است به فکر مراجعه به جراحی باشیم؛ اما 
ابتدا باید محل دقیق بیماری را در مغز مشخص کنیم.

او گفت: بیماران اغلب در ابتدا برای انجام جراحی صرع 
تردید می کنند؛ زیرا متوجه میزان توانایی آن برای نجات 
جان خود نمی شــوند. جز این کــه اغلب فکر می کنند 
گرچه در واقع یک درمان  که این یک عمل جدید است؛ ا

رایج از دهه هفتاد قرن گذشته بوده است.
دکتر نجم در پایان گفت: تحقیقات آینده گزینه های 
درمانــی بســیار امیدوارکننــده ای را بررســی می کنند. 
از جمله اســتفاده از روش های کمتــر تهاجمی مانند 
درمان اولتراسوند متمرکز، پیوند سلول های بنیادی 

داخلی و ژن درمانی.

صرع

کارشناسان راهکار هایی برای کاهش وزن پس 
از ۵۰ سالگی توصیه می کنند. 

کاهــش  متابولیســم هــر ۱۰ ســال ۵ درصــد 
گــر فردی بخواهــد وزن کــم کند، اما  می یابد. ا
بــرای دســتیابی بــه تغییــرات مــداوم ســخت 
تــالش می کنــد، ممکــن اســت از انجــام برخی 
تنظیمات کوچک در نحوه غذا خوردن روزانه 

خود بهره مند شود.
1. صبحانه

به گفته پنی لوریر، متخصص تغذیه، نخوردن 
صبحانه می تواند اهداف شــما را برای کاهش 
 Laurier .کنــد ج  وزن ســریع از مســیر خــار
می گوید: »برای افرادی که صبحانه می خورند، 
احتمال کمتری دارد که در اواخر روز میان وعده 

بخورند.
فرد با خوردن صبحانه هر روز می تواند شانس 
بیشــتری برای دریافت پروتئین کافی داشــته 
باشد. با افزایش سن، بدن اغلب فاقد سطوح 
کافی پروتئین است که می تواند اثرات منفی بر 

متابولیسم و سالمت کلی داشته باشد.
او توصیه می کند صبحانه هایی را انتخاب کنید 
که حاوی پروتئیــن و فیبر باال و قنــد افزوده کم 
هستند تا به اهداف کاهش وزن شما بعد از ۵۰ 

سالگی کمک کنند«.
2. غذای فرآوری شده

 غذا هــای فرآوری شــده بــرای ســالمتی مضــر 
هســتند و تالش هــای کاهــش وزن را به ویــژه 
بــا افزایــش ســن خنثــی می کننــد، غذا هــای 
فرآوری شــده اغلب سرشــار از قند، چربی های 
ناسالم و نمک هستند و معموال فیبر و پروتئین 
کمی دارند. افراد می توانند تعداد کالری مصرفی 
خود و تعداد مواد ناسالم مصرفی خود را کاهش 
دهند، بنابراین موفق می شوند بدنی الغر پس 

از ۵۰ سالگی داشته باشند.
یک بررسی علمی که در مجله Nutrition منتشر 
شــد، نشــان داد که مضرات مصــرف غذا های 
فــرآوری شــده نــه تنهــا بــا افزایــش وزن مرتبط 
اســت، بلکه با افزایش خطر ابتال به فشار خون 
باال، بیمــاری عــروق کرونر قلــب، بیماری های 
قلبی عروقی، سرطان و مرگ و میر ناشی از همه 

علل مرتبط است.
به عبارت دیگــر، بدون توجه بــه اهداف حفظ 
وزن وبلکــه بــرای بــه دســت آوردن ســالمتی 
خوب باید تا حد امکان از غذا های فرآوری شده 

خودداری کرد.
۳. میوه ها و سبزیجات

این محقــق توصیه می کند کــه جایگزین های 
غذا های فرآوری شده، میوه و سبزیجات است، 
از جمله اینکه خوردن مقدار زیادی محصوالت 
تازه و کامــل راهی بــرای کاهش وزن بعــد از ۵۰ 
ســالگی اســت، زیرا آن هــا از مواد مغــذی غنی 
هستند و می توانند احساس سیری را افزایش 

دهد.
CDC نیــز توصیه می کند کســانی که ســعی در 
کاهش وزن دارند، میوه ها و سبزیجات بیشتری 
را در برنامــه روزانــه خــود قــرار دهند وبــه جای 

آبمیوه از خوارکی های کامل استفاده کنند.
۴. میان وعده های سالم

تــالش بــرای داشتن اندامی متناســب پــس از 
۵۰ ســالگی تنهــا بــه کاهــش وزن اضافــه منجر 
نمی شــود، بلکه بهبود ســالمت عمومــی را نیز 
در پی دارد که به طور طبیعی در طول ســال ها 
تحت تأثیر قــرار می گیــرد. نکته مهمی کــه باید 
در نظر داشــته باشــید این اســت که از ســن ۲۰ 
ســالگی، خطر ابتــال به کلســترول بــاال افزایش 
گر فردی کلسترول باال داشته باشد،  می یابد و ا
خطر بیماری قلبی نیز به میــزان قابل توجهی 

افزایش می یابد.
بــه همیــن دلیــل بالنــکا گارســیا، متخصــص 
تغذیــه، مصــرف میــان وعده هــای پروتئینــی 
ســالم و گیاهــی را توصیــه می کند کــه انتخاب 
تنقالت گیاهی مانند آجیل، دانه هــا، نخود یا 
لوبیا می تواند مصرف روزانــه پروتئین حیوانی 
شــما را کاهش دهد، که به نوبه خود می تواند 

کلسترول بدن شما را کاهش دهد.

نکات ساده و موثر برای الغری بعد از ۵۰ سالگی 

الغری

پوست موز دارای فواید بسیاری است که 
می تواند برای مراقبت از پوست انسان ها 

حائز اهمیت باشد. 
گــر از جملــه کســانی هســتید که پوســت  ا
موز را بعد از خوردن موز دور می اندازند، با 
شنیدن فواید آن، هرگز این کار را نخواهید 
کــرد. در اینجــا اثــرات مالیدن پوســت موز 
بــه پوســت را فهرســت کرده ایــم. خــواص 
پوســت مــوز بــرای ســالمت پوســت کامال 

اثبات شده است.
خواص پوست موز

موز کــه سرشــار از پتاســیم اســت، یکــی از 
محبوب تریــن و پرمصرف تریــن میوه هــا 

است.
پوســت باقــی مانــده بعــد از خــوردن مــوز 
به اندازه خودش مفید اســت. پوست موز 
که معموال دور می ریزیم در واقع بهترین و 
طبیعی ترین ماده برای مراقبت از پوست 

است.
پس از آشــنایی بــا فواید آن برای پوســت، 
پوست این میوه فوق العاده، ماده شماره 
یک زیبایی شــما خواهد بود. پوست موز 
به لطــف ارزش غذایــی موجــود در آن، به 
معنــای واقعی کلمــه چیــن و چروک های 
کنه را از بین برده و رطوبت  روی پوست و آ

پوست را متعادل می کند.
کســیدان بســیار  پوســت موز از نظــر آنتی ا
غنی اســت، خواص ضد التهابی نیز دارد؛ 
بنابراین نقش مهمی در جلوگیری از ایجاد 

کنه دارد.  آ
پوست موز به دلیل داشتن ویتامین های 
A، B، C و E برای رفع لکه های پوست نیز 

بسیار مفید است.
کنه خــود را بــا ناحیه نــرم داخل پوســت  آ
موز ماســاژ دهیــد و بگذاریــد ۲۰ دقیقه به 
همین صورت بماند تا جذب پوست شود. 
سپس می توانید صورت خود را با آب سرد 
کامال تمیز کنید. دوهفته استفاده مداوم 
میتوانــد پوســت شــفاف وزیبایــی را برای 

شما به ارمغان آورد.

دانستنیها

خواص پوست موز را 

بدانید 

دوز پایین داروی آزمایشی سرطان 
کمپتوتسین اشتها و وزن را کاهش 
می دهــد.  یــک داروی آزمایشــی 
سرطان در کاهش احساس گرسنگی اثرات مثبتی 
داشــته اســت و موش های تحت درمان با ایــن دارو 

کاهش وزن را تجربه کرده اند. دانشمندان در آزمایش  
یک دارو برای سرکوب رشــد تومور ها، به یک درمان 
جدیــد بالقوه ضــد چاقــی دســت یافتند که نشــان 

می دهد می تواند باعث کاهش وزن شود. 
کمپتوتســین )Camptothecin( یک داروی سرطان 

آزمایشی است که پتانسیل سرکوب رشد تومور را دارد.
در طول ۳۰ روز، موش ها ی تحت درمان با این دارو، 
مصرف غــذای خــود را حــدود ۱۲ درصــد و وزن بدن 
خود را حــدود ۱۱ درصد کاهــش دادنــد. در حالی که 
کمپتوتسین به عنوان یک درمان ضد سرطان مورد 

کنون آزمایشات این دارو بر روی  بررسی قرار گرفته؛ اما تا
انسان با موانعی روبرو شده است.

جیانگ وی وو، رهبر مطالعه از دانشگاه چین گفت: 
کمپتوتسین ممکن است مزایای درمانی برای چاقی 

و اختالالت متابولیک داشته باشد.

کاهش وزن و درمان چاقی  تاثیر یک داروی ضد سرطان در 

دانستنیها
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طبق تحقیقــات جدید دانشــمندان، انســان ها 
برای زندگی و بقا در مریخ باید به گیاهخواری روی 

بیاورند. 
تحقیقــات جدیــد روی احتمــال ســاخت کلونی 
در مریخ توســط ایالن ماســک نشــان می دهد که 
مسافران مریخ در آینده باید رژیم غذایی خود را تغییر 

دهند و به گیاهخواری روی بیاورند.
بر اســاس گزارش دیلی میل، ایالن ماسک شرکت 
اســپیس ایکس را در ســال ۲۰۰۲ تاســیس کــرد و 
بخشی از هدف این سازمان این بود که انسان را به 
موجودی تبدیل کند که قابلیت سفر بین سیاره ها 
را داشته باشد. این هدف با ایجاد یک کلونی ثابت 
کنون جزئیات  در مریخ میسر خواهد بود. ماسک تا
متعددی را از ایده هایش برای تبدیل کردن مریخ 
به محلی برای ســکونت ارائه کرده که یکی از آن ها 
شامل »گنبدی های شیشه ای« و همینطور ایجاد 
مکان هایی برای انجام کشت هیدروپونیک و تولید 
کنان مریخ می شود. او  میوه و سبزیجات برای سا
می گوید که برای رسیدن به این هدف یک مزرعه 
۹۳ هزار متر مربعی با چهار طبقه برای تامین غذای 
۵ هزار نفــر کافی خواهد بود. اســپیس ایکس تنها 
آژانس فضایی نیست که به دنبال فرستادن انسان 

به مریخ اســت. ســازمان های چینــی و آمریکایی 
دیگری نیز قصد دارند تا پایان دهه ۲۰۳۰ میالدی 
به این هدف دســت پیــدا کنند. اســپیس ایکس 
تنها سازمانی هم نیست که یک برنامه بلند مدت 
برای ایجاد سکونتگاه روی مریخ دارد، اما شاید یکی 
از دقیق ترین اقدامات را در این زمینه انجام داده که 

طبق برنامه ریزی در حال پیشروی هستند.
ماسک پیش از این اعالم کرده بود که اولین پرتاب 
بدون خدمه استارشــیپ با پرتاب محموله باری 
و یــک اتومبیــل خــودران انجــام خواهــد گرفت و 
پس از آن در ســال ۲۰۲۶ اولین پرواز سرنشــین دار 
استارشیپ انجام خواهد شد. برنامه او این است 
که تا سال ۲۰۵۰ یک شهر خودکفا را در مریخ ایجاد 

کند.

با وجود کمبــود جهانی تراشــه، تبلت های اپل 
همچنان در صدر فروش در بازار این دستگاه ها 

هستند. 
اپل علی رغم کمبود جهانی تراشــه توانســته در 
رقابت با رقبای تولید کننده تبلت پیشتاز باشد و 
آ یپد های مورد نیاز کاربران را به بازار های جهانی 

عرضه کند.
بازار تبلت در سال گذشته رشد ناچیز ۱ درصدی 

داشته و در مجموع محموله ها در سال ۲۰۲۱ از 
مرز ۱۳۲ میلیون دســتگاه عبور کرده اند. در این 
مدت، شرکت اپل با سهم بازار بیش از ۱۹ میلیون 
دستگاه تبلت پیشتاز اســت.  البته این شرکت 
در مقایسه با دو ســال قبل  کاهش ۱۷ درصدی 
داشته و ســهم بازار آن نیز از ۴۴.۶ درصد در سه 
ماهه چهــارم ۲۰۲۰ به ۴۰.۲ درصد در ســه ماهه 

چهارم ۲۰۲۱ رسید.
براساس گزارش ها، این سقوط ناشی از کاهش 
عمومی تقاضا بــرای تبلت ها بود که نســبت به 
ســال قبــل ۳۱ درصــد کاهــش یافــت. در حالی 
که  اپــل بازار تبلت هــا را رهبــری می کــرد، در بازار 
رایانه هــای شــخصی رتبــه ای کســب نکــرد امــا 
همچنان یکی از پنج فروشنده برتر سال بود. در 
کل بازار رایانه های شخصی، بیشترین رشد را با ۹ 

درصد افزایش در سال ۲۰۲۱ داشته اند.

کــردن امنیــت  بــرای بیشــتر  مایکروســافت 
 Microsoft برنامــه  ابــری  ســرویس های 
Defender for Cloud را توسعه می دهد.  شرکت 
مایکروســافت در حال توســعه محصولــی برای 
یافتــن نقــاط ضعف امنیتــی و نظــارت بــر آن ها 
در رایانــش ابــری اســت. بــه گفتــه مســئوالن 
 Google مایکروســافت این اســتراتژی شــامل
Cloud و ســرویس ابــری آمــازون هم می شــود. 
پــس از گذشــت ســه مــاه از افــزودن پشــتیبانی 
 Microsoft از محصــوالت آمــازون بــه برنامــه
Defender for Cloud، حمایت از سرویس ابری 
شرکت گوگل هم شروع می شود. مایکروسافت از 
رابط برنامه نویسی باز برای اتصال به محصوالت 
Google Cloud و Amazon Web Services و ارائه 
خدمات امنیت سایبری استفاده کرده است. 
کاربران معموال از چندین پلتفرم ابری استفاده 
می کننــد. شــرکت هایی مثــل مایکروســافت، 
آمــازون و گــوگل محصوالتــی در زمینــه امنیــت 
کال معاون  ســایبری دارند. بــه گفته واســو جــا
امنیت، انطباق و هویت مایکروسافت، هکر ها با 
شناسایی درز های محصوالت حمالت را برنامه 
کثر مشتریان این شرکت  ریزی می کنند. امروزه ا
 Google و AWS، Azure از محصوالتــی ماننــد
Cloud اســتفاده می کنند. در نظرســنجی اخیر 

مایکروســافت، ۸۳ درصد رهبران کســب و کار، 
مدیریت چند سرویس ابری به شکل همزمان را 
بزرگترین چالش امسال ذکر کردند. مایکروسافت 
در حال تالش برای افزایش تجارت در حوزه تولید 
و توسعه نرم افزار های امنیتی، ردیابی حمالت 
کنــش به  ســایبری و کمــک بــه مشــتریان در وا

آن ها است.
 مایکروســافت پارســال چندین شرکت امنیتی 
را خریــد. پارســال این شــرکت ۱۵ میلیــارد دالر از 
فروش نرم افــزار امنیتــی درآمد کســب کرد. این 
رقم تقریبا ۴۵ درصد نســبت به سال قبل رشد 
داشــت. همچنین ایــن شــرکت، چارلــی بــل 
مدیر ســابق خدمات ابری آمازون را اســتخدام 
کــرد. حــدود ۳۵۰۰ کارمنــد در این شــرکت برای 
محافظت از مشتریان در مقابل حمالت سایبری 

کار می کنند.

در ایــن گــزارش بــه ابزار هایــی اشــاره می کنیــم کــه باعــث می شــود پســت های 
گرام را سفارشی سازی یا به طور موقت تعلیق کنید.  آیا پست های  پیشنهادی اینستا
گرام شما را اشغال می کنند؟ در این گزارش به برخی راهکار هایی  پیشنهادی فید اینستا
می پردازیم که از این اتفاق جلوگیری می کنند. شــما معموال می توانید یک پســت 
گرام خود تشخیص دهید، زیرا توسط حسابی پست شده  پیشنهادی را در فید اینستا
که شما آن را دنبال نمی کنید. پست های پیشنهادی دلیلی در باالی پست را نشان 
گرام  می دهد که به شما می گوید چرا این پست در فید شما ظاهر شده است. اینستا
پســت های پیشــنهادی را از طریق پســت هایی که دوســت دارید و روی آن ها نظر 
کانت هایی که دنبال می کنید و نحوه تعامل شــما بــا افراد دیگر تعیین  می دهید، ا
گر پســت های پیشــنهادی را دوســت ندارید دو گزینــه داریــد: می توانید  می کند. ا
پست های پیشنهادی را سفارشی کنید یا می توانید پست های پیشنهادی را به مدت 
گرام گزینه خاموش کردن پست های  ۳۰ روز به تعویق بیندازید. تا زمانی که اینستا

پیشنهادی را معرفی نکند، این بهترین کاری است که می توانید انجام دهید.
نحوه سفارشی سازی پست های پیشنهادی

۱.روی سه نقطه در گوشه سمت راست یک پست پیشنهادی ضربه بزنید 
 "Suggested post" می توانید یک پست پیشنهادی را شناسایی کنید، زیرا برچسب
دارد یا توضیحی درباره دلیل قرار گرفتن آن در فید شــما در باالی پست وجود دارد. 

نام کاربری که پست پیشنهادی را ارسال کرده و دکمه فالو نیز در کنار نام وجود دارد.
۲. روی »Not Interested« ضربه بزنید.

۳. گزینه »Don't suggest posts related to« را انتخاب کنید.
نحوه به تعویق انداختن پست های پیشنهادی

۱. روی سه نقطه در گوشه سمت راست باالی یک پست پیشنهادی ضربه بزنید.
Not Interested« ۲«. را انتخاب کنید.

۳. روی »days ۳۰ Snooze all suggested posts in feed for«ضربه بزنید.

کشف شد  کلید بقای انسان در مریخ 

صدرنشینی اپل در عرضه و فروش تبلت  

برنامه مایکروسافت 
برای افزایش ایمنی سرویس  ابری مشخص شد 

نحوه سفارشی سازی پست های 
گرام  پیشنهادی اینستا

فناوری

برخورد دو سیاهچاله به منظور ادغام با یکدیگر
دو سیاهچاله در حال چرخش 
به زودی در یک ادغام شــدید 
 بــا یکدیگــر برخــورد خواهنــد 
کرد. یک بیانیــه مطبوعاتی نشــان می دهد که 
ستاره شناسان موسسه Caltech دو سیاهچاله 
را در فاصلــه ۹ میلیــارد ســال نــوری از زمین، در 

آستانه ادغام خشونت آمیز شناسایی کردند.
این مشــاهدات که طی ۱۳ ســال توسط ستاره 
شناســان در رصدخانــه رادیویــی دره اوونــز در 
شــمال کالیفرنیا انجام شــده، نشــان می دهد 
که یک ســیاهچاله رادیویــی که قبال مشــاهده 
-۲۱۳۱ PKS ،شــده بود در مرکز اختروش خــود

۰۲۱، دارای یــک ســیاهچاله همــراه اســت کــه 
آن را به یــک ســیاهچاله دوتایی بســیار پرجرم 

تبدیل می کند. 
کوازار ها هســته های کهکشــانی فعالی هستند 
که در آن ســیاهچاله های پرجرم مــواد را از یک 

دیسک برافزایش بیرون می کشند.
بر اســاس گزارش Caltech، به نظر می رسد این 
دو ســیاهچاله بســیار پرجــرم هــر دو ســال یک 
بــار بــه دور یکدیگــر می چرخند. جرم هــر یک از 
اجرام فضایی عظیــم صد ها میلیون بــار بزرگتر 
از خورشید ماست و فاصله آن ها تقریبا ۵۰ برابر 
بزرگتر از فضای بین خورشــید و پلوتون اســت. 
 Astrophysical یافته های آن ها در مقاله ای در

Journal Letters منتشر شده است.

برخورد کهکشان ها با یکدیگر
انتظار می رود کــه دو ســیاهچاله در حــدود ۱۰ هزار 
ســال که زمان کوتاهی در مقیاس کیهانی اســت، 
با هــم ادغــام شــوند و منجــر بــه برخورد شــدیدی 
شــود که انتظار می رود امواج گرانشــی را به سراسر 
جهان بفرســتند. در ماه نوامبر، ســتاره شناســان 
دانشگاه کلرادو بولدر گزارش خود را در مورد شبیه 
سازی کامپیوتری دو سیاهچاله در مرکز برخورد دو 
کهکشــان منتشــر کردند. آن ها ادعا کردند که این 
برخورد می تواند یک لگد گرانشی قوی ایجاد کند 

که می تواند شکل یک کهکشان را مخدوش کند.
اخترشناسان زمانی به کشــف خود دست یافتند 
که متوجه شــدند یک جــت قدرتمنــد از مجاورت 
سیاهچاله ها خارج می شود. مشاهده شد که این 
جت در حــال جابه جایی به جلو و عقب اســت که 
نشــانه ای از حرکــت مداری ایــن جفــت اســت که 
می توانــد از طریــق جابه جایی هــای دوره ای در 
روشنایی نور رادیویی ساطع شده از سیاهچاله ها 
تشخیص داده شود. جفت سیاهچاله تازه کشف 
شده دومین نامزد شناخته شده برای یک جفت 

ســیاهچاله کالن جرم اســت که در آستانه برخورد 
قرار گرفته اند. اولیــن جفت، که در یــک اختروش 
به نام OJ ۲۸۷ کشف شد، هر ۹ سال یک بار به دور 

یکدیگر می چرخند.
محققان توضیح می دهند که کشف آن ها به درک 
بهتر این فرآیند های خشونت آمیز کمک می کند که 
می توانند شکل کل ساختار های کهکشانی را تغییر 
دهند. با انجام این کار، آن ها می توانند درک بهتری 
از گذشــته کهکشــان خواری کهکشــان خودمان 

داشته باشند.

هواوفضا

داستانکوتاه

جاودانگی، یکی از بزرگ ترین آرزوهای تمام 
ما انسان هاست.

قرص افزایش طول عمر
دانشــمندان روس در حــال تولیــد قرصــی 
هســتند که می تواند به کاهــش روند پیری 
کمک کند. فرد می تواند با خوردن این قرص 

۱۲۰ سال عمر کند. 
پروژه محققان دانشــگاه مســکو در روســیه 
تقریبا شــبیه به داستان های علمی  تخیلی 
است. این محققان گفته اند: قرصی را توسعه 
داده انــد کــه می توانــد عمر انســان را بــه ۱۲۰ 
ســال برســاند. این قرص که نــام آن در حال 
حاضر گفته نشده است، نوع جدیدی از آنتی 

کسیدان است.  ا
به گفته محققان این قرص قادر است بر روی 
کنش هــای شــیمیایی که  میتوکنــدری و وا
باعث طول عمر سلول های انسانی می شود، 

اثر بگذارد. 
میتوکندری نوعی دستگاه انتقال انرژی است 
که موجب می شود انرژی شیمیایی موجود 
در مــواد غذایــی بــا عمــل فسفوریالســیون 
کســیداتیو به صــورت پیوندهای پــر انرژی  ا

فسفات ذخیره شود.

فیلســوفی ســتمدیده بــرای دادخواهــی نــزد 
پادشاهی رفت و هر چه التماس کرد، موثر نشد. 
ناچــار بر قدم هــای پادشــاه افتــاد و دادخواهی 
را تکرار نمود.  شــاه خشــنود شــد و حاجــت او را 
برآورده ســاخت. جمعی به مالمت فیلســوف 
لب گشــودند و او را ســرزنش کردند کــه از مانند 
تو حکیم و شــخصیت بزرگی، این چنین کاری 
سزاوار نبود.  او در جواب گفت: شما نمی دانید 
که گوش پادشاه، در پایش بود؛ از این جهت، مرا 

چاره ای جز این نبود!

قرصی که باعث می شود
کنید!  ۱۲۰ سال عمر 

فیلسوف و پادشاه

گــی قــرار دادن اخطــار  توئیتــر ویژ
روی توئیت هــای فــردی را بــرای 
تمامی کاربــران در دســترس قــرار 

می دهد. 
توئیتر به همه کاربران خود امکان دسترسی به ویژگی 
هشــدار محتوا را می دهد. این ویژگی سال گذشته در 

توئیتر مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته بود.
بر اســاس گــزارش ورج، این ویژگــی به کاربــران امکان 
می دهــد به  جای اینکــه یک هشــدار عمومی به همه 
توئیت های چندرسانه ای اضافه کنند، روی عکس ها 

کنون در و ویدئو های فردی هشدار های مربوط به خشونت و  محتوای حساس را اعمال کنند. این ویژگی ا
نسخه اندروید و iOS توئیتر و همچنین نسخه تحت 

وب آن در دسترس است.
کاربران می توانند هنگان افزودن یک عکس یا ویدئو، 
روی دکمــه ویرایــس آن ضربــه بزننــد و ســپس روی 
نماد پرچمی که گزینه های ذکر شده در باال را نمایش 
می دهد، هشدار محتوا روی پست ها قرار دهند. این 
قابلیت وجود دارد که چندین هشدار را برای یک مورد 
از رســانه ها برچســب گذاری کرد و همچنین می توان 
هشدار را فقط به یک تصویر یا یک ویدئو در یک توئیت 

اضافه کرد. ماننــد رویه قبلی، کابــران می توانند برای 
مشــاهده محتوای عالمت گذاری شــده، روی گزینه 
نمایش کلیک کننــد. باید در نظر داشــت کــه کابران 
نمی توانند روی متن توئیت ها اخطار هایی را قرار دهند. 
کنــون در برنامه هــای  گفتنــی اســت این هشــدار ها تا

دیگری مانند TweetDeck اعمال نشده است.
همانطور که دسته بندی ها نشان می دهند، هشدار 
محتوا به عنوان راه حلی برای جلوگیری از روبرو شدن 
کاربران بــا مطالبی که احتمــاال برای آن ها خوشــایند 

نیستند، در نظر گرفته شده است.

توئیت های مخرب توئیتر پنهان می شوند 

فناوری

خواندنیها

علی پیراینده - شهردار مشکات

شهرداری مشکات درنظردارد براساس دفترچه بودجه 1۴۰۰ و مصوبه 1 صورتجلسه 2۴ مورخ 1۴۰۰/11/11 شورای 
اسالمی شــهر مشــکات تعــداد 8 قطعــه از زمینهــای در تملــک خــود بــا کاربــری تجــاری همــراه بــا پروانــه ســاخت در 
ســه طبقــه را طــی تشــریفات مزایــده عمومی بــه فــروش برســاند. لذا از کلیه اشــخاص حقیقــی و حقوقی درخواســت 

گهــی جهــت دریافت اســناد شــرکت در مزایــده به دبیرخانه شــهرداری مراجعه نمایند. میگــردد از تاریــخ نشــر اولیــن آ
گهی برعهده برنده مزایده میباشد. 12811۰۰ / م الفالزم بذکر است هزینه کارشناسی اراضی و آ

نوبت دوم
گهی مزایده زمین شماره ۴813- 1۴۰۰ مورخه 1۴۰۰/12/1 آ

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان

گهــی ممنوعیــت شــماره 9۵/1۴۰98/7۰۰ مــورخ 9۵/2/18 براســاس نتایــج مطالعــات و بررســیهای بــه عمــل آمــده، افت ســطح  پیــرو آ
آب زیرزمینــی و کســری حجــم مخــزن در محــدوده مطالعاتــی اســفنداران همچنــان ادامــه دارد، لــذا بــه منظــور جلوگیــری از افزایــش افــت 
کیفیت آب آبخوان و نیز حفظ سیستم قنوات منطقه،  سطح آب زیرزمینی در محدوده یاد شده و همچنین جلوگیری از روند تخریب 
بــه موجــب مــاده ۴ قانــون توزیــع عادالنــه آب، ممنوعیــت حفــر چــاه عمیق، نیمه عمیق و احــداث قنات و یــا هرگونه افزایش بهره بــرداری 
از منابــع آب )بــه اســتثنای مــوارد منــدرج در آییــن نامــه اجرایــی قانــون الحــاق یــک مــاده بــه قانــون وصــول برخــی از درآمدهــای دولــت و 
مصــرف آن در مــوارد معیــن و مــاده ۵7 قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالی دولت مصوب ســال 8۴ و درحد ســقف تخصیــص آب ابالغ 
شــده( در محــدوده مطالعاتــی مذکــور طبــق نقشــه های موجــود در دفتر حوضه آبریز زاینــده رود و حوضه های جنوب غربی فالت شــرکت 
گهــی فــوق )1399/11/8( بــه مــدت ۵ ســال  مــادر تخصصــی مدیریــت منابــع آب ایــران و شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان از تاریــخ اتمــام آ

دیگــر تــا تاریــخ 1۴۰۴/11/8 بــا حــدود اربعــه بــه شــرح زیــر تمدیــد می گــردد.
شــمال: از نقطــه ارتفاعــی 2۴28 درامتــداد مــرز محــدوده مطالعاتــی بــه کوههــای محمــد نوجــوان، قلعــه میرحیــدر، قلــه خورشــید )نقطه 
گــز و چــاه خزانــه )نقطــه  گردنــه )نقطــه ارتفاعــی 2۰2۴(، ســنگ ریــز، معــدن، زرد )نقطــه ارتفاعــی 191۶(، چــاه  ارتفاعــی 2۰72(، دنبــال 

گاوخونــی. ارتفاعــی 197۶( و از آنجــا تــا محــل تالقــی مــرز محــدوده بــا حــد غربــی باتــالق 
گاوخونــی و ســپس درامتــداد مــرز محــدوده مطالعاتــی تــا خــط  شــرق: از محــل تالقــی فــوق الذکــر درامتــداد قســمتی از حــد غربــی باتــالق 

کــوه پــوزه تنــگ )نقطــه ارتفاعــی 2۰۴2(. الــراس 
کــوه پــوزه تنــگ )نقطــه ارتفاعــی 2۰۴2( درامتــداد مــرز محــدوده مطالعاتــی بــه نقــاط ارتفاعــی 2399 و 2۵3۴ و  جنــوب: از خــط الــراس 

کمــر شــوراب. کــوه  درادامــه مــرز مذکــور بــه نقطــه ارتفاعــی 2۵93 و از آنجــا تــا 
غــرب: از کــوه کمــر شــوراب درامتــداد مــرز محــدوده مطالعاتی به کوه پــروادان، نقــاط ارتفاعــی 279۴ و 3۰2۴ و درادامه مرز مذکور تا نقطه 

128۵۵7۰ / م الفارتفاعی 2۴28.

گهی تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی  آ

محدوده مطالعاتی اسفنداران در استانهای اصفهان و فارس

شــهرداری گلدشــت بــه اســتناد مصوبــه شــماره 1۴۰۰/92۴/ش مــورخ 
گذاری  1۴۰۰/1۰/۰1 شــورای محترم شــورای شــهر درنظردارد نسبت به وا
ــد.  ــده اقــدام نمای گهــی مزای زمیــن ورزشــی چمــن مصنوعــی ازطریــق آ
گاهــی از شــرایط و دریافــت مــدارک  متقاضیــان می تواننــد بــه منظــور آ
گهــی تــا پایــان وقــت اداری روز پنجشــنبه مــورخ 1۴۰۰/12/2۶  شــرکت در آ

128۵۶2۵ / م الفبــه شــهرداری مراجعــه نماینــد.

نوبت اول
گهی مزایده آ

محمدمهدی فردوسی - شهردار گلدشت


