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اجرای قانون بیمه درمانی زوج های نابارور به کمک شــیوه های نوین درمان ناباروری آمده تا چراغ زندگی 
خانواده های بدون فرزند را روشن کند.  کاهش نرخ رشد جمعیت به زیر یک درصد یکی از پیامد های جدی 
نگرفتن اجرای سیاست های کلی جمعیت است. در موضوع رشد جمعیت عالوه بر تشویق و حمایت خانواده ها 
برای فرزندآوری باید از ظرفیت های خاموش نیز استفاده کرد که یکی از آن ها کمک به باروری زوج های نابارور 
است که ۲۰ درصد از زوجین کشور را شامل می شــوند: به عبارتی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار زوج نابارور داریم. 
اصفهان با داشتن مراکز مختلف درمان ناباروری و استفاده از شیوه های نوین علمی در این زمینه از استان های 
موفق در این زمینه و حتی پذیرای مراجعانی از سایر کشورهاست. اما در حالی که درمان ناباروری در اصفهان 
و ایران برای بیماران غیر ایرانی کم هزینه و ثمربخش است، بسیاری از زوجین ایرانی از پس هزینه های درمان 
ناباروری بر نمی آیند. بهتر بگوییم علم درمان زوجین نابارور را داریم، اما پولش را نه؛ البته به تازگی طرح بیمه این 
خانواده ها اجرایی شده تا بال بیمه به کمک بال دانش بیاید و پرنده کوچک خوشبختی در خانه زوج های چشم 

انتظار فرزند به پرواز درآید.

چتر بیمه بر سر زوج های نابارور؛

حاال هم علمش را داریم و هم پولش را

جذب ۸۵۰۰ کارجو به بازار کار 
با سامانه جست وجوی شغل

جدیدترین قیمت محصوالت پروتئینی در بازار:

باز هم دستهای پشت پرده!

در ۶ ماه گذشته:

 حرکت دوباره چرخ
  ۱۶۰ واحد صنعتی 
در استان اصفهان

شهردار مبارکه خبر داد:

تصویب طرح الحاق 
زمین های ابراهیم آباد  

به محدوده شهری مبارکه

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

لودگی راننده  خواب آ
گوار است عامل اتفاق های نا
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محمدکشاورز:

گیتی پسند با جام باشگاه های آسیا 
غریبه نیست

پیش بینی توزیع ۴۵۰۰ تن سیب و پرتقال دولتی
 در اصفهان
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رییس انجمن نقاشان: 

هنر شهری از ضروریات مناطق 
بزرگی مانند اصفهان است
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# اصفهان  تنها  نیست

گشتی در نمایشگاه خودروهای 
کالسیک اصفهان
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کیفــی  بــا ارزیابــی  شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان اصفهــان درنظــردارد مناقصــه عمومی همزمــان 
گلپایــگان( بــه شــماره  )فشــرده( )عملیــات اجرایــی تصفیــه خانــه فاضــاب زون لبنیــات شــهرک صنعتــی 
کلیــه مراحــل برگزاری  )2۰۰۰۰۰1281۰۰۰222( را ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. 
کت هــا ازطریــق درگاه  گــران و بازگشــایی پا مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد مناقصــه 
ــد  ــد ش ــام خواه ــه آدرس WWW.setadiran.ir انج ــتاد( ب ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت س
گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت  و الزم اســت مناقصــه 
گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه 

تاریــخ 1۴۰۰/12/21 می باشــد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1۴۰۰/12/28

آخرین مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت 1۳:۳۰ روز پنجشنبه  تاریخ 1۴۰1/۰1/18
کت های ارزیابی: ساعت ۰8:۳۰ روز شنبه تاریخ 1۴۰1/۰1/2۰ زمان بازگشایی پا

گهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. هزینه درج آ
موضوع مناقصه : عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضاب زون لبنیات شهرک صنعتی گلپایگان

ــال و براســاس فهــارس بهــای ســال 1۴۰۰ ســازمان برنامــه و  ــرآورد اولیــه : 82.۳۴7.929.727 ری مبلــغ ب
کشــور )اعتبــار طــرح جــاری( بودجــه 

مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار: ۴/117/۳97/۰۰۰ ریال
رشــته و پایــه تشــخیص صالحیــت پیمانــکاران: رتبــه ۵ یــا باالتــر در رشــته آب و رتبــه ۵ یــا باالتــر در رشــته 

تاسیســات و تجهیــزات 
مدت اجرا:  1۴ ماه 

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعات بیشــتر درخصوص اســناد مناقصه 
کــت الــف: آدرس اصفهــان خیابــان 22 بهمــن، مجموعــه اداری امیرکبیــر، شــرکت شــهرکهای  و ارایــه پا

صنعتــی اســتان اصفهــان و تلفــن ۰۳1۳2۶۴7۳۰۰ 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس :۰21-1۴۵۶

اطاعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها، در ســامانه WWW.setadiran.ir بخــش ثبــت نــام/
گر موجود اســت. کننده/مناقصه  129۰۴7۵ / م الفپروفایل/تامیــن 

ت دوم
نوب گهی فراخوان مناقصه عمومی  آ

همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای 

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شــرکت آب وفاضــاب اســتان اصفهــان درنظرداردعملیــات اجرایــی بــه شــرح زیــر را از طریــق مناقصــه 
گــذار نمایــد. عمومی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط وا

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت 1۳:۰۰ روز دوشنبه به تاریخ  1۴۰1/۰1/1۵

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
ازساعت ۰8:۳۰ صبح روز سه شنبه به تاریخ 1۴۰1/۰1/1۶

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

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-۶۶8۰۰۳۰ ۳-۰۳1 )داخلی ۳9۵(

نام روزنامه: سیمای شهر
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/12/22

ت اول
نوب
گهی برگزاری مناقصه عمومی آ

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 محل تامینموضوع مناقصهشماره  مناقصه
برآورد )ریال(اعتبار

مبلغ تضمین 
)ریال(

۴۰1/۴۰۰ - 1 - ۵/۴
اجرای نما و محوطه سازی ساختمان 

اداری آبفا دهاقان
۶.9۵۶.۴9۵.۳8۵۳۳9.۰۰۰.۰۰۰جاری

۴۰1/۴۰۰ - 1 - ۶/۴
عملیات سفت کاری احداث ساختمان بحران 

چشمه توتی
1۶.۶8۴.1۵۵.۳۰9۶۳۰.۵۰۰.۰۰۰جاری

۴۰1/۴۰۰ - 1 - 7/۳
عملیات اجرای حوضچه های پهنه بندی 

فشاری فوالدشهر
9.۳18.۴78.1۶8۴۰9.۶۰۰.۰۰۰جاری

۴۰1/۴۰۰ - 1 - 8/2
تهیه مصالح واجرای عملیات سفت 

کاری)بدون میلگرد اسکلت(ساختمان اداری 
شاهین شهر )با ارزیابی کیفی(

۳1,۰۰8,۳۴۶,۳۰21,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰جاری

۴۰1 - 1 - 9
عملیات احداث ۳باب ساختمان چاه های 

شماره۳و۴ شاهین شهرو چاه شهید اشرافی گز
7,۶۳۴,۰۵8,79۶۳۵9,۰۰۰,۰۰۰جاری
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مشاهدات میدانی حاکی از افزایش قیمت گوشت 
گوسفندی در بازار نسبت به هفته گذشته است. 

به گزارش ایسنا، گوشت قرمز با نزدیک شدن به 
روزهای پایانی ســال ایام پرنوســانی را پشــت سر 
می گذرانــد و قیمــت آن در حــال افزایش اســت. 
افزایش قیمتی کــه رییــس اتحادیه مرکــزی دام 
سبک کشور و رییس هیات مدیره انجمن صنفی 
گاوداران معتقدنــد بــه دســت دالالن و مافیــای 

گوشت و به طور مصنوعی اتفاق افتاده و دام زنده 
به این حد گران نشده است.

آنها همچنین اعام کره اند که همیشه برای شب 
عید و مــاه رمضــان تقاضــای خرید گوشــت زیاد 
می شــد و به تبع آن قیمت ها بــاال می رفت، ولی 
دست های پشــت پرده این بار زودتر قیمت ها را 
افزایش دادند تا تولیدکننده داخلی حذف شود، 
مسئوالن تحت تاثیر قرار بگیرند و واردات گوشت 

گرم توجیه پیدا کند.
کنون  به گفته این فعاالن صنعت دامپروری، ما ا
با مازاد دام زنده در کشور مواجه هستیم و افزایش 

قیمت ها منطقی نیست.
آخرین قیمت گوشت قرمز و برخی از محصوالت 

پروتئینی در جداول زیر آمده است:
       قیمت محصوالت پروتئینی براساس 

مشاهدات میدانی

گفتنی است قیمت های ذکر شده در جدول باال حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر 
یا کمتر باشد.

      قیمت محصوالت پروتئینی براساس نرخنامه میادین میوه و تره بار

وزیر امــور اقتصادی و دارایی گفت: بســیاری از 
مشــکاتی که گریبان اقتصاد کشــور را گرفته از 
زنجیره های خودنظــم اداری و اجرایی کشــور 

ناشی می شود.
سیداحســان خاندوزی که به عنوان نماینده 
تام االختیــار رئیــس جمهــور در ســفر اســتانی 
مازنــدران بــه شهرســتان چالــوس ســفر کــرده 
است، در جلسه شورای اداری این شهرستان، 
اظهار کرد: این زنجیــره خودنظم فرصت های 
رونق اقتصادی و کســب درآمدهای حال را از 
بخشــی از جامعه ما ستانده اســت و تبدیل به 
زنجیری بر دست و پای فعاالن اقتصادی شده 
اســت. وی توزیع اختیارات را نخستین گام در 
برداشــتن موانع از راه رونق اقتصادی برشمرد 
و توضیح داد: نخســتین اقدامی که برای ایجاد 
تحــرک و تحــول در بطــن جامعــه بایــد انجــام 
دهیم این اســت کــه از یــک دولــت تمرکزگرای 
نفتــی متمرکــز در پایتخــت فاصلــه بگیریــم و 
اختیارات را با توجه به توانمندی های مناطق 
توزیــع کنیــم تــا بتواننــد خودشــان مشــکات 
منطقه را حل کنند و نباید منتظر بمانیم تا یک 
منجی پیدا شــود کــه بتوانــد از روی اباغیه ها 
و بخشــنامه ها در پایتخت مشــکات کشــور را 

حل کند.
کید بر اینکه توزیــع اختیارات  وزیر اقتصاد بــا تا
بــا نظــارت، شــفافیت و پاســخگویی هــم باید 
همــراه شــود، گفــت: مســائل و مشــکاتی کــه 
امروز استان ها و شهرستان ها با آن مواجهند از 
جمله همین مسائل و مشکاتی که در جلسه 
شورای اداری مطرح شــد همه از این است که 
گر ایــن زنجیره هــای خودنظــم بــر پــای نظــام  ا

اداری و اجرایی کشــور تنیده نشــده بــود، باید 
پیش تــر از اینهــا حــل می شــد ولــی متأســفانه 
کنــون می بینیم بــه درد مزمن چندین ســاله  ا

تبدیل شده اند.
وی افزود: در همین موضوعاتی که مســؤوالن 
در این جلسه مطرح کرده اند به عنوان مسائل 
و مشــکات حــوزه مالیاتــی، بانکــی و نظایر آن 
ح شــد،  و مثال هــای کــه در ایــن جلســه مطــر
نیازمند توزیع اختیارات است و من این هفته 
در حــوزه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی طی 
بخشــنامه ای تعدادی از اختیاراتــی را که امروز 
اســتان ها نداشــتند و بایــد حتمــا بــه تهــران 
مراجعه می کردند و ماه ها مکاتبــه و رفت و آمد 

گذار خواهم کرد. انجام می شد، وا
هماهنگــی  شــورای  از  گفــت:  خانــدوزی 
بانک هــای دولتــی هــم خواســتم کــه ســقف 
اختیارات بانک هــای اســتان را افزایش دهند 
کــه نیــاز نباشــد بــرای پرونده های مکــرر حتما 
به پایتخــت مراجعه بشــود و مدت هــا در صف 
انتظــار بماننــد و حل اینگونه مشــکات که به 
شــخصه از حوزه اختیارات ما در وزارت اقتصاد 
گــذار   و دارایــی اســت کــه در هفتــه جــاری وا

خواهد شد.

جدیدترین قیمت محصوالت پروتئینی در بازار:

باز هم دستهای پشت پرده!

خبر

در ۱۱ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰، ۴۵ هزار و ۴۳۲ واحد 
مسکن مهر تحویل متقاضیان شده است.

از ابتدای سال جاری تا ابتدای اسفندماه، ۴۵ 
هزار و ۴۳۲ واحد مسکن مهر بر مبنای آمار بانک 
مســکن به اتمام رســیده و تحویل متقاضیان 
شــده اســت. بر این اســاس ۴ هزار و ۳۸۸ واحد 
مسکونی مرتبط با تسهیات مسکن روستایی 
بــوده کــه ۹.۶ درصــد از کل واحدهای تکمیل 

شده در سال ۱۴۰۰ را در بر می گیرد.
از ســوی دیگــر ۶۶ واحــد مســکونی از آمــار کل 
نیز مرتبــط بــا بافــت فرســوده بــوده و ۴۰ هــزار و 
۹۷۸ مسکن مهر شــهری معادل ۹۰.۱ درصد از 
واحدهای مسکونی تحویل شده در سال جاری 

در این اطاعات قید شده است.
21۶ هزار مسکن مهر باقی مانده است

بر اساس این آمار تا ابتدای اسفندماه سال ۱۴۰۰ 
همچنان ۲۱۶ هزار و ۳۸۸ مسکن مهر تحویل 
نشــده باقیمانده که از این تعداد ۳۲ هــزار و ۱۹۱ 
پروژه پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد دارند، از سوی 
دیگر ۶۶ هزار و ۹۸۹ واحد مسکونی از واحدهای 
باقیمانــده نیز پیشــرفت بیــن ۳۰ تــا ۷۵ درصد 
داشته و ۱۱۷ هزار و ۲۰۸ واحد دیگر نیز پیشرفت 

بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد دارند.

سخنگوی گمرک گفت: با همراهی دادستان 
تهــران بــرای ۱۷ تــن کاالی قابــل اشــتعال و 
ک در گمــرک فــرودگاه امــام )ره(، ۶۴۰  خطرنــا
اظهارنامه متروکه صادر و تحویل سازمان اموال 
تملیکی شد. سید روح اهلل لطیفی اظهار کرد: با 
پیگیری های گمرک، برای ایمن سازی و تعیین 
تکلیف محموله های خطرناک و قابل اشتعال در 
فرودگاه امام )ره( برای ۱۷ تن کاال، ۶۴۰ اظهارنامه 
متروکه صادر شد. وی افزود: با حضور دادستان 
تهران، رئیس سازمان اموال تملیکی، مدیرکل 
گمرک فرودگاه امــام )ره( و معاونان دادســتان، 
محموله های متروکه بارگیری و تحویل سازمان 
جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی شــد. 
سخنگوی گمرک خاطرنشان کرد: برای تسریع 
کمیت و پیاده سازی  در ترخیص کاال و اعمال حا
قوانین تجارت گمرک کشور مصمم هستیم و 
تاش می کنیم تا کاالهایی که با رعایت قوانین 
کشــور وارد شــدند را در حداقــل زمــان ترخیص 
کنیم. لطیفی اضافه کرد: آن دسته از کاالهایی 
که به هر دلیل شرایط ترخیص را دارا نیستند نیز 
با همکاری و اقدام به موقع سازمان های مرتبط 
ع وقت با طی تشــریفات قانونی تعیین  در اســر

تکلیف می شوند.

معــاون اشــتغال وزیــر کار از ثبــت ۳۳۵ هــزار 
تقاضای اشتغال در ســامانه جست وجوی 
شــغل طــی شــش مــاه گذشــته خبــر داد و 
گفت: ۸۵۰۰ نفــر از این طریق جذب بــازار کار 

شده اند. 
محمود کریمی بیرانوند در گفت وگو با ایسنا، 
با اشاره به راه اندازی سامانه جست وجوی 
شــغل، اظهــار کرد: ایــن ســامانه بــا هــدف 
کاهــش هزینه هــای جســت وجوی شــغل، 
اتصال سریع کارجو و کارفرما، رضایت خاطر 
مخاطبان و ایجاد پویایی در بازار کار دی ماه 

۱۴۰۰ مورد بهره برداری قرار گرفت. 
وی دربــاره ویژگی هــای ســامانه، افزود: این 
ســامانه درگاهی اســت که کارفرمایــان برای 
درخواست نیروی کار مورد نیاز به آن مراجعه 
و اطاعات خود را ثبت می کنند و کارجویان 
نیز با مراجعه به ســامانه نســبت به ثبت نام 
اطاعات خود اقدام می کنند تا کار مورد نظر 

را پیدا کنند. 
معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزیــر 
کار دربــاره آمــار تعــداد متقاضیــان اشــتغال 
ثبــت شــده و کارفرمایــان متقاضــی نیــروی 
کنــون ۱۶ هــزار و ۵۰۰  کار در ســامانه گفــت: تا
نفر جوینــده کار، ۳۱۵۰ کارفرمــای متقاضی 
نیروی کار و ۱۷۰ هزار فرصت شغلی اعامی از 
سوی کارفرمایان متقاضی نیروی کار جدید 
در سامانه ثبت شده و ۸۵۰۰ نفر از این طریق 
جذب بازار کار شدند. کریمی بیرانوند در عین 
حال از ثبــت ۳۳۵ هزار تقاضای اشــتغال در 
سامانه رصد وزارت کار طی شش ماه گذشته 
خبر داد و گفت: این میزان اشــتغال ثبتی در 
شش ماهه نخســت امســال ۲۰۰ هزار تقاضا 
بوده که بــا احتســاب آمار شــش ماهــه دوم 
جمعا تا پایان بهمن ماه ۵۳۵ هزار تقاضا در 

سامانه رصد به ثبت رسیده است. 

خبر نافرمانی قیمت بلیت هواپیما از دستورات :  

پرواز گرانی در آسمان سفر های نوروزی 
ادعای رئیس سازمان هواپیمایی 
کشوری درباره این که هیچ شرکت 
هواپیمایی برای نوروز حق افزایش 
نرخ بلیت را نــدارد، در حالی بیان می شــود که خبر ها 
حداقــل از بهمــن مــاه حکایــت از ایــن دارد که قیمت 
بلیت های هواپیما ها و حتی قطار ها بــرای نیمه دوم 
اسفند و نوروز ســال ۱۴۰۱ با افزایش محســوس روبه رو 

شده است.
ســال های بوی نــوروز کــه می رســد و شــهر رنــگ بهار 
می گیــرد، هــم زمــان بــا آن تاخــت و تاز ایرالین هــا و 
شــرکت های هواپیمایــی و حتی مســافربری نیــز آغاز 
می شود. بحرانی که پس از شــیوع کرونا و همراه با رها 
ســازی قیمت بلیت هواپیما با افزایش حاشــیه های 
بیشتر نیز همراه شده است. پاییز ســال ۱۳۹۹ و بعد از 
گهانی ۶۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما، به  افزایش نا
بهانه بحران کرونا و مساله استفاده از ۶۰ درصد ظرفیت 
هواپیما ها در زمــان پرواز بود که جلســات زیادی بین 
شــرکت های هواپیمایــی و متولیــان صنعــت هوایی 
برگزار شد و نهایتا سازمان هواپیمایی کشــوری اعام 
کرد که بلیت هواپیما   ۱۰ درصد نسبت به قیمت های 
خردادمــاه ســال ۹۹ گــران می شــود.  امــا در نهایت نه 
تنها بسیاری از ایرالین ها به این مصوبه عمل نکردند 
و قیمت ها تــا ۵۰ درصد افزایش یافت بلکــه حتی الزام 

به فروش نیمی از بلیت ها نیز به فراموشی سپرده شد.
      ادامه افزایش قیمت های سال 1۳99 در 1۴۰۰

این شرایط در حالی است که از ابتدای خرداد ماه سال 
جاری نیز ماجرای پاییز سال گذشته دوباره تکرار شد 
و ایرالین ها ایــن بار بــا افزایــش ۴۰ درصدی و با عبــوز از 
نرخ های مصوب سال ۹۹ اقدام به فروش بلیت کردند. 
بهانه اصلی ایرالین ها نیز ادامه اجــرای فاصله گذاری 
اجتماهــی در پرواز ها اســت که به گفتــه دبیر انجمن 
شــرکت های هواپیمایــی می تواند ایرالین هــا را تا مرز 

ورشکستی پیش براند.
سال ۱۳۹۹ نیزکمی پس از آن که ستاد ملی مقابله با کرونا 
دســتورالعمل ظرفیت۶۹ درصدی را به شــرکت های 
هواپیمایی اباغ کرد، شرکت ها خواهان افزایش نرخ 

بلیت هواپیما در پرواز های داخلی شدند.
دســتورالعمل ســتاد ملی مقابله با کرونا برای کاهش 
مسافرگیری پرواز ها بود و براساس آن ایرالین ها موظف 
شدند از اول آبان سال ۹۹ با ۶۰ درصد ظرفیت هر پرواز، 
بلیت فروشی کنند. با اباغ این پروتکل جدید، ایرالین 
با استناد به این که کاهش تعداد مسافران موجب ضرر 
و زیان آن ها اســت اعام کردند که قیمت بلیت ها نیز 

باید تغییر کند.
ابتــدای تیــر مــاه ســال جــاری بــود کــه شــرکت های 
هواپیمایــی داخلــی بــدون داشــتن مجــوز و حتــی 
اطاع رســانی در ایــن زمینه، اقــدم بــه افزایش قیمت 
بلیــت هواپیمــا کردنــد در حالــی کــه بــرای باالبــردن 
گــر  قیمت هایشــان از کســی نظــر نپرســیدند و یــا ا
بدبینانه بخواهیم به آن نگاه کنیم، شــاید هم برخی 
مســوالن اینطور وانمود کردنــد که ایرالین ها بی خبر 
دســت به این تبانی و بــه اصطــاح رقابــت مضر علیه 

مردم زدند.
از ســوی دیگر در مرداد ماه ســال جــاری نیز پــس از آن 
که شــرکت های هواپیمایی در اقدامی خودسرانه و با 
هماهنگی کامل قیمت بلیت هواپیما را در مسیر های 
داخلی تا ۳۰ درصد افزایش دادند، انتقادات بسیاری 
از ســوی وزیــر راه و شهرســازی و مســوالن ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری و نماینــدگان مجلــس نســبت 
به این اقدام مطرح شــد و قرار بود ایرالین ها نرخ های 

افزایــش یافتــه خــود را به قیمت هــای مصــوب قبلی 
برگردانند. مســوالن ســازمان هواپیمایی بر این نکته 
کید کردند که این اقدام ایرالین ها در افزایش قیمت  تا
بلیت هواپیما مصداق تبانی و رقابت مضر است و باید 
آن ها به قانون احترام بگذارند و قیمت ها را به نرخ های 
ســابق مصوب یعنی نرخنامه مصوب آبان ماه ســال 
گذشته بازگردانند. از سوی دیگر نیز پرونده ایرالین های 
متخلف به دستگاه های نظارتی ارسال شد تا با آن ها 

برخورد شود.
      وزیر دستور به نظارت داد، ایرالین ها فرمان 

نمی برند
در مرداد ســال جاری بود که محمد اســامی، وزیر راه 
و شهرســازی، در نشســت شــورای عالــی هواپیمایی 
کشــوری کــه بــا حضــور ســایر اعضای ایــن شــورا در 
ساختمان دادمان تشکیل شده بود، در این باره گفت: 
»ضــروری اســت انجمن شــرکت های هواپیمایــی، از 
اقدام ناهماهنگ با شورای عالی هواپیمایی کشوری 
در افزایــش نــرخ بلیــت هواپیمــا خــودداری کنــد. در 
نرخ گذاری، دو مســاله اهمیت دارد. یکی محاسبات 
عــددی هزینه هــا و درآمد ایرالین هــا و دیگــری نقش 
کمیــت در حمایت توامــان از همه اقشــار جامعه و  حا

صنعت هوانوردی است.«
      افزایش قیمت مجدد بدون نظارت، بدون 

مصوبه، همراه با نافرمانی
ماجرای افزایش غیرقانونی نرخ بلیط های هواپیما ها 
و تخلفات ایرالین ها، اما هر سال در آســتانه نوروز وارد 
فار تازه ای شده اســت و به نظر می رسد این بار نیز این 
روند با توجه به افزایش قیمت ها در دو مرحله تیرماه و 
مهرماه سال جاری و به بهانه کرونا، حاال حتی با شدت 

بیشتری جریان دارد.
اواســط بهمن ماه ســال جــاری و در حالی کــه بیش از 
۴۵ روز تا تعطیات نوروز بای مانده بود خبر ها حکایت 
از آن داشــت که ظرفیت برخــی از پرواز هــا و قطار ها پر 
شده اســت و در عین حال خبر های دیگر نیز حکایت 
از آن داشــت که قیمــت بلیت پــرواز و قطار نســبت به 
ماه گذشته یعنی دی ماه سال ۱۴۰۰ با افزایش مواجه 

شده است.
این در حالی است که در ۲۱ بهمن ماه عضو کمیسیون 
عمران مجلس گفته است که: »اجازه افزایش قیمت 

بلیت هواپیما و قطار را برای نوروز ۱۴۰۱ نمی دهیم.«

اسماعیل حســین زهی در گفتگو با تسنیم گفته بود 
که: »قرار بود پس از حذف محدویت مسافر در پروازها، 
قیمت بلیت هواپیما نیز به نرخ ســابق خود بازگردد، 
نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه شرکت های هواپیمایی 
قیمت بلیت را نیز افزایش دادند. طی هفته های اخیر 
قیمت بلیت هواپیما ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته 
که به هیچ عنوان پذیرفته نیست. وزیر راه و شهرسازی 
به عنوان متولی این حوزه باید با جدیت به قیمت بلیط 
هواپیما ورود کرده و اجــازه افزایش قیمت غیرقانونی 
به ایرالین ها را ندهد.« این نمانیده مجلس در بخش 
دیگری از سخنانش نیز گفت که: »علی رغم وعده وزیر 
راه مبنی بر ساماندهی نرخ بلیط هواپیما ظرف مدت 
یک ماه، شاهد نابسامانی در این حوزه و افزایش قیمت 
بلیط ها هستیم؛ لذا اعضای کمیسیون عمران در اولین 

فرصت، جلسه ای با این موضوع برگزار خواهد کرد.«
      ادعای عضو کمیسیون عمران مجلس در 

مقابل رئیس سازمان هواپیمایی
در همیــن حــال و در حالــی کــه مســوالن وزارت راه 
بار ها اعــام کرده اند که حــق افزایش نــرخ بلیت های 
هواپیمایی وجود ندارد، اما به نظر می رسد شرکت های 
هواپیمایی بدون توجه به این دستورات در حال فروش 

بلیت با قیمت باالتر هستند.
اسماعیل حســین زهی در همین رابطه نیز گفته بود 
که: »قرار بود پس از حذف محدویت مسافر در پروازها، 
قیمت بلیت هواپیما نیز به نرخ ســابق خود بازگردد، 
نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه شرکت های هواپیمایی 
قیمت بلیت را نیز افزایش دادند. طی هفته های اخیر 
قیمت بلیت هواپیما ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته 
که به هیچ عنوان پذیرفته نیست. وزیر راه و شهرسازی 
به عنوان متولی این حوزه باید با جدیت به قیمت بلیط 
هواپیما ورود کرده و اجــازه افزایش قیمت غیرقانونی 

به ایرالین ها را ندهد.«
در این شرایط به نظر می رســد که علی رغم وعده وزیر 
راه مبنی بر ساماندهی نرخ بلیط هواپیما ظرف مدت 
یک ماه، شاهد نابسامانی در این حوزه و افزایش قیمت 

بلیط ها هستیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس در همین رابطه تصریح 
کرد که: »انتظار داریم دستگاه های نظارتی و مجموعه 
وزارت راه نیز به موضوع قیمت بلیط هواپیما ورود کرده 
و با تخلفات برخورد کنند. این افزایش قیمت نه تنها 

در خطوط هوایــی بلکه ریلی و جاده ای نیز مشــاهده 
می شــود. از این رو با توجه به اینکه در آســتانه سال نو 
و ایام نوروز قرار داریم نباید شاهد افزایش قیمت مجدد 
باشیم. اجازه نمی دهیم قیمت بلیط هواپیما و قطار 

در ایام نوروز ۱۴۰۱ افزایش پیدا کند.«
سخنان این نماینده کمسیون عمران مجلس درباره 
افزایش قیمت بلیت های هواپیما ها در نوروز در حالی 
بیان می شود که روز ۱۲ بهمن ماه سال جاری، رئیس 
سازمان هواپیمایی کشوری گفته بود که: »هیچ شرکت 
هواپیمایی برای نوروز حق افزایش نرخ بلیت را ندارد.«

محمد محمدی بخــش گفتــه بودکــه: »هنــوز اتفاق 
جدیدی برای ورود هواپیمای جدید توســط ایرباس 
کنون به تعهدات خود عمل  رخ نداده و این ایرالین تا

کرات هستیم.« نکرده، اما ما آماده مذا
ادعای رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره این 
که هیچ شرکت هواپیمایی برای نوروز حق افزایش نرخ 
بلیت را ندارد، در حالی بیان می شود که خبر ها حداقل 
از بهمن ماه حکایت از ایــن دارد که قیمت بلیت های 
هواپیما ها و حتی قطار ها برای نیمه دوم اسفند و نوروز 

سال ۱۴۰۱ با افزایش محسوس روبه رو شده است.
از ســوی دیگــر پیــش از ایــن برخــی از شــرکت های 
هواپیمایی برای خود کف نرخ بلیت تا ۶۰۰ هزار تومان 
را تعیین کرده بودند که همین موضوع باعث شکایت 
برخی از مســافران نیز شــده بود و به نظر می رسد حاال 

با افزایش مضاعف قیمت ها نیز مواجه خواهیم شد.
از ســوی دیگــر انجمــن شــرکت های هواپیمایــی و 
نمایندگان و مدیران ایرالین ها با وجود پیگیری های 
متعدد، حاضر به پاســخگویی به ســواالت و ابهامات 
نیستند که با کدام آنالیز و ارزیابی اقدام به افزایش قیمت 
بلیت هواپیما کرده اند یا این که چرا پس از انتقاد های 
بسیار نســبت به این اقدام از نظر قانونی و البته هزینه 
هر ساعت - صندلی پرواز کسی توضیحی در این زمینه 
ارائه نمی دهد. شــرکت های هواپیمایی پیش از این 
و در ســال های ۹۶ و ۹۷ نیز بــدون توجه به مصوبات و 
دستورالعمل ها برای افزایش پلکانی قیمت ها، دست 
به افزایــش قیمــت مضاعــف زدنــد و در دوران کرونا با 
بهانه ۶۰ درصد ظرفیت مسافران نیز قیمت ها را افزایش 
کنون و برای بار سوم  دادند و در نهایت به نظر می رسد ا
در ســال ۱۴۰۰ برخاف مصوبات در حال فروش بلیت 

باالتر از مصوبات هستند.

وزیر صمت گفت: نرخ تورم در شهریور سال جاری ۴۳ 
درصد بود، ولی با اقدامات دولت سیزدهم نرخ تورم به 
۳۵ درصد رسیده است که البته عدد باالیی است، ولی 

در سال آینده این میزان کاهش بیشتری نیز پیدا خواهد کرد.
سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات 
دولت ســیزدهم در کنترل تــورم و مانع زدایــی از تولید گفت: تــورم، یک 
بیماری مزمن اقتصادی است که در سال چند اخیر با شدت بیشتری 

کنون در سه مقطع تورم باال داشتیم. گریبانگیر کشور شده است.  ما تا
وی گفت: مقطع زمانی اول مربوط به سال های ۷۳تا۷۴ است که تورم 
اعداد ۳۵ و ۴۹ درصد را ثبت کرد ولی در سال های قبل و بعد از این دوسال، 

عدد تورم پایین بود.
فاطمی امین افزود: مقطع زمانی دوم مربوط به سال های ۹۱تا۹۲ است که 
تورم اعداد ۳۱ و ۳۵ درصد را ثبت کرد، ولی همانند سال های ۷۳تا۷۴ عدد 

تورم در سال های قبل و بعد پایین آمد.
وزیر صمت اظهار داشــت: اما مقطع زمانی سوم تنها مقطعی است که 
تورم های باال در طول ۴ سال یعنی ســال ها ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ ادامه دار بوده 

است و رکورد تورم را به ۵۰ درصد رسانده است.
کید کرد: به طور کلی سه عامل نقدینگی، قیمت های خارجی )نرخ  وی تا
ارز( و تولید بر میزان تورم به ترتیب اثرات مستقیم، مستقیم و معکوس 
دارند، اما در این بین یک موضوع مهم دیگر که باعث کنترل تورم می شود، 

وجود دارد و آن »اصاح بازارها« است.
فاطمی امین گفت: در ۶ ماه گذشته، تمرکز وزارت صمت بر اصاح بازارها 

بوده است به ترتیبی که در بازار فلزات و مواد پایه مثل سیمان و محصوالت 
پتروشیمی نوسانات مدیریت و رفع شوند.

وزیر صمت گفت: ما ســازوکارهای قیمت گــذاری و تنظیم بــازار در مواد 
اولیه را مدنظر قرار دادیم و بدین ترتیب مواد اولیــه ارزان تری را در اختیار 

تولیدکنندگان قرار دادیم.
وی گفت: روند قیمت فلزات، ورق، میلگرد و شمش کاهشی بوده است 
که این موضوع نتیجه اصاح سازوکارها در بورس کاال است. البته به دلیل 
تحوالت روسیه و اوکراین برخی نوسانات در روزهای گذشته ایجاد شده 

که آنها نیز مدیریت خواهد شد.
      ۴ اقدام وزارت صمت برای تامین کاالی مصرفی مردم

فاطمی امین گفت: در حوزه کاالهای مصرفی خانوار نیز اقدامات خوبی 

انجام شده است. یکی از این اقدامات »درج قیمت تولیدکننده« بر روی 
محصــوالت اســت. این کار شــفافیت و نظــارت را افزایش می دهــد و در 
میان مدت )۶ ماهه( باعث ایجاد رقابت می شود. بدین ترتیب در ۵ هزار 

قلم کاال قیمت ها کاهشی بوده است.
وزیر صمت گفت: نرخ تورم در شــهریور ســال جاری ۴۳ درصد بود، ولی 
با اقدامات دولت سیزدهم نرخ تورم به ۳۵ درصد رسیده است که البته 
عدد باالیی است، ولی در سال آینده این میزان کاهش بیشتری نیز پیدا 

خواهد کرد.
وی افزود: از جمله اقدامات دولت برای رفع موانع تولید، »تسهیل مقررات 
صادرات« بــوده اســت. تــا اول اســفندماه میــزان صادرات ایــران بدون 
احتساب نفت، ۴۵ میلیارد دالر بوده است، در حالی که در سال گذشته 

کل میزان صادرات ۳۵ میلیارد دالر بود.
فاطمی امیــن گفت: اقــدام دیگر »تســهیل در تامین مالــی« واحدهای 
تولیدی بود. این واحدها عمدتا از کمبود سرمایه در گردش رنج می برند. 
در نتیجه ما طرح پرداخت تسهیات مبتنی بر صورت حساب الکترونیکی 
در سامانه جامع تجارت را در دســتور کار قرار دادیم. این سازوکار نه تنها 
بروکراســی های اداری را کاهــش می دهــد بلکــه مانــع از انحــراف منابع 

خواهد شد.
وزیر صمــت در پایان گفت: »حــذف امضای طایــی« از دیگــر اقدامات 
بود. در ۳ ماه گذشته کل فرآیند مربوط به کارت بازرگانی به صورت کاما 
هوشمند اجرایی شده است که این موضوع فسادهای مربوط به کارت 

بازرگانی را از بین خواهد برد.

ساختمان پاسکو پس از گذشت دو سال از شروع ساخت و ساز به بهره برداری رسید.
با حضور رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس سازمان انرژی اتمی و شهردار تهران ساختمان جدید 
پاسکو به بهره برداری رسید. ساختمان پاسکو به عنوان یک مرکز تجاری ۱۷ طبقه با اسکلت 

ک در تهران بود. فلزی که در سال ۱۳۴۱ گشایش یافته بود، یکی از مهم ترین کانون های تولید و فروش پوشا

این ساختمان در روز پنج شنبه سی ام دی ۱۳۹۵ دچار آتش سوزی شــد و ۵۶۰ واحد تجاری در آن از بین رفت. 
ساختمان پاسکو پس از ۳.۵ ساعت سوختن، فروریخت و شماری از آتش نشان در حال مهار آتش سوزی در 

بیرون و درون ساختمان بودند که متاسفانه جان باختند.
از سال ۹۹ بنیاد مستضعفان مسئولیت ساخت این پروژه را برعهده گرفته بود.

کاهش یافت کاال  قیمت ۵ هزار قلم 

ساختمان پالسکو افتتاح شد

وزیر اقتصاد:

کشور  بسیاری از مشکالت اقتصادی 
از زنجیره های خودنظم اداری ناشی می شود

تحویل ۴۵ هزار مسکن مهر 
در سال ۱۴۰۰

کاالی متروکه  انتقال ۱۷ تن 
از فرودگاه به سازمان 

تملیکی

کارجو  جذب ۸۵۰۰ 
کار با سامانه  به بازار 
جست وجوی شغل

خبر

خبر

خبر

قیمت کاال)هرکیلو(

۱۶۵هزارتومان گوساله ران 
۱۵۵ هزارتومان گوساله سردست 
۱۲۵هزارتومان گوساله  قلوه گاه 
۱۹۵هزارتومان گوساله راسته 

۱۳۷ تا ۱۴۸ هزارتومان گوسفندی شقه 
۱۶۵تا ۱۷۵هزارتومان گوسفندی ران 
۱۴۰ تا ۱۵۰ هزارتومان گوسفندی سردست 

۳۱ هزارتومان گرم غ  مر
۲۰ هزارتومان غ منجمد مر

۵۴تا ۵۶هزارتومان غ(هرشانه ۳۰ عددی )تخم مر

قیمت کاال)هرکیلو(

۱۳۹هزارتومان گوساله ران 
۱۳۷هزارتومان گوساله سردست 

۹۷هزارو۴۰۰ تومان گوساله قلوه گاه 
۱۳۹هزارتومان گوساله راسته 

۱۱۶هزارو۹۰۰ تومان گوسفندی شقه 
۱۳۹هزارو۵۰۰ تومان گوسفندی ران 
۱۱۹هزارو۸۰۰ تومان گوسفندی سردست 
۱۲۵هزارو۶۰۰ تومان گوسفندی راسته با استخوان 

۳۱هزارتومان گرم تنظم بازار غ  مر
۲۰ هزارتومان غ منجمد مر
۴۳هزارتومان غ( هرشانه ۳۰ عددی )تخم مر
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آبیاری گندم دهه اول فروردین ضروری است:

زمزمه بازگشایی زاینده رود
عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان 
اصفهان گفت: آب زاینده رود برای 
نوبت دوم آبیاری کشت کشاورزان 
شــرق اصفهــان در دهــه نخســت فروردیــن مــاه باید 
رهاسازی شود. حسین وحیدا اظهار داشت: با توجه 
به اینکه اراضی شرق اصفهان در بهمن ماه امسال زیر 
کشــت گندم و گلرنگ رفت، محصول گنــدم ابتدای 

فروردین ماه به آبیاری مجدد نیاز دارد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: بازگشایی آب برای 
کشت کشاورزان شــرق در روزهای نخســت فروردین 
و ایام عید نوروز به بارش های این مدت بستگی دارد؛ 
از این رو رهاســازی آب بــرای آبیاری اراضی کشــاورزی 
بسته به شرایط آب و هوایی در دهه اول فروردین ۱۴۰۱ 

باید انجام شود.
عضو هیئت مدیره صنف کشــاورزان اصفهــان افزود: 
گــر در روزهای باقیمانده اســفند و اوایــل فروردین در  ا
اصفهان بارندگی نشود، آب از بین یکم تا پنجم فروردین 
گر بارندگی  ماه برای آبیاری گندم حتما باید باز شود ولی ا
شــد یک هفته دیرتــر از این تاریــخ )بین یکــم تا پنجم 

فروردین( باید آب رها شود.
وحیدا با اشــاره به اینکه کشــت گندم تا پنج فروردین 
ماه باید آبیاری شــود، ابراز داشــت: آبی که همیشه در 
نوبت اول برای کشــت گندم رهاســازی می شــد بین 
۱۸ تــا ۲۴ روز بــود، امســال در بهمــن مــاه ۱۰ روز آب رها 
کردند و کشاورزان نتوانســتند ۱۰۰ درصد اراضی خود را 
کشت کنند و تنها ۳۰ درصد از اراضی شرق اصفهان زیر 
کشت گندم و گلرنگ رفت. عضو هیئت مدیره صنف 
کشاورزان اصفهان درباره مدت زمان رهاسازی آب برای 
گر از یکم تا پنجم  نوبت دوم آبیاری اراضی شرق، گفت: ا
فروردین آب زاینده رود بازگشــایی شد باید تا رسیدن 

محصول گندم تا ۷۵ روز )تا ۱۵ خرداد( جاری شود.
وحیدا اضافه کرد: نوبت آبی که کشــاورزان در صحرا و 
کانال ها دریافت می کنند در برخی مناطق ۱۸ روز طول 
می کشد تا دوباره دریافت کنند. دبی آب ممکن است 
کمتر باشد ولی جریان آن باید پایدار باشد تا کشت به 

محصول برسد.
وی با بیان اینکه جلساتی درباره میزان و مدت رهاسازی 

آب برای نوبت دوم آبیاری با مسئوالن جهاد کشاورزی، 
آب منطقه ای و استانداری در هفته آتی برگزار می شود، 
ادامه داد: مســائل کارشناســی در این کمیته بررسی 
می شود و سپس در کمیته سازگاری با کم آبی با ریاست 

استاندار تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.
عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان تصریح 
کرد: میانگیــن بارندگی ها در سرشــاخه حوضه زاینده 
رود نسبت به بلندمدت نرمال )طبیعی( است و پیش 
بینی این است که روزهای باقیمانده اسفند و فروردین 
ســال آینده ایــن بارش هــا خــوب باشــد. امیــد اســت 
بارش ها از این بهتر باشد و حتی امید داریم که کشت 

تابستانه را هم در سال آینده داشته باشیم.
خروجی ســد زاینــده رود دوازدهم تا بیســت و چهارم 
بهمن ماه سال جاری به مدت ۱۲ روز به منظور توزیع 
نوبت اول آب برای کشــت پاییزه دوم کشاورزان شرق 

اصفهان افزایش یافت و اراضی این منطقه زیر کشت 
گندم و گلرنگ رفت. مهران زینلیان معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار اصفهان پیش تر اعام کرده بود که 
رهاسازی آب برای نوبت دوم آبیاری کشت کشاورزان 

بسته به بارش ها در بهار سال آینده خواهد بود.
وی در نشست خبری اخیر خود نیز بار دیگر اعام کرد 
تصمیم گیــری بــرای رهاســازی زاینــده رود در کمیته 
متشکل از نمایندگان صنف کشاورزان اصفهان، جهاد 
کشاورزی و آب منطقه ای اســتان و استانداری انجام 
می شود به این صورت که کشاورزان تاریخی را که کشت 
آنان بــه آب نیــاز دارد اعام می کنند و ســپس مســائل 

کارشناسی آن در این کمیته بررسی می شود.
ذخیــره ســد زاینــده رود رود تــا ۱۸ اســفندماه بــه ۱۸۴ 
میلیون مترمکعب رسیده است و بارش ها در کوهرنگ 
سرشاخه اصلی حوضه زاینده رود تا روز پنجشنبه ۱۹ 

اسفندماه ۹۶۳ میلیمتر بوده که افزایشی ۵۳ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل نشــان می دهد و با 
میانگین بلندمدت بارش هــا در این منطقه کــه ۹۷۰ 

میلیمتر بوده، برابر است.
ســد زاینده رود با ظرفیت اســمی یک میلیــارد و ۲۳۹ 
میلیون مترمکعب به عنوان یکی از اصلی ترین سدهای 
مرکــز کشــور و تأمیــن کننــده آب آشــامیدنی، محیط 
زیســت، کشــاورزی و صنعت در منطقــه مرکزی ایران 

است.
این ســد قوسی شــکل که ســال ۱۳۴۹ به بهره برداری 
رســید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرســتان 
چادگان قــرار دارد. رودخانه زاینــده رود به طول افزون 
بر ۴۵۰ کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران 
به شــمار می رود کــه در عین حــال در ســال های اخیر 

خشکانده شده است.

در پی بارش ۲۴ ساعت گذشته حجم آب ورودی 
به دریاچه زاینده رود در چادگان افزایش یافت.

حسن عسگری رئیس اداره هواشناسی چادگان با 
اشاره به اینکه بارش های این روزها در شهرستان 
بین ۳۰ تا ۵۰ میلیمتر باران ثبت شده است گفت: 

بارش باران امسال در چادگان ۲۰۰.۴ میلیمتر ثبت 
شده که این میزان پارسال ۱۶۸.۳ میلیمتر بود.

وی ادامــه داد: بارش هــای امســال شهرســتان 
تقریبا مشابه میانگین بلندمدت بوده ولی بیشتر 
به صورت باران و ذخیره برف در ارتفاعات کمتر از 

میانگین است.
سد دریاچه زاینده رود زیستگاه آبزیان مختلفی 
از ماهی های کپــور، دندان دار، قــزل آالی رنگین 
کمان و آمور اســت که صید غیر قانونــی صیادان 

سبب کاهش این نوع ماهیان می شود.
شهرســتان چــادگان در ۱۱۰ کیلومتــری غــرب 

اصفهان قراردارد.

مدیرکل دفتــر هماهنگی و جذب ســرمایه گذاری 
استانداری اصفهان گفت: در شش ماهه گذشته 
کد استان اصفهان  ۱۶۰ واحد صنعتی و کارگاهی را
به چرخه تولید بازگشت. محسن ایروانی در آیین 
افتتاح و راه انــدازی کارخانه تولید قطعات خودرو 
در ناحیه صنعتی روستای سرآسیاب بخش بادرود 
با اشاره به تشکیل جلسات مستمر ستاد کارگروه 
تســهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان گفت: 
کد  در این کارگروه، راه اندازی واحد های تولیدی را
در دستور کار دولت قرار گرفت و شاخص های کسب 
و کار در استان به طور قابل توجهی افزایش یافت و 
کد در استان  منجر به فعال شدن این تعداد واحد را

به چرخه تولید شد.

وی با بیان اینکه در استان اصفهان بیش از ۹ هزار 
واحد صنعتی با پروانه بهره برداری، کارت شناسایی 
کد  و گواهی صنعتی وجود دارد که ۶۹۰ واحد آن را
است گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته قرار است 
کد در استان اصفهان به چرخه  ۲۰۰ واحد تولیدی را

تولید بازگردد.

چهارمیــن کنفرانــس بین المللــی جوشــکاری و 
آزمایش های غیرمخرب ایران در اصفهان برگزار شد.

در ایــن کنفرانــس بیــن المللــی ۳۰۰ نفــر از اعضای 
هیئــت علمــی، مدرســان کارگاه هــای آموزشــی، 
کارشناسان و عاقمندان به صنعت جوش و بازرسی 
و آزمایش هــای غیرمخرب آخرین دســتاورد های 

خود در این حوزه را ارائه کردند.
۲۳۶ اثر در بخش های مختلف مقاله، پایان نامه، 

طرح های پژوهشــی، کتاب، عکس و گرافیک به 
دبیرخانه این کنفرانس بین المللی ارسال شد.

مقــاالت برتــر چهارمیــن کنفرانــس بین المللــی 
جوشــکاری و آزمایش های غیرمخرب، در نشــریه 
علوم و فناوری جوش ایران به چاپ خواهند رسید.

همچنیــن ســایر مقــاالت رســیده بــه دبیرخانــه 
کنفرانس نیز در پایگاه اســتنادی جهان اسامی و 

سیویلیکا نمایه خواهند شد.
نمایشگاه مجازی، مسابقه عکاسی و گرافیک در 
صنعت جوش و بازرسی، تقدیر از پایان نامه و طرح 
پژوهشی برتر، تجلیل از پیشکسوتان صنعت جوش 
و بازرســی و برپایــی کارگاه هــای آموزشــی از جمله 

برنامه های جانبی این کنفرانس بود.
کارگاه آموزشــی در حاشــیه این  همچنیــن ۱۷ 

کنفرانس برگزار شد.

 شــهردار مبارکــه گفــت: طــرح الحــاق زمین هــای
 ابراهیم آبــاد بعنوان یکی از دغدغه ها و مشــکات 

مردم محله قلعه مبارکه تصویب شد.
محمد مهدی احمدی در جمع تعدادی از اهالی 
محله قلعــه در مســجد النبی مبارکــه اظهــار کرد: 
الحاق این زمین ها در کارگروه امور زیربنایی استان به 

ریاست استاندار اصفهان به تصویب رسید.
 وی بــا بیان اینکــه در مرحلــه بعــد باید در شــورای 
برنامه ریزی اســتان هم تصویب شــود ادامــه داد: 
شهرداری در ادامه این فرآیند باید نسبت به تهیه 
طرح های اجرایی و صدور پروانه های ساختمانی 
اقدام کند. شهردار مبارکه اضافه کرد: حضور در بین 
اهالی این محله و اعام عمومی تصویب این طرح با 
گری در خرید و فروش این  هدف جلوگیری از سودا

زمین ها انجام شد.
وی با اشــاره بــه روال قانونــی تهیه طرح بر اســاس 
ضوابط و مقررات شهری با انتخاب مشاور، گفت: 
شــهروندان نباید به صحبت های عامیانه در این 
زمینه توجهی داشــته باشــند و اطمینان داشــته 
باشــند که مدیریت شــهری تا پایان در کنــار مردم 

خواهد بود. احمدی با ابراز خرسندی از اینکه این 
مشکل چندین ساله و دغدغه به حق مردم پاسخ 
داده شد ابراز امیدواری کرد که نهضت پاسخگویی 
به نیازهای به حق شــهروندان در آینده هم ادامه 
داشته باشــد. وی با اشــاره به تصویب بودجه ۱۷۰ 
میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ شهرداری مبارکه، افزود: 
یکــی از ویژگی های ســال آینــده مبارکه بــر مبنای 

سیاست مسجد محوری و محله محوری است.
کید اعضای  شهردار مبارکه بیان کرد: بر اســاس تا
شــورای شــهر ســهم هر کدام از محله ها بر اســاس 
ســرانه جمعیتی در بودجه ســال آینده مشخص 
خواهد شد و پروژه های عمرانی بر اساس عدالت در 

سطح شهر انجام خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
کنون ۱۲ هزار و ۳۵۲ دســتگاه  از ابتدای امســال تا

ماینر در استان اصفهان کشف و توقیف شد.
کنــون هیــچ  منصــور شیشــه فروش گفــت: هــم ا
محدودیتــی در خصــوص گاز و بــرق در اســتان 
اعمال نشده است، اما در پاییز و بخشی از زمستان 
محدودیت مصرف گاز را برای صنعت و شهرک های 

صنعتی داشتیم.
به گفتــه او ۲ هــزار مگاوات کمبــود برق در اســتان 
کنون شرکت توانیر و وزارت نیرو  داریم و باید از هم ا
پیش بینی های الزم را برای تأمین برق در اصفهان 

را انجام دهند.
شیشــه فروش می گویــد تســهیات الزم بــرای 
ســرمایه گذاری در زمینــه اســتفاده از انرژی هــای 
تجدیدپذیر مانند باد و خورشید در اصفهان باید 
فراهم شودهمچنین به شرکت گاز اعام کردیم که 
صنایع بزرگ مانند سیمان ها، فوالد و پاالیشگاه 

ملی هســتند و باید سهم گازشــان را جدا حساب 
کنند.

۱۷ مگاوات ظرفیت انرژی های نو استان اصفهان 
است و تا آخر سال به ۵۴ مگاوات می رسد، اما نیاز 

استان بیش از این است.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهان 
گفت:امسال با محوریت شــرکت های توزیع برق 
کیپی بــا همــکاری بخش هــای امنیتی  اســتان ا
کــه  مکان هایــی  و  شــد  انتظامی تشــکیل  و 
دستگاه های تولید رمز ارز غیرمجاز داشتند، کشف 
کنون ۱۲ هزار و ۳۵۲ دستگاه  شد؛ از ابتدای سال تا
در ۸۰۲ محل کشف و توقیف شد که ۳۷ مگاوات 

تولید برق داشتند.
کنون ۳۱ هــزار و ۲۶۸ دســتگاه ماینر  از ســال ۹۸ تا
در هزار و ۱۸۸ مکان کشــف شــده که ۸۴ مگاوات 
توان تولید داشته و همچنان در راستای شناسایی 

کیپ فعال است. مکان های رمز ارز غیرمجاز این ا

افزایش حجم ورودی آب به زاینده رود

در ۶ ماه گذشته :

حرکت دوباره چرخ ۱۶۰ واحد صنعتی در استان اصفهان 

گردهمایی نخبگان جوشکاری و آزمایش های 
غیرمخرب ایران در اصفهان

شهردار مبارکه خبر داد:
تصویب طرح الحاق زمین های ابراهیم آباد 

به محدوده شهری مبارکه

کشف بیش از ۱۲ هزار ماینر قاچاق دراستان اصفهان

بــا آزمایش هــای مکــرر مشــخص شــد کــه آب 
کیفیت است و با  آشامیدنی گلپایگان سالم و با
تغییر دریچه های آب گیری تصفیه خانه طعم 

و بوی آن نیز مطلوب می شود.
و  اســامی زاده مشاورشــرکت آب  محســن 
نیروی ایــران در جمــع خبرنــگاران گفــت: آب 
آشــامیدنی گلپایــگان از نظــر اســتاندار ۱۰۵۳ 
)استاندارد کشوری( بســیار با کیفیت است و از 

لحاظ بهداشتی هیچ گونه مشکلی ندارد.
محمدرضا عســگریان فرمانــدار گلپایــگان نیز 
در این نشســت خبری گفــت: در آینده بــا ورود 
روان آب ها به سد کوچری و افزایش ذخیره آب 
مشکل طعم و بوی آب شرب شهرستان مرتفع 

می شود.

شــهردار گلپایــگان گفــت: بودجــه ســال ۱۴۰۱ 
شهرداری گلپایگان با رشد ۵۲ درصدی نسبت 
به ســال ۱۴۰۰ به تصویب شــورای اسامی شهر 

رسید.
پیمــان شــکرزاده اظهــار کــرد: بودجــه ۱۴۰۱ 
شهرداری گلپایگان با رشد ۵۲ درصدی نسبت 
به سال ۱۴۰۰ بر مبنای رقم ۱۷۰ میلیارد تومان به 
شورای پیشنهاد شــد که پس از بررسی لوایح، 

بودجه به تصویب رسید.
وی به اعتبارات پروژه های عمرانی شــهرداری 
در ســال ۱۴۰۱ اشــاره کرد و افزود: با توجه به نیاز 
شهر به توسعه در حوزه های عمرانی ۷۱ درصد 
از بودجه ۱۴۰۱ برای این امور در نظر گرفته شده 

است.
شــهردار گلپایگان خاطرنشــان کــرد: از بودجه 
سال ۱۴۰۱ شهرداری سهم هر یک از شهروندان 
گلپایگانی دو میلیــون و ۹۰۰ هزار تومــان تومان 

است.
شکرزاده اضافه کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری 
گلپایگان بر مبنای رقم ۱۱۲ میلیارد تومان بود که 

به صورت کامل تحقق یافته است.
وی ضمن قدردانی از همراهی اعضای شورای 
اسامی شهر برای فعالیت های صورت گرفته، 
از فعالیت مجموعه مدیریت شهری و پرسنل 
زحمتکش شهرداری تشکر کرد و گفت: امیدوارم 
سال ۱۴۰۱ فصلی نوین از دفتر خدمت رسانی به 

شهروندان گلپایگانی باشد.

بیش از ۱۰۰ خودروی کاسیک با هدف احیای 
گردشگری در اصفهان به نمایش گذاشته شد.
 رییس هیات ایرانگردی و جهانگردی استان 
اصفهان گفت: این خودروها که سال ساخت 
آن هــا از ۱۹۵۰ تــا ۱۹۹۰ میــادی بود در ســیتی 
ســنتر اصفهان در معــرض دید عاقــه مندان 

قرار گرفت.
احســان خوانســاری افــزود: بــرای حفظ این 
خودروهــا با هماهنگی پلیــس راهور، محیط 
زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی مقرر شد تا در هیات ۷ نفره پس از تایید 
ک تاریخــی  اصالــت بتوانند ایــن خــودرو پــا

دریافت کنند.

رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان 
اصفهان از تداوم طرح زوج و فرد در کان شهر 
اصفهان از ســاعت ۱۶ تا ۲۲ با جریمه ۱۰۵ هزار 

تومانی، خبر داد.
سرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره به تداوم 
اجرای طرح زوج و فرد در کان شهر اصفهان، 
ح زوج و فــرد در کان شــهر  اظهــار کــرد: طــر

اصفهان از ساعت ۱۶ تا ۲۲، اجرا می شود.
وی افــزود: در حال حاضر وضعیت ترافیک در 
ســطح کان شــهر اصفهان به ویژه در هســته 
کم و سنگین و ظرفیت پارکینگ ها،  مرکزی مترا
تکمیل و اشــباع اســت. بیش از چهل درصد 
ک های  ترددهــا در محــدوده زوج و فرد بــا پا

غیرمجاز است.
رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان 
اصفهــان خاطرنشــان کــرد: جریمــه ۱۰۵ هزار 
تومانی در انتظار ورود خودروهای غیرمجاز به 

محدوده طرح زوج و فرد است.

خبر خبر

استان

خبر

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: با پیشنهاد ستاد تنظیم بازار استان پیگیر 
هستیم برای ایام نوروز، توزیع پرتقال به حدود ۳ 

هزار تن و سیب به حدود ۱۵۰۰ تن افزایش یابد. 
حسین ایراندوســت با اشــاره به تامین ۲۳۰۰ تن پرتقال تامســون و 
۱۰۰۰ تن ســیب تا زمان حاضر، اظهار کرد: بــا توجه به اینکه احتمال 
می رود امســال به دلیل کاهش محدودیت های کرونایی، مصرف 

افزایش پیدا کند، با پیشنهاد ستاد تنظیم بازار استان پیگیر هستیم 
کــه توزیع پرتقــال به حــدود ۳ هــزار تن و ســیب بــه حــدود ۱۵۰۰ تن 

افزایش یابد.
وی درباره کیفیت میوه های توزیعی برای نوروز، گفت: میوه هایی 
کز خاص استان به صورت عرضه  که از شمال خریداری شده، در مرا
مســتقیم و از طریق ســامانه های اینترنتی به صورت غیرمســتقیم 

توزیع خواهد شد.
معــاون بهبــود تولیــدات دامی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان با بیان اینکه تاش می شــود ۲۵ درصــد میوه ها به صورت 
هوشمند و عرضه غیرمستقیم توزیع شود، افزود: با توجه به شرایط 
کرونایی، شــلوغی و ترافیک نزدیک عید، مردم می توانند کاالهای 
مورد نظر خود را از سامانه های اینترنتی خاص مانند بازرگام سفارش 
کز خاصی هم در شهرها برای  دهند و در منازل تحویل بگیرند؛ اما مرا

خرید حضوری دایر خواهد شد. 
وی ادامه داد: در شهر اصفهان، حدود ۴۰ مرکز و در شهرستان ها، ۱۴۰ 

مرکز، توزیع مستقیم میوه را بر عهده خواهند داشت.
بــه گــزارش جهــاد کشــاورزی اصفهان، ایراندوســت دربــاره قیمت 

میوه های نوروزی، گفت: تعیین قیمت ها یا به صورت کشوری اعام 
می شود و یا هر استانی بر اساس نرخ بازار، قیمتی را تعیین می کند؛ اما 
هنوز قیمتی اعام نشده است و این هفته تعیین قیمت خواهد شد، 

اما قیمت ها، مناسب تر از خرده فروشی ها است.
غ با بیان اینکه با افزایش جوجه ریزی در ســال  وی درباره توزیع مــر
غ وارد  غ نداریم، گفت: حجم مر ۱۴۰۰، مشکلی در کمبود و توزیع مر
شده به کشتارگاه ها بیش تر از مقدار مورد نیاز است؛ به طوری که با 
کشتارگاه تهران قراردادهایی تنظیم کردیم که هر شب، ۱۰۰ تا ۲۰۰ تن 
غ زنده به آنجا ارسال کنیم. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان  مر
جهاد کشاورزی اصفهان گفت: با توجه به تقارن مناسبت های نوروز 
و ماه رمضان، به گونه ای برنامه ریزی شــده اســت که در این مدت، 

تامین کاالهای اساسی به خوبی پوشش داده شود.
وی به آغاز طرح های نظارتی از ۱۵ اسفند و از تداوم آن تا ۱۵ فروردین 
اشاره کرد و افزود: در این مدت، گشت های نظارتی از صبح تا شب 
حتی در روزهای تعطیل بر روند کار نظارت خواهند کرد. همچنین، 
مردم می توانند در صورت مشاهده تخلف از سمت اصناف با سامانه 

۱۲۴ تماس بگیرند.

فــوالد مبارکــه یکــی از شــرکت ها و بنگاه هــای ســرامد 
اقتصادی کشــور اســت که هم در حوزه محیط زیست 
هم در حوزه تکنولوژیک و هم در حوزه خدمت رســانی 

به مردم است.
کمیت جمهوری  سید رضا مرتضوی اســتاندار گفت: مردم مجموعه حا
کمیتی یکپارچه دانسته و تفاوتی میان قوای مختلف و  اسامی ایران را حا
دیگر مجموعه هایی مانند مجموعه ائمه جمعه نمی بینند و انتظار دارند 
کم باشــد که به همین خاطر باید با نگاهی  همین برداشت در جامعه حا
هم افزا در مجموعه استان، اتفاقاتی را که با محوریت سه قوا یا مجموعه ائمه 

جمعه استان رقم می زنند به طور جدی پشتیبانی شود.
استاندار اصفهان تصریح کرد: فوالد مبارکه یکی از شرکت ها و بنگاه های سرامد اقتصادی کشور است که هم در 

حوزه محیط زیست هم در حوزه تکنولوژیک و هم در حوزه خدمت رسانی به مردم است.

کید کــرد: فوالد مبارکــه در موضــوع آب نیز با توجه بــه ضرورت های  وی تا
موجود در حوزه آب که کل کشور درگیر آن است برنامه های زیادی را اجرایی 
نموده و برای آینده نیز اقداماتی را انجام خواهد داد. فوالد مبارکه با اقدامات 
مختلف در حوزه های تکنولوژیک و دیگر حوزه توانســته مصرف آب برای 
تولید محصوالت فوالدی را ۲.۷ متر مکعب به ازای هر لیتر برساند که این 
موضوع از نرم جهانی پایین تر بــوده که در این عرصه فــوالد مبارکه در دنیا 
جزو شرکت های پیشتاز بوده جزو کم مصرف ترین شرکت ها در این حوزه 
به شــمار می رود. مرتضوی تصریح کرد: با توجه بــه ظرفیت های موجود 
برای تامین پساب از شهرستان های اطراف و تصفیه آن برای استفاده در 
فرایند تولید، این اقدام نیز در دســتور کار فوالد مبارکه قرار گرفته تا بزودی 
استفاده این شرکت از آب خام به کم ترین مقدار یعنی چیزی حدود ۱۵ میلیون متر مکعب در سال برسد که 

البته تعهد دولت به صنعت فوالد برای تحویل آب بیشتر از این مقدار بوده است.

شهردار چرمهین گفت: فرا رسیدن اسفندماه و هفته منابع طبیعی بهانه ای است تا با اجرای 
برنامه های مختلف فرهنگ احترام به محیط زیست و درختان را تقویت و حفاظت از منابع 

طبیعی را به گفتمان قالب شهرهای ایران مبدل کنیم.
شهاب ثابت راسخ در حاشیه نشست با مسئوالن شهرستان لنجان، حیات شهری را بدون داشتن فضای سبز 
غیرممکن دانست و اظهار کرد: توسعه و حفظ فضای سبز شهری در زیست شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار 
که درختان و فضای سبز شهری عاوه بر ایجاد لطافت هوا و جلوگیری از افزایش آلودگی هوا سبب تثبیت  است، چرا

ک و ضامن ارتقا بهداشت روانی و افزایش نشاط و شادابی شهروندان است. خا
وی افزود: فرا رسیدن اسفندماه و هفته منابع طبیعی بهانه ای است تا با اجرای برنامه های مختلف فرهنگ احترام 
به محیط زیست و درختان را تقویت کنیم، تجربه ثابت کرده است موفقیت در عرصه های مختلف نیازمند حضور 
مردم است از این رو کاشت نهال با حضور نسل های مختلف و با هدف حساس سازی شهروندان به حفظ درختان 

شهر در دستور کار شهرداری چرمهین قرار گرفت.
شهردار چرمهین تصریح کرد: وجود فضای سبز و مسیرهای پر درخت در شهرها نقش بسزایی در ارتقای زندگی 
ک، کاشت بیش از  شهری دارد و با توجه به حضور پرشور شهروندان و گردشگران در منطقه گردشگری شاه لوال

سه هزار اصله نهال پسته کوهی با همکاری دوستداران محیط زیست، فرهنگیان، باشگاه ها ورزشی، گروه های 
ک در دستور کار قرار گرفت. کوهنوردی و صنف کامیون داران شهر در دامنه کوه آبشار شاهلوال

وی ادامه داد: مسیر دوچرخه سواری و پیاده راه محور گردشگری و جاده سامت منطقه نمونه گردشگری آبشار 
ک یکی دیگر از مسیرهای پرتردد شهروندان و گردشگران به شمار می آید از این رو در طرح "باغ ایثار" ۷۵۰  شاهلوال
نهال گردو به نام سرداران و ۷۵۰ شهید شهرستان لنجان در این محور و مزرعه باغ فدک منطقه گردشگری آبشار 
ک غرس شد. ثابت راسخ با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست باید به گفتمان قالب  شاهلوال
شهرهای ایران مبدل شود، اضافه کرد: برای متولدین و زوج های جوانی که در سال ۱۴۰۰ ازدواج کرده اند نیز کاشت 
حدود ۵۰۰ نهال زیتون و گیاس با عنوان "درختی برای زندگی" برنامه ریزی شده بود که زمینه ساز داشتن باغ 

شهری زیبا و تاش نسل های مختلف برای حفاظت از درختان و محیط زیست شهر خواهد شد.
وی اظهار کرد: با توجه به استقبال شهروندان یک هزار اصله درخت نیز در مصلی نمازجمعه و میادین شهر بین 

شهروندان توزیع شد.
شهردار چرمهین اظهار امیدواری کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته شاهد گسترش فرهنگ زیست محیطی 

شهروندان و تقویت رویکرد حفاظت از منابع طبیعی به عنوان ثروت ملی باشیم.

پیش بینی توزیع ۴۵۰۰ تن سیب و پرتقال دولتی در اصفهان

ح کرد: استاندار اصفهان مطر

کشور در تکنولوژی، اقتصاد و محیط زیست فوالد مبارکه؛ بنگاه سرآمد 

شهردار چرمهین:

گفتمان قالب شهرهای ایران مبدل شود حفاظت از منابع طبیعی باید به 

خبر

خبر

خبر

مشاور شرکت آب و نیروی ایران:

تایید سالمت و کیفیت آب 
آشامیدنی شهرستان گلپایگان 

تصویب بودجه ۱۴۰۱
گلپایگان  شهرداری 

گشتی در نمایشگاه 
کالسیک  خودروهای 

اصفهان

رئیس پلیس راهور استان اصفهان 
خبر داد:

تداوم اجرای طرح 
زوج و فرد در اصفهان 

از ساعت ۱۶ تا ۲۲
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جامعه4 1۳ مارس     2۰22
چتر بیمه بر سر زوج های نابارور؛  

حاال هم علمش را داریم و هم پولش را 
اجــرای قانــون بیمــه درمانــی 
کمــک  بــه  نابــارور  زوج هــای 
درمــان  نویــن  شــیوه های 
ناباروری آمده تا چراغ زندگی خانواده های بدون 

فرزند را روشن کند. 
کاهش نرخ رشد جمعیت به زیر یک درصد یکی از 
پیامد های جدی نگرفتن اجرای سیاســت های 

کلی جمعیت است.
در موضــوع رشــد جمعیــت عــاوه بــر تشــویق 
و حمایــت خانواده هــا بــرای فرزنــدآوری بایــد از 
ظرفیت هــای خاموش نیز اســتفاده کــرد که یکی 
از آن هــا کمک بــه بــاروری زوج های نابارور اســت 
که ۲۰ درصد از زوجین کشــور را شــامل می شوند: 

به عبارتی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار زوج نابارور داریم.
کز مختلف درمان ناباروری  اصفهان با داشتن مرا
و استفاده از شــیوه های نوین علمی در این زمینه 
از استان های موفق در این زمینه و حتی پذیرای 

مراجعانی از سایر کشورهاست.
اما در حالی که درمان ناباروری در اصفهان و ایران 
بــرای بیمــاران غیر ایرانــی کــم هزینــه و ثمربخش 
است، بسیاری از زوجین ایرانی از پس هزینه های 

درمان ناباروری بر نمی آیند.
بهتر بگوییم علــم درمان زوجین نابــارور را داریم، 
امــا پولــش را نــه؛ البتــه بــه تازگــی طــرح بیمه این 
خانواده ها اجرایی شده تا بال بیمه به کمک بال 
دانش بیاید و پرنده کوچک خوشبختی در خانه 

زوج های چشم انتظار فرزند به پرواز درآید.
      گام های درمانی برای فرزندآوری

نســرین باقــری کارشــناس مامایــی مرکــز درمــان 
ناباروری حضرت مریم بیمارستان شهید بهشتی 
اصفهان گفت: اولین، آسان ترین و کم هزینه ترین 
قــدم بــرای بــاردار شــدن، دارو درمانــی اســت که 
پزشــک معالج، مطابق با سن، شــرایط و آزمایش 

برای زوجین تجویز می کند.
او مرحله بعدی را اســتفاده از روش IUI می داند و 
می گوید: چند نوبت سونوگرافی از زن و چند نمونه 
اسپرم از مرد گرفته می شود و بعد از این که تخمک 
خوب یافت شد، نمونه اسپرم آماده سازی شده، 

داخل رحم تزریق می شود.
به گفته کارشــناس مامایی مرکز درمان ناباروری 

حضرت مریم بیمارستان شهید بهشتی اصفهان، 
مرحله بعدی، IVF اســت که جنین شناسان زیر 
میکروســکوپ بهتریــن اســپرم را جدا و بــه داخل 
تخمــک تزریــق می کننــد، جنیــن داخــل محیط 
مناسب قرار می گیرد، پس از سه یا چهار روز جنین 
با کیفیت به رحم خانم تلقیح می شود و دو هفته 
بعد، مشخص خواهد شد که بارداری اتفاق افتاده 

است یا خیر.
بنابر آمار۳۰ تا۴۰ درصــد از بانوانی کــه از این روش 
یعنی IVF استفاده می کنند تســت بارداری شان 

مثبت می شود.
در ســال ۹۹ حــدود ۲۶ درصــد از زوج هــای نابارور 
که تســت بارداری آن ها پــس از اســتفاده از یکی از 
روش هــای کمــک بــاروری مثبــت بــوده، زایمان 
کردنــد که ایــن آمار نســبت به ســال قبــل از آن، ۱۱ 

درصد بیشتر است.
باقری می گوید: بیشتر مشکات ناباروری بیماران 
ما بــه علــت ســن بــاالی خانم اســت، چون ســن 
ازدواج باال رفته و هرچه که ســن از ۳۵ سال باالتر 
بــرود کیفیــت تخمک هــا و در نتیجــه احتمــال 

بارداری کاهش می یابد.
او می گوید: مشکل نازایی در شهر ها و روستا های 
کوچک به علت سطح فرهنگ، سواد، تحصیات 
و وضع اقتصادی پررنگ تر است. از طرفی بسیاری 
از این بیمــاران با مشــکات روحی روانی ناشــی از 

نازایی نیز مواجه می شوند.
      درمان کم هزینه در یک مرکز جامع دولتی

مرکز درمــان ناباروری حضــرت مریم بیمارســتان 
شــهید بهشــتی اصفهــان از ســال ۱۳۷۸ کار خود 
را آغــاز کــرد و بــه علــت افزایــش تعــداد، مراجعــه 
کنندگان، به همت خیران در ســال ۹۶ بازســازی 

شد.
 درایــن مرکــز دولتــی، پزشــکان متخصــص زنان، 
اورولــوژی و جنیــن شــناس بــه زوج هــای نابــارور 
خدمات ارائه می کنند. به زودی خدمات اهدای 
تخمــک و رحــم جایگزین هــم در ایــن مرکز از ســر 

گرفته می شود.
کارشــناس مامایی مرکز درمان نابــاروری حضرت 
مریــم بیمارســتان شــهید بهشــتی اصفهــان، 
می گویــد: بــا توجــه بــه وضــع مالــی و اقتصــادی، 

کز خصوصی مراجعه  بسیاری از زوج هایی که به مرا
می کنند، وقتــی با هزینه های بــاالی درمان روبرو 

می شوند درمان را رها می کنند.
این در حالی اســت کــه بیمــه، خدماتی همچون 
هزینه معاینه و آزمایش ها را به بیماران می پردازد 

و ۷۰ درصد از هزینه دارو ها را متقبل می شود.
 IUI کــز خصوصــی هزینــه بــه عنــوان مثــال در مرا
حدود یــک میلیــون تومان اســت، اما ایــن روش 
کــز زیرپوشــش بیمــه از جملــه  درمانــی در مرا
بیمارســتان شــهید بهشــتی اصفهان، فقط ۲۵۰ 

هزار تومان هزینه دارد.
به گفته باقری، بعد از ورود زوج های نابارور به این 
مرکز دولتی، گذراندن آزمایش ها و مطلوب شدن 
شــرایط، به طور میانگین، بعد از یک مــاه درمان 
و هزینه کمتــر از ۳ میلیون تومان نتیجــه بارداری 

خانم مثبت می شود.
او می گویــد: بیمه هــای خدمات درمانــی، تامین 
اجتماعی و نیرو های مسلح روستایی است و فقط 
۵ درصد از زوج های ناباروری که مراجعه می کنند 
بیمــه نیســتند کــه بــرای بیمــه شــدن راهنمایی 

می شوند.
کارشــناس مامایی مرکز درمان نابــاروری حضرت 
مریم بیمارستان شهید بهشتی اصفهان می گوید: 
در ایــن مرکــز فریز جنیــن با مبلــغ ســالیانه ۶۰ هزار 
تومان و انتقال جنین به رحم مادر با مبلغ کمتر از 

۵۰۰ هزار تومان انجام می شود.
باقــری معتقــد اســت  بســیاری از مــردم اصفهان 
اطــاع ندارنــد کــه مرکــزی دولتــی انــواع خدمات 

درمان ناباروری را ارائه می دهد.
او می گوید: آرزوی ما در این مرکز این است که اولین 
مراجعه بیمار، آخرین مراجعه او باشد و در همان 

اقدام اولیه صاحب فرزندی سالم شود.
      وام دولتی برای فرزنددار شدن

وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه 
زوج هــای نابــارور واجــد شــرایط وام ۴ درصــدی 

می دهد.
به گفته کارشــناس مامایی مرکز درمان ناباروری 
حضرت مریم بیمارستان شهید بهشتی اصفهان 
به خانم های کمتر از ۴۵ ســال که مشــکل نازایی 
شان را پزشک تایید کند، بر اساس هزینه آزمایش 

کثر ۲۵ میلیــون تومان  و دارو دســت کــم ۱۰ و حدا
وام داده می شود.

باقری می گوید: پارسال ۱۵۰ نفر و امسال ۳۰۰ نفر از 
مراجعان مورد تایید مرکز درمان ناباروری حضرت 

مریم این وام را دریافت کرده اند.
به گفته او گاهی اوقات بیمارانی که صاحب فرزند 
شده اند مبلغی و گاه حتی داروهایشان را به مرکز 
می دهند تا صرف درمان بیمارانی شود که تمکن 

مالی ندارند.
      مراجعه 2۵۰ زوج نابارور به بیمه تامین 

اجتماعی
ســید احمــد طباطبایــی رئیــس اداره رســیدگی 
بــه صورتحســاب های مدیریــت درمــان تامیــن 
اجتماعی اســتان اصفهان گفت: از دوم شــهریور 
امسال درمان ناباروری تحت پوشش بیمه تامین 
کنون ۲۵۰ زوج  اجتماعی قرار گرفت و از آن زمان تا
برای دریافت وام پرونده تشکیل دادند که بخشی 

از هزینه ها به آن ها پرداخت شد.
او می گویــد: بیمــه تامیــن اجتماعــی ۹۰ درصــد از 
کــز دولتی تحت  هزینه هــای بیمارانــی را که در مرا

پوشش درمان هستند، پرداخت می کند.
رئیــس اداره رســیدگی بــه صورتحســاب های 
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان 
معتقد است: برای دریافت هزینه درمان ناباروری 
گر مرد  بیمه خانم اهمیت دارد، به عنــوان مثال ا
زیر پوشش بیمه سامت و زن تحت پوشش بیمه 
تامین اجتماعی باشد، باید برای درمان ناباروری 

از بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند.
به گفتــه طباطبایــی، خانم های متاهــل کمتر از 
۳۵ سال که یک سال و خانم های ۳۵ تا ۴۵ سالی 
که ۶ مــاه تحت درمــان نازایی قرار گرفته باشــند و 
نازایی شان را پزشک تایید کرده باشد می توانند 

از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند.
او می گویــد: بیمــه تامیــن اجتماعــی به بیمــاران 
نابــارور خدمــات IUI، IVF، ISFI و FET ارائــه و 
بخشی از هزینه های آزمایش و دارو ها را پرداخت 

می کند.
رئیــس اداره رســیدگی بــه صورتحســاب های 
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان 
گفت: تمام خانم های نابارور که شرایط استفاده 

از بیمه تامین اجتماعی دارند بافاصله بعد از زیر 
پوشش قرار گرفتن این بیمه می توانند از خدمات 

آن استفاده کنند.
      زوج های نابارور راضی از خدمات بیمه ای

خانمی که بعد از پنج ســال درمــان صاحب فرزند 
شــده بــه خبرنــگار مــا گفــت: عمــده مشــکات 
کــز دولتــی  مــا، اقتصــادی بــود، از آنجــا کــه از مرا
کــز خصوصی و  بی خبر بودیــم برای درمــان به مرا
عمومی مراجعه می کردیم و هزینه های زیاد درمان 
موجب شده بود که از بچه دار شدن ناامید شویم.
کز  او می گوید:  اما از طریــق یکی از دوســتانم با مرا
کز دولتی  دولتی آشنا شدیم و ادامه درمان را در مرا

ادامه دادیم و توانستیم صاحب فرزند شویم.
خانم دیگری می گوید: سه ســالی است که تحت 
درمان ناباروری قرار گرفته ام و اصلی ترین مشکلم 
نبود برخی دارو ها بوده، البته االن مشکل کمبود 
دارو وجود ندارد، اما همچنان گاهی اوقات برخی 
از دارو هــای خارجــی کمیــاب و بــه ســختی یافت 

می شوند.
آقایی می گوید: به دلیل مشکات اقتصادی ناچار 
شــدیم درمــان را کنــار بگذاریــم، امــا بعــد از اینکه 
متوجه شــدیم می توانیم وام ۴ درصدی دریافت 

کنیم مرحل درمان را از سر گرفتیم.
خانمی هم افســردگی اش را از پیامد های مشکل 
نابــاروری می خوانــد و می گویــد: بعد از ایــن که به 
روانشــناس مراجعه کردم توانستم روحیه خود را 
تقویت کنم، مراحل درمان را ادامه دهم و صاحب 

دوقلو شوم.
او می گوید: مشــکل افســردگی ناشــی از نابــاروری 
مشکل خیلی از زوجین است و به نظر من باید در 
کز بهداشت جلسات مشاوره با قیمت  برخی از مرا

کمتری برای این افراد برگزار شود.
در بیــن زوج هــای نابــارور، در۳۰ درصــد مــوارد 
خانم ها،۳۰ درصد آقایان و در ۳۰ درصد دیگر هر دو 
مشکل ناباروری دارند. از نظر علمی گفته می شود 
دو ســوم از زوج هــای نابــارور در نهایــت بچــه دار 
می شوند. گستراندن چتر بیمه گام مهمی در رفع 
آن بخش از مشــکل ناباروری است که تنگنا های 
اقتصادی خانوار و هزینه های بــاالی درمان آن را 

با مشکل مواجه کرده است.

خبر

خبر

با نزدیــک شــدن ایام نــوروز و احتمــال افزایش 
ســفرهای نوروزی، رئیس پلیس راهور اســتان 
اصفهــان بــه نــکات کاهــش خواب آلودگــی در 
حین رانندگی اشاره کرد. سرهنگ محمدرضا 
محمــدی اظهــار کــرد: یکــی از عوامــل اصلــی 
گــوار و دلخــراش در جاده هــا،  تصادف هــای نا
خواب آلودگــی راننده اســت. رانندگی در شــب 
به ویژه زمانی که راننده خسته باشد، منجربه 
حوادث بســیار غم انگیــزی می شــود. عواملی 
مانند مصــرف موادمخــدر، مشــروبات الکلی، 
برخــی داروهــا بــا اثــرات خــواب آوری یــا برخــی 
غذاهای زمینه خواب آلودگی را فراهم می کند. 
وی افزود: هنگامی که راننده احساس خستگی 
و خواب آلودگی کرد بایــد در اولین نقطه ایمن، 
توقف کند و پس از اســتراحت و رفع خستگی، 
دوبــاره به رانندگــی بپــردازد. بهتر اســت راننده 
برای هر دو ساعت رانندگی ۱۵ دقیقه استراحت 
داشته باشد. رئیس پلیس راهور استان اصفهان 
با بیان اینکه رانندگی با وجود خســتگی، خطر 
تصــادف را افزایش می دهــد، ادامــه داد: وقتی 
خودرو با ســرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت 
می کند، در یک ثانیه حدودا ۲۸ متر طی می کند؛ 
درحالی که خودرو برای خروج از جاده مسافت 
کمتر از ۱۰ متر را طی می کنــد، بنابراین، حوادث 
گــوار در کمتــر از یک چشــم برهــم زدن اتفاق  نا
می افتند. پس راننده باید با هوشــیاری کامل 
گر افراد هنگام  رانندگی کند. وی تصریح کــرد: ا
رانندگــی احســاس خواب آلودگــی می کننــد، 
برای ایمنی بیشــتر، خــودرو را در یک پارکینگ 
دور از جاده و تا حد امکان مکانی که روشــنایی 
کافی دارد، متوقف سازند و به استراحت گاه های 

سرراهی مراجعه کنند و مقداری بخوابند.
پیشگیری از خواب آلودگی در حین رانندگی

ســرهنگ محمــدی بــا اشــاره بــه راهکارهــای 
پیشــگیری از خواب آلودگی در حیــن رانندگی، 
گفت: رانندگان پیش از شــروع مســافرت، باید 
به انــدازه کافــی بخوابند و بــرای خــواب برنامه 
منظم داشته باشند و تا حد امکان در نیمه شب 

و نزدیک صبح رانندگی نکنند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

خواب آلودگی راننده 
گوار است عامل اتفاق های نا

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

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

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
بند الف(

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

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

۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۱۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ - محمدرضا گابگیر فرزند ابوالقاسم نسبت 
ک ۶۰۸ فرعی به مساحت  به ۳۶ حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پا

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

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

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

فرعی به مساحت ۲۶.۱۰ مترمربع 
۶( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۳۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ - قدرت اله رحمتی فرزند جعفر نسبت به سه 
ک ۱۳۸۷ فرعی به مساحت ۲۵۰ مترمربع  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا
۷( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۳۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ - زهرا اسکندری فرزند محمدابراهیم نسبت 
ک ۱۳۸۷ فرعی به مساحت ۲۵۰  به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

مترمربع 
۸( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۱۲۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ - رضوان جاوری شهرضا فرزند حیدر 
ک ۲۰۶۷ فرعی به  ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از پا

مساحت ۴۷.۵۱ مترمربع 
۹( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۴۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ - اسماعیل علی بابائیان فرزند حبیب اله 

ک ۲۲۹۱ فرعی به مساحت ۹۹.۷۵ مترمربع ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا
دوم: شماره های فرعی از ۲ اصلی مزرعه فضل آباد

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

ازا تمامت  ۱۷۷ سهم مشاع از ۱۱۳۰ سهم ششدانگ انتقال عادی ازطرف شاپور مهدیان
۱۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۷۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ - رحمان ولیخانی قصرچمی فرزند فیض اله 

ک ۷۱۱ فرعی به مساحت ۱۴۷.۸۸ مترمربع ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا
۱۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۴۸۴۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ - حسینعلی گابی فرزند فضل اله 

ک ۹۹۶ فرعی به مساحت ۱۸۸.۳۴ مترمربع  ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پا
۱۳( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۴۸۴۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ - محمدحسن گابی فرزند فضل 
ک ۹۹۶ فرعی به مساحت ۱۹۳.۳۱  اله ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پا

مترمربع 
۱۴( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۵۹۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ - قدمعلی شبانپور فرزند صفرعلی نسبت 

ک های ۱۱۴۱ و ۷۷۲۱ فرعی که به  به ۴.۵ دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا
شماره ۱۳۶۰۹ فرعی تبدیل شده به مساحت ۱۵۲.۹۰ مترمربع 

۱۵( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۶۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ - لیلی کاجی فرزند حسن نسبت به ۱.۵ 
کهای ۱۱۴۱ و ۷۷۲۱ فرعی که به شماره  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

۱۳۶۰۹ فرعی تبدیل شده به مساحت ۱۵۲.۹۰ مترمربع 
۱۶( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۶۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ - محمدمهدی شبیب فرزند رضا 
ک ۱۱۴۳ فرعی به مساحت ۱۴۵.۸۸ مترمربع ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پا

۱۷( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۸۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ - سیدمحمدرضا نوابی فرزند سیدمرتضی 
ک ۱۱۵۵ فرعی به مساحت ۲۳۹.۹۰ مترمربع ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پا

۱۸( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۰۲۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ - اسماعیل محمودیه فرزند بهرام نسبت 
ک ۱۵۶۶ فرعی به مساحت  به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

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

۲۷۶.۹۵ مترمربع 
کبر  ۲۰( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۴۸۵۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ - علی اصغر رضائی فرزند علی ا

ک ۱۷۱۹ فرعی به مساحت ۱۴۴.۸۴ مترمربع  ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا
۲۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۲۳۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ - فردین موسوی فرزند هدایت اهلل 

ک ۱۷۲۴ فرعی به مساحت ۱۵۰.۰۳ مترمربع  ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا
۲۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۶۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ - محمدجواد غامعلی پوربیکس فرزند 
ک ۱۷۶۰ فرعی به  کبر نسبت به ۳.۵ دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا ا

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

مساحت ۱۰۷.۷۱ مترمربع 
۲۴( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۶۳۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ -  سیدمحمد عمادی فرزند راه خدا نسبت 

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

داده است.
ک ۸۲۰۷ فرعی به مساحت ۹۰.۵۶ مترمربع  ب( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پا

ک ۱۷۷۸ فرعی جمعا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است.  که به انضمام قسمتی از پا
۲۵( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۶۳۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - سکینه موسوی فرزند بهرام نسبت به 

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

داده است.
ک ۸۲۰۷ فرعی به مساحت ۹۰.۵۶ مترمربع  ب( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پا

ک ۱۷۷۸ فرعی جمعا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است.  که به انضمام قسمتی از پا
کبر محمدی فرزند ابراهیم  ۲۶( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۵۱۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - علی ا

ک ۳۷۶۴ فرعی به مساحت ۲۲۱.۸۵ مترمربع ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا
۲۷( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۲۷۸۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ - علی عسگر رئیسیان فرزند جهانگیر 
ک ۳۷۶۶ فرعی به مساحت ۳۰۵.۲۰  مترمربع  ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزی شده از پا
۲۸( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۱۸۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ - حمید علیان فرزند رمضان نسبت به 
ک ۷۸۲۰ فرعی به مساحت  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پا

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

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

به مساحت ۱۷۷.۳۱ مترمربع 
۳۱- رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۸۵۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ - شها عباس پور فرزند عبدالعلی 
ک ۱۵۷۹۹ فرعی که قبا شماره های ۵۳۱ و ۵۳۱.۱ فرعی  ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

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

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

۱۶۱.۸۶ مترمربع 
۳۳( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۴۹۴۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ - مریم خوش نظر فرزند سیاوش نسبت 
ک ۴۴۱ فرعی به مساحت  به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

۱۶۱.۸۶ مترمربع 
۳۴( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۸۵۱ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ - سعید جاوری فرزند حجت اله ششدانگ: 
ک ۷۸۲ فرعی به مساحت ۱۵۴ مترمربع که به  الف( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پا

ک ۷۸۳ فرعی جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.  انضمام قسمتی از پا
ک ۷۸۳ فرعی به مساحت ۲۵ مترمربع که به انضمام  ب( قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پا

ک ۷۸۲ فرعی جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است. قسمتی از پا
۳۵( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۱۱۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ - مجید رحمتی فرزند فضل اله ششدانگ 

ک ۸۲۴ فرعی به مساحت ۱۰۶ مترمربع یک باب خانه مجزی شده از پا
۳۶( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۳۹۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ - فاطمه ژولیده فرزند حبیب اله ششدانگ 

ک ۱۲۵۴ فرعی به مساحت ۲۶۴.۷۴ مترمربع  یک باب خانه مجزی شده از پا
۳۷( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۳۱۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ - بهمن برهانی فرزند مرتضی ششدانگ 
ک ۲۰۵۴ فرعی به مساحت ۴۷.۴۰ مترمربع در ازا  یک باب مغازه با طبقه تحتانی مجزی شده از پا
تمامت ۵۰ سهم مشاع از ۱۵۰۰۰ سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف عیداله شحاعی 

موضوع اظهارنامه ثبتی
۳۸( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۷۴ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ - زهرا اسماعیلی فرزند محمداسماعیل 
ک ۲۲۳۹ فرعی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه مجزی شده از پا
ک ۲۳۵۹ فرعی جمعا تشکیل یک باب  به مساحت ۱۴.۷۹ مترمربع که به انضمام ششدانگ پا

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

مغازه را می دهد.  
چهارم: شماره فرعی از ۴ اصلی مزرعه برزوک آباد

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

مترمربع که به انضمام قسمتی از جوی متروکه جمعا تشکیل یک باب انبار را می دهد.  
پنجم: شماره های فرعی از ۲۳ اصلی مزرعه سودآباد

۴۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۴۴۷۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ - طهمورث سرهان فرزند سهراب نسبت 
ک ۱ فرعی به مساحت ۲۰۸.۲۰  به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

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

مترمربع
۴۳( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۶۰ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ - محمد ایزدیان اسفرجانی فرزند عبدالرضا 
ک ۱۰۰ فرعی به مساحت  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا
۲۰۴.۲۰ مترمربع در ازا یک-دوم از تمامت ۵.۴۴ حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ انتقال عادی 

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

فاطمه کوهپائی

۴۵( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۴۹۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ - کبری سادات حسینی طاویرانی فرزند 
کهای ۱۰۳ و ۲۰۶۱ فرعی به مساحت ۱۱۶.۳۵  سیدبابا ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

مترمربع 
۴۶( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۵۲۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ - صادق مطهری فرزند احمد نسبت 
ک ۱۱۶۰ فرعی به مساحت ۲۷۳  به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

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

ششم: شماره های فرعی از ۳۲ اصلی مزرعه دست قمشه
۴۸( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۶۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ - زهرا ریحانیان فرزند عیدی محمد 
ک ۲۱۰ فرعی به مساحت  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

۱۴۴.۳۰ مترمربع
۴۹( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۶۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ - صدیقه ریحانیان فرزند عیدی محمد 
ک ۲۱۰ فرعی به مساحت  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

۱۴۴.۳۰ مترمربع
هفتم: شماره های فرعی از ۵۰ اصلی مزرعه اله آباد

۵۰( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۵۸۳۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ - ولی اله مصدق شهرضا فرزند پرویز نسبت 
ک های ۱۹۷ و ۲۰۴۶ و  به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پا

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

فرعی به مساحت ۱۳۹.۱۳ مترمربع 
هشتم: شماره فرعی از ۶۹- اصلی واقع در شاهرضا

۵۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۲۳۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ -  مصطفی قدیری شاهرضائی فرزند 
ک ۴۶ فرعی به مساحت ۲۴۰.۵۵ مترمربع عبدالرحیم ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا

نهم: شماره های فرعی از ۱۰۰ اصلی مزرعه فیض آباد
۵۳( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۵۹ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ - سمانه صدری فرزند فضل اله ششدانگ 

ک ۱۸۶ فرعی به مساحت ۲۳۹.۹۰ مترمربع  یک باب خانه مجزی شده از پا
۵۴( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۴۸۵۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ - مرتضی امینی موسی آبادی فرزند 
ک ۲۳۶ فرعی  حبیب اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب گاراژ مجزی شده از پا
به مساحت ۳۷۵.۱۷ مترمربع در از یک-دوم از تمامت ۳۷۵ سهم مشاع از ۲۵۰۰ سهم ششدانگ 

انتقال عادی مع الواسطه ازطرف محمود فرهمند
۵۵( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۴۸۵۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ -  حیدر علی امینی فرزند لطف اله نسبت 
ک ۲۳۶ فرعی به مساحت ۳۷۵.۱۷  به ۱.۵ دانگ مشاع از ششدانگ یک باب گاراژ مجزی شده از پا
مترمربع در ازا یک-چهارم از تمامت ۳۷۵ سهم مشاع از ۲۵۰۰ سهم ششدانگ انتقال عادی مع 

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

الواسطه ازطرف محمود فرهمند
۵۷( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۰۶۲ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ - فضل اله دهقان فرزند کریم ششدانگ: 
ک ۵۱۱ فرعی به  الف( قسمتی از یک باب گاراژ با مغازه و اعیانیهای موجود در آن مجزی شده از پا
ک ۵۱۲ فرعی جمعا تشکیل یک باب گاراژ با  مساحت ۱۶۸.۸۰ مترمربع که به انضمام قسمتی از پا

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

ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف محمود فرهمند
دهم: شماره های فرعی از ۱۷۱ اصلی مزرعه مهدیه

گهی در صفحه ۵ ادامه آ

آگهی
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5 1۳ مارس     2۰22 رفهنگ
 مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان: 

به نوجوانانی که اصفهان را دوست دارند عرصه ظهور دهیم
مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی 
اجتماعــی ورزشــی شــهرداری 
اصفهان با بیان اینکه بســیاری 
از جوانان و نوجوانان، اصفهان را دوست دارند و 
به دنبال عرصه ای برای ظهور انرژی خود هستند 
اما بسیاری اوقات به آن ها بها نمی دهیم، گفت: 
اصلی تریــن برنامــه مدیــران شــهری اصفهــان 

سپردن امور به مردم است.
مجتبی شاه مرادیدر آئین تجلیل از عوامل برنامه 
تلویزیونــی »جوانــی به تــوان نــو« که در تــاالر هنر 
اصفهــان برگزار شــد، اظهار کــرد: نیــروی جوانی، 
خاقیــت جوانــان و نوجوانــان و توانــی کــه برای 
پشــت ســر گذاشــتن مرزهای خودســاخته ما در 
آن هــا وجــود دارد، کمتــر جــدی گرفته می شــود 
درحالی که هر جا)مانند این برنامه( به این انرژی 
بها، اهمیت و اجازه تجربه دادیم، همواره شاهد 

اتفاقات خوب بودیم.
ده هــا  شــاهد  روزانــه  بابیان این کــه  وی 
اتفاقات این چنینــی در اصفهان هســتیم، ادامه 
داد: بســیاری از جوانان و نوجوانــان، اصفهان را 
دوســت دارند و بــه دنبال عرصــه ای بــرای ظهور 
انرژی خود هســتند اما بســیاری اوقــات به آن ها 

بها نمی دهیم.
مدیرعامــل ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شــهرداری اصفهــان بــا قدردانــی از حمایت های 
خ دادن این اتفاق خوب برای  صداوسیما برای ر
نوجوانان اصفهانی، گفت: اعتمــاد به نوجوانان 
ســرآغازی برای باز کردن این راه بــود و امروز همه 
از این اتفاق راضی هستیم و نوید می دهیم که این 

مسیر با آموزش ادامه خواهد داشت.
وی اصلی تریــن برنامه مدیران شــهری اصفهان 
را ســپردن امــور به مــردم دانســت و خاطرنشــان 
کــرد: ســپردن این کارهــا و اعتمــاد بــه نوجوانــان 
نیــز بخشــی از ایــن برنامــه اســت کــه از طریــق آن 
می توانند برای شهر خود برنامه ریزی کنند و آن را 

برای اجرا در اختیار مسئوالن قرار دهند.
شــاه مردادی قــول داد ایــن ســازمان در ســپردن 
کارهــا بــه نوجوانــان و جوانــان متعهــد باشــد و 
افزود: هر جــا می توانید کار را انجــام دهید، ما نیز 
خــود را موظــف می دانیــم کــه مســیر را بازکنیم و 

زمینه آموزش حمایت را فراهــم کنیم و امیدوارم 
روزی کــه مســئولیت را تحویل می دهم، شــاهد 

ده ها این چنینی در اصفهان برنامه باشیم.
وی ابــراز امیــدواری کــرد برنامه »جوانــی به توان 
نو« به یکــی از برندهای شــهری و کشــوری تولید 
اصفهان مانند زنده رود تبدیل شود و گفت: تمام 
تــوان شــهرداری را بــه کار می گیریــم و امیدواریــم 
صداوســیما نیــز حمایــت کنــد تا ایــن برنامــه بــه 
یــک تولیــد شــاخص کشــوری تبدیــل شــود و در 
روزهــای آخــر قــرن، چهــره همــه مــردم را شــاد و 

خندان ببینیم.
      صداوسیما به روی هنرمندان باز است

در ادامه این آئین، بهرام عبدالحسینی، مدیرکل 
صداوســیمای اســتان اصفهان با ابراز امیدواری 
از اینکه سال ۱۴۰۱ برای همه مردم یک سال خوب 
و پربرکــت همراه با ســامتی و تندرســتی باشــد و 
گفت: از شــهردار اصفهــان و معــاون فرهنگی وی 
کــه شــخصیت های فرهنگی و رســانه ای شــهری 
هســتند قدردانی می کنیــم که این تعامــل و فضا 
به وجود آورنــد که بتوانیم با همــکاری نوجوانان 

برنامه موفقی بســازیم و در کشــور و استان دارای 
رتبه برتر شود.

وی یکــی از سیاســت های اصلــی خــود از زمــان 
فعالیــت در اصفهــان را باز کــردن در صداوســیما 
بــه روی مــردم برشــمرد و افــزود: در روزهــای 
نخســت که به ایــن اســتان آمــده بــودم برخی در 
ح می کردنــد کــه  نشســت ها این موضــوع را مطــر
عبور از در صداوســیما به انــدازه ورود بــه یک باغ 
یا پادگان نظامی ســخت اســت، به همیــن دلیل 
سیاســت بار کردن در و تعامل با هنرمندان شهر 

را در پیش گرفتیم.
وی تعامــل نزدیک بــا هنرمنــدان را شــرط اصلی 
رشــد و پیشــرفت صداوســیما دانســت و گفــت: 
زمانی که شــهرداری پیشــنهاد پخــش برنامه ای 
با محوریت نوجوانان را به صداوســیما ارائه کرد، 
گر با معیارهای این رسانه سازگاری دارد،  گفتیم ا
حتما آن را پخش می کنیم، در گام بعدی تصمیم 
بر این شــد که برای برنامه تهیه کننــده ای تعریف 
گذار کنیــم و در پایان  شــود و کار را به نوجوانان وا
هم به این نتیجه رسیدیم که هر جا به نوجوان و 

جوان اعتماد کردیم موفق شده ایم.
       از خط قرمزها و ممیزی ها گذشتیم

مدیــرکل صداوســیمای مرکــز اصفهــان »جوانــی 
به توان نو« را یکی از برنامه های موفق اســتان ها 
معرفی کــرد و ادامه داد: کســب رتبه اول تا ســوم 
در فصل هــای ســال برای ایــن برنامــه کــه تولیــد 
اصفهان است در پاسخ به اعتماد به جوانان بود 
و در پخش این برنامه، حتی در بســیاری از موارد 

ممیزی ها و خطوط قرمز را رد کردیم.
وی از اجــرای همیــن ســبک در حوزه هــای دیگر 
خبــر داد و گفــت: سیاســت صداوســیمای مرکــز 
کــه در ســال ۱۴۰۱ کارهــای  اصفهان ایــن اســت 
گــذار کنیم و  زیــادی را بــه نوجوانــان و جوانــان وا
اطمینــان داریــم کــه از ایــن کار، نتیجــه خواهیم 

گرفت.
عبدالحسینی حضور شــهردار فرهنگی را فرصتی 
غنیمــت بــرای توســعه این بخــش در اصفهــان 
دانســت و خاطرنشــان کرد: بایــد همــه اتفاقاتی 
که شاید می شد در سال های گذشــته و در حوزه 
فرهنــگ اتفــاق می افتــاد را امــروز جبــران کنیم، 

گاهی شاید نگاه مردم به شهرداری این است که 
باید این نهاد فقط در زمینه فعالیت های عمران و 
توسعه شهری اقدام کند درحالی که در دنیا عمده 

کار فرهنگی شهر به عهده شهرداری ها است.
وی بر این اساس عزم و اراده شهرداری برای انجام 
فعالیت هــای فرهنگــی را ســتود و گفــت: ورود به 
فعالیت های فرهنگی برای شهرداری کار سختی 
اســت چــون عــادت داریــم مدیــر را بــار کارهــای 
سخت افزاری ارزیابی کنیم اما این واقعیت را نباید 
گر شهر زیبا داشته باشیم اما در  فراموش کرد که ا
حوزه فرهنــگ کارنکــرده باشــیم و فرهنگ مردم 
در وضعیت مناسبی نباشد، شهر خراب می شود 

پس سرمایه گذاری در این زمینه ضروری است.
      ادامه تولید برنامه بعد از ماه رمضان

مدیــرکل صداوســیمای مرکــز اســتان از ادامــه 
برنامــه »جوانــی بــه تــوان نــو« بعــد از مــاه مبارک 
رمضــان خبــر داد و افــزود: برخــاف کســانی کــه 
گمان می کردند امروز اختتامیه این برنامه را برگزار 
می کنیم باید گفت که پس از ماه رمضان با سبک 
و سیاق جدید، تولید و پخش برنامه ادامه خواهد 
داشــت و از خانواده ها که امسال اجازه همکاری 
فرزندانشــان در تهیه و تولید این برنامه را دادند، 

سپاسگزارم.
وی خطــاب بــه نوجوانــان گفــت: می دانــم که از 
نصیحت خوشتان نمی آید، اما این کشور متعلق 
به شما اســت و شــما باید آینده آن را بسازید پس 
تاش کنید چون در این مســیر، قطعا نامایمات 
گــر یــاس و تــا امیــدی ما  زیــاد خواهــد بــود و امــا ا
گرفتــار بدتریــن مســئله و مشــکل  گیــرد،  را فرا
می شویم، با تاش و کوشــش شما کشور ساخته 
می شــود پس از ســنگ اندازی و بدرفتاری برخی 
مسئوالن تا امید نشوید و به راه خود ادامه دهید.
در پایان این آئین از عوامــل تولید برنامه »جوانی 
بــه تــوان نــو« ازجملــه علــی یزدانــی کارگــردان، 
کارگــردان فاطمــه مســعودی  مهــدی نظیفــی 
نژاد منشــی صحنه علی افشــار تدوینگر، علیرضا 
محمدجــواد  نویســندگان،  سرپرســت  ترابــی 
کرمی بازیگردان، ســجاد موســوی بازیگر، مهدی 
بلــوری نــژاد بازیگــر و نویســنده، غــزل قصــری 

نویسنده و سایر عوامل آن تقدیر شد.

خبر
کید بر  رییــس انجمــن نقاشــان اصفهــان بــا تا
ضرورت وجــود هنرشــهری گفت: هنر شــهری 
از ضروریــات مناطــق بــزرگ اســت و بــه همین 
خاطر، شــهری کــه فعــال اســت و مــردم در آن 
زندگی می کنند به دالیل مختلف نیازمند توجه 
به امــور تجسمی اســت زیــرا قســمتی از کارکرد 
امور تجســمی تعدیل برخی از ناهنجاری های 

موجود است. 
گــی مهم آثــار هنری،  جواد طاهری افــزود: ویژ
ارزش های فرهنگی مستتر در این آثار است به 
ویژه اینکه مردم بی واسطه با هنر شهری ارتباط 

برقرار می کنند و از آن متاثر می شوند.
وی بیان کرد: به همین دلیل با خلق و نصب و 
نقش چنین آثاری در شهر، به مقوله زیباسازی 
پرداختــه می شــود و در ذیــل آن، مفاهیــم بــه 
مخاطبان کــه شــهروندان اصفهان هســتند، 

عرضه می شود.
وی اظهارداشــت: آثــاری که به عنوان نقاشــی 
دیــواری عرضــه می شــوند، بــا تکنیــک رنــگ 
کریلیک انجام شــده و از خصوصیات این نوع  آ
رنگ، دوام و ســازگاری با محیط زیســت است 
و این در حالی است که اســتفاده از رنگ روغن 
بــه خاطر ایجادآلودگی هــای زیســت محیطــی 
در برخــی شــهرها ممنوع اعــام شــده اما رنگ 
روغن هــای صنعتــی از دوام و کارایــی باالیــی 

برخوردار هستند.
رییس انجمن نقاشان اصفهان با اشاره به ایده 
طرح دیوارنگاره شهری "نیمه پنهان اصفهان" 
ح در اتــاق فکــر ســازمان  نیــز گفت: ایــن طــر
زیباسازی شــهرداری اصفهان شــکل گرفت و 
انجمن نقاشان اصفهان در رابطه با چگونگی 
انجــام و طــرح موضوعــات همــکاری کــرد و در 

جمع بندی، به شکل نهایی اجرا رسیدیم.
وی دربــاره هنرمنــدان مشــغول در ایــن طــرح 
خاطرنشان کرد: هنرمندانی که توانایی خلق 
دیوارنگاره های این پروژه را دارند، از سوی این 
انجمــن معرفــی شــده  و از دانــش و پختگــی و 

توانایی الزم در این زمینه برخوردارند.
کید بــر اســتفاده از هنــر و دانش و  طاهری بــا تا

توانایی هنرمندان اصفهانی در زیباسازی شهر 
ادامــه داد: کمــک گرفتــن از هنرمنــدان امری 
ضروری اســت به همین خاطر باید از توانایی و 
دانش آن ها در این زمینه اســتفاده کرد و کار را 

به آن ها سپرد.
او در پایان با اشاره به همکاری هشت ساله اش 
بــا ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهــان، 
گفــت: در ایــن ســال ها دیوارنگاره، مجســمه و 
نقش برجســته های زیــادی در شــهر اصفهان 

کار کرده ام.
جواد طاهری دانش آموخته کارشــناس ارشد 
کنــون  نقاشــی و اســتاد دانشــگاه اســت کــه تا
بیش از صد اثر شهری در قالب نقاشی دیواری، 
مجسمه و نقش برجسته در شهرهای مختلف 

کشور از جمله اصفهان آفریده است.
دیوارنگاره های "نیمه پنهان اصفهان" طرحی 
است که سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
برای نوروز ۱۴۰۱ بر ۲۵ دیوار مرتفع شهر اصفهان 
ح هــا نقوشــی از هنــر و  اجــرا می کنــد و ایــن طر

معماری اصفهان است.
در اجرای این پروژه سعی شده تا با نگاهی دقیق 
تر به بازیابی از نقوشی پرداخته شود که همیشه 
بر آثار و ابنیه تاریخی این شهر دیده می شود اما 
ممکن است شهروندان به دلیل مشغله، کمتر 

به آنها توجه کرده باشند.
به عقیده طراحان این طرح گمان می شود که 
با اجرای ایــن طرح ها بر دیوارهای بلند شــهر، 
از ســویی زیبایی بصری اصفهــان را دوچندان 
شود و از سوی دیگر، تلنگری به ذهن حساس 
شــهروندان باشــد تا این زیبایی های فراموش 

شده را دوباره تماشا کنند.

رییس انجمن نقاشان: 

هنر شهری از ضروریات مناطق بزرگی 
مانند اصفهان است

خبر

گهی از صفحه ۴ ادامه آ
۵۸( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۲۹۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ -  علیرضا گرامی زادگان فرزند علی 
ک ۱۴ فرعی  نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پا
به مساحت ۲۳۳ مترمربع در ازا تمامت ۱۵۶ سهم مشاع از ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه 

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

ازطرف حیدر بهرامی
۶۰( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۸۰۰۶۳۵۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ - شهناز قمبری ده کهنه فرزند 
ک ۴۵ فرعی به مساحت ۳۶۰.۰۵ مترمربع  طهماس ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پا
تاریخ انتشار نوبت یکم: روز         شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: روز یک شنبه 

ک شهرضا - ۱۲۸۳۸۶۴ / م الف ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - مرتضی قدیری رییس اداره ثبت اسناد و اما

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

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

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۳۷۵۰ / م الف اما

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

خ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ آقای جابر روزبهانی دره ساری  ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۹۹۰ مور
کبر  به شناسنامه شماره ۲۵ کدملی ۶۲۱۹۹۶۲۷۵۳ صادره از بوئین و میاندشت فرزند علی ا
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۶/۲۹ مترمربع از 
ک شمال اصفهان  ک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما پا
طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۱۰۴۸۳۰ مورخ ۸۴/۱۰/۱۸ دفتر ۹ اصفهان، 
کبر روزبهانی دره ساری  ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۹۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ آقای علی ا
به شناسنامه شماره ۱۸ کدملی ۴۱۷۲۵۴۸۴۱۵ صادره فرزند محمداسمعیل بصورت سه 
ک شماره  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۶/۲۹ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق مالکیت  ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۱۰۴۸۳۰ مورخ ۸۴/۱۰/۱۸ دفتر ۹ اصفهان لذا به منظور 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت  اطاع 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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - رییس اداره 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۳۸۰۵ / م الف ثبت اسناد و اما

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

خ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ هیات یک خانم مریم مارانی به  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۸۴۰۵ مور
شناسنامه شماره ۷۱ کدملی ۱۲۹۰۶۵۴۶۰۳ صادره اصفهان فرزند محمدباقر بصورت ششدانگ 
ک ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان  یکباب ساختمان مسکونی به مساحت ۱۸۶/۶۸ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و استشهادیه محلی  بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
مع الواسطه از مالکیت محمدعلی رضانیا موضوع سند ۲۸۱۱۷، ۵۳/۹/۱۰ دفتر ۳۶ اصفهان 
گهی می شود.  گذار گردید. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ وا
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در  از تاریخ انتشار اولین آ
اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۲۹۵۴ / م الف ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۱۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ هیات یک آقای مرتضی تسلیمی به 
شناسنامه شماره ۲۰۸۶ کدملی ۱۲۹۳۲۴۳۵۰۷ صادره اصفهان فرزند عباسعلی بصورت 
ک شماره ۲۲ فرعی از ۱۴۸۷۴  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۶۹/۲۴ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی  اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
ک اصفهان  و مع الواسطه از مالکیت فضل اله صفی موضوع موردثبت صفحه ۵۸۹ دفتر ۱۱۴ اما
گهی می شود.  گذار گردید. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ وا
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در  از تاریخ انتشار اولین آ
اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۲۷۱۴ / م الف ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۲۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ هیات یک خانم زهراخاتون علیخانی به 
شناسنامه شماره ۱۷ کدملی ۶۲۱۹۸۳۰۰۳۲ صادره فریدن فرزند درویشعلی بصورت ششدانگ 
ک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش  یکباب خانه به مساحت ۱۷۵/۲۰ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت  ۵ اداره ثبت اسناد و اما
گذار گردید. لذا  عبدالحسین صنعتی موضوع سند انتقال ۱۷۹۳۷، ۱۶/۱۱/۲ دفتر ۱ اصفهان وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  به منظور اطاع 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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۳۴۹۶ / م الف رییس اداره ثبت اسناد و اما

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

۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۵۱۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ خانم مهناز نریمانی زمان آبادی 
به شناسنامه شماره ۵۵۹ کدملی ۰۰۵۰۰۸۴۳۲۱ صادره فرزند ماشاءاله بصورت نه حبه مشاع 
از هفتاد و دو حبه ششدانگ باستثنا بها ثمنیه آن از یکباب ساختمان گاراژ و مغازه متصله به 
ک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت  مساحت ۳۳۶/۰۴ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت ماشااله نریمانی  اسناد و اما
زمان آبادی موضوع سند انتقال ۶۳۲۹۹ مورخ ۶۷/۲/۱۰ دفتر ۲۹ اصفهان و به موجب گواهی 
حصر وراثت ۲۲۶۴ مورخ ۸۲/۴/۳۱ شعبه ۵ دادگاه حقوقی اصفهان فوت کرده ورثه وی عبارتند 
از سه پسر و دو دختر و یک عیال دائم، ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۵۱۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ 
خانم شهناز نریمانی زمان آبادی به شناسنامه شماره ۸۸۰ کدملی ۱۷۵۴۰۷۲۶۶۶ صادره 
فرزند ماشااله بصورت نه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ باستثنا بها ثمنیه آن از یکباب 
ک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع  ساختمان گاراژ و مغازه متصله به مساحت ۳۳۶/۰۴ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع  در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
الواسطه از مالکیت ماشااله نریمانی زمان آبادی موضوع سند انتقال ۶۳۲۹۹ مورخ ۶۷/۲/۱۰ 
دفتر ۲۹ اصفهان و به موجب گواهی حصر وراثت ۲۲۶۴ مورخ ۸۲/۴/۳۱ شعبه ۵ دادگاه حقوقی 
اصفهان فوت کرده ورثه وی عبارتند از سه پسر و دو دختر و یک عیال دائم، ۳( رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۵۱۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ آقای علیرضا نریمانی زمان آبادی به شناسنامه 
شماره ۳۹ کدملی ۶۶۰۹۵۳۲۳۳۸ صادره فرزند ماشاءاله بصورت هجده حبه مشاع از هفتاد 
و دو حبه ششدانگ باستثنا بها ثمنیه آن از یکباب ساختمان گاراژ و مغازه متصله به مساحت 
ک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و  ۳۳۶/۰۴ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت ماشااله نریمانی زمان  اما
آبادی موضوع سند انتقال ۶۳۲۹۹ مورخ ۶۷/۲/۱۰ دفتر ۲۹ اصفهان و به موجب گواهی حصر 
وراثت ۲۲۶۴ مورخ ۸۲/۴/۳۱ شعبه ۵ دادگاه حقوقی اصفهان فوت کرده ورثه وی عبارتند از 
سه پسر و دو دختر و یک عیال دائم، ۴( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۵۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ 
آقای محمدرضا نریمانی زمان آبادی به شناسنامه شماره ۹۸۹ کدملی ۰۹۳۷۶۵۹۵۸۴ صادره 
فرزند ماشاءاله بصورت هجده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ باستثنا بها ثمنیه آن 
ک شماره ۱۳۹۰۰  از یکباب ساختمان گاراژ و مغازه متصله به مساحت ۳۳۶/۰۴ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان خریداری برابر قباله  اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
عادی مع الواسطه از مالکیت ماشااله نریمانی زمان آبادی موضوع سند انتقال ۶۳۲۹۹ مورخ 
۶۷/۲/۱۰ دفتر ۲۹ اصفهان و به موجب گواهی حصر وراثت ۲۲۶۴ مورخ ۸۲/۴/۳۱ شعبه 
۵ دادگاه حقوقی اصفهان فوت کرده ورثه وی عبارتند از سه پسر و دو دختر و یک عیال دائم، 
۵( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۵۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ آقای حسین نریمانی زمان آبادی 
به شناسنامه شماره ۶۱۴ کدملی ۰۰۴۹۸۲۶۰۸۵ صادره فرزند ماشاءاله بصورت هجده حبه 
مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ باستثنا بها ثمنیه آن از یکباب ساختمان گاراژ و مغازه 
ک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش  متصله به مساحت ۳۳۶/۰۴ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت  ۵ اداره ثبت اسناد و اما
ماشااله نریمانی زمان آبادی موضوع سند انتقال ۶۳۲۹۹ مورخ ۶۷/۲/۱۰ دفتر ۲۹ اصفهان 
و به موجب گواهی حصر وراثت ۲۲۶۴ مورخ ۸۲/۴/۳۱ شعبه ۵ دادگاه حقوقی اصفهان فوت 
کرده ورثه وی عبارتند از سه پسر و دو دختر و یک عیال دائم لذا به منظور اطاع 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  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ

خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار 
گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
ک  اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۲۹۱۳ / 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 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 
خ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵  متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۶۳ مور
عبدالرسول ایزدی فرد فرزند منصور بشماره شناسنامه ۹۳۲ صادره از اصفهان بشماره ملی 
ک ۱  ۱۲۸۹۵۱۵۹۴۸ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از پا
اصلی واقع در بخش ۱۸ ثبت اصفهان به مساحت ۲۰۰ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. ۲( 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۸۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ مرضیه ستوده فرزند علی قربان بشماره 
شناسنامه ۸۴۷ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۹۶۹۲۸۳۱ در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
ک ۱ اصلی واقع در بخش ۱۸ ثبت اصفهان به مساحت  یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از پا
۲۰۰ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار 
ک شرق اصفهان مهدی صادقی  نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - رییس منطقه ثبت اسناد و اما

وصفی - ۱۲۸۴۱۳۵ / 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

۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۴۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ آقای رحمت اله محمودیان مبارکه به 
شناسنامه شماره ۶۷ کدملی ۵۴۱۹۰۸۰۷۱۰ صادره مبارکه فرزند عباسعلی نسبت به سه دانگ 
ک شماره ۱۳۸۷۹ اصلی واقع  مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۰۵/۳۵ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه از  در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
مالکیت حسن فنائی موضوع سند انتقال شماره ۱۵۱۱۳ مورخ ۱۳۱۷/۸/۱۵ دفتر ۴ اصفهان که 
گذار گردید. ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۴۶۵  ازطرف مهدی احد از وراث به متقاضی وا
مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ خانم پروانه ضیائی قهنویه به شناسنامه شماره ۶۱ کدملی ۵۴۱۹۴۲۷۹۲۳ 
صادره مبارکه فرزند حیدرعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ک  ک شماره ۱۳۸۷۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما ۲۰۵/۳۵ مترمربع از پا
شمال اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه از مالکیت حسن فنائی موضوع سند انتقال شماره 
گذار  ۱۵۱۱۳ مورخ ۱۳۱۷/۸/۱۵ دفتر ۴ اصفهان که ازطرف مهدی احد از وراث به متقاضی وا
گهی می شود. درصورتی که  گردید. لذا به منظور اطاع 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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - رییس 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۳۸۳۷ / م الف  اداره ثبت اسناد و اما

آگهی



سال پنجم - شماره 1۳7۴

یکشنبه  22  اسفند 1۴۰۰ - 1۰ شعبان 1۴۴۳

ورزش6 1۳ مارس     2۰22
ک صفر ذوب آهن ۴ -  آلومینیوم ارا

لبخند گاندوها در فوالدشهر
گاندوها در دیــداری از هفته ۲۲ 
ک به  لیگ برتر برابر آلومینیوم ارا

میدان رفته اند.
ک رو در روی  ک و ذوب آهــن در ارا  آلومینیــوم ارا
یکدیگر قرار گرفتند که این مســابقه در نیمه دوم 
با نتیجه چهار بر صفر به ســود ذوب آهن به پایان 

رسید.
ح بازی:       شر

در نیمه اول و از همان ابتدای کار ذوب آهن بازی را 
هجومی آغاز کرد و توانست موقعیت های خوبی را 
گردان تارتار با شناخت  خلق کند. از سوی دیگر شا
کامــل حریــف و اســتفاده از اشــتباهات بازیکنــان 
آلومینیوم توانســت بــه گل برســد. در ادامه دفاع 
خوب گاندوها اجازه خلق موقعیت به آلومینیوم 
نداد. نیمه اول این دیدار کم حواشــی نداشــت و 
اخراج مصطفی احمدی نیمکت نشــینان تو تیم 

کنش واداشت. را به وا
در نیمــه دوم تیــم ذوب آهــن بازهــم حمــات 
دامنــه دار خــود را روی دروازه حریــف حفــظ کــرد 
و توانســت گل های بیشــتری بــه ثمر برســاند. در 
همین خصوص داور کارت های زیادی نشان داد 

و چندین نفر از نیمکت دو تیم را اخراج کرد.
      چهار گل حاصل تالش جانانه بود

مربی ذوب آهن گفــت: در کنار یک بــازی خوب، 
یک نتیجه خیلی خوب هم گرفتیم.

حسین پاشایی مربی تیم ذوب آهن پس از پیروزی 
ک به جای مهدی تارتار که در  مقابل آلومینیوم ارا
حاشــیه بازی اخراج شــده بود در نشست خبری 
کتیکــی و فنــی یکی از  گفت: این بــازی از لحــاظ تا
بهترین بازی های لیگ امسال بود و نتیجه ای هم 

که گرفتیم حرف من را ثابت می کند.
وی ادامــه داد: بایــد یــک تبریــک جانانــه بــه 
بازیکنان مــان بگویم کــه جانانه جنگیدند و ســه 

امتیاز بازی را در کنار یک بــازی فوق العاده خوب 
که کامــا در طــول هفته بــرای آن تمریــن و برنامه 

ریزی کرده بودیم کسب کردند.
مربی ذوب آهن درباراه مهد ی تاتار ســرمربی این 
تیــم گفــت: آقــای تارتــار واقعــا یکــی از بهتریــن 
مربی های فوتبال ما اســت و فوتبال ایران باید به 

احترام آقای تارتار بایستد و دست بزند.
پاشــایی درباره وضعیت آشــوری و خدابنده لو که 

در این بازی تعویض شــدند گفت: این دو بازیکن 
را دکتر هــا باید معاینه کنند و انشــااهلل که مشــکل 

خاصی نباشد.
او در خصــوص دیــدار ذوب آهــن مقابــل مــس 
رفســنجان گفت: این هفته یک بازی فوق العاده 

سنگین و مهمی مقابل مس رفسنجان داریم.
ذوب آهن با این پیروزی و با ۲۸ امتیاز موقتا به رده 

نهم جدول صعود کرد.

خبر
کنفدراســیون فوتبــال آســیا اعــام کــرد ســاعت 
مصاف های تیم ملی کشورمان در مرحله گروهی 
مقدماتی جام جهانی مقابل کره جنوبی و لبنان 

تغییر کرد.
تیم ملی فوتبال ایران در دیدارهــای پایانی خود 
در دور انتخابی جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر، روزهای 
چهارم و نهــم فروردین مــاه ســال ۱۴۰۱ به ترتیب 
مقابل تیم هــای کره جنوبی و لبنــان صف آرایی 

می کند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا پیش از این اعام 
کرده بودند تیم ملی ایران از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه 
)به وقت ایــران( به مصــاف کره جنوبی مــی رود، 
اما سایت AFC ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه را به عنوان 
زمان دیدار بــا کره جنوبی درج کرده اســت. گویا 
دلیل این تفاوت زمانی، تغییر ساعت رسمی کشور 

در روز اول فروردین سال ۱۴۰۱ است.
کنفدراســیون فوتبال آســیا همچنین در برنامه 
بازی هــای خود اعــام کــرد تیم هــای ملی ایران 

و لبنــان از ســاعت ۱۵ و در ورزشــگاه امــام رضا)ع( 
مشــهد، مقابل هم به میدان خواهند رفت. اما 
فیفا ســاعت ۱۶ را به عنوان ســاعت این مســابقه 
درج کرده که تغییر ســاعت رســمی ایران ســبب 

چنین تفاوتی است.
البتــه پیش تــر نیــز ســاعت ۲۰ به عنــوان زمــان 
دیدار ایران و لبنان در سایت های کنفدراسیون 
فوتبال آسیا و فدراسیون جهانی فوتبال درج شده 

بود که مورد تأیید قرار نگرفت.

چهارمین دوره رقابت های بین المللی تکواندو 
جام ریاست فدراســیون جهانی در گروه زنان، با 

قهرمانی ایران به پایان رسید.
به گزارش ایســنا، این دوره از مســابقات با حضور 
۱۲۲ بانوی تکواندو کار از کشورهای افغانستان، 
آذربایجان، هند، ایران، اردن، قزاقستان، لبنان، 
کستان، ترکیه، ازبکستان و تیم پناهندگان در  پا
خانــه تکواندو طــی ۲ روز برگزار شــد و بــا قهرمانی 

تیم ایران به پایان رسید.
نمایندگان ایران در رده بندی نهایی با کســب ۵ 
مدال طا، ســه برنز و ۶۹۷ امتیاز عنوان نخست 
را کســب کردند. اردن با یک طا، یک نقره، یک 
برنز و ۲۰۳ امتیاز نایب قهرمان شــد و ازبکســتان 
هم با یک طا، دو برنز و ۱۷۳ امتیاز روی ســکوی 
سوم ایستاد. قزاقستان با یک طا و ۱۳۵ امتیاز به 
همراه آذربایجان با یک نقره، یک برنز و ۸۴ امتیاز 

چهارم و پنجم شدند.

برترین های ایــن دوره از رقابت هــا به شــرح ذیل 
معرفی شدند:

بهترین مربی: مهرو کمرانی )ایران(
فنی ترین تکواندوکار: نسترن ولی زاده )ایران(

بهتریــن سرپرســت: جــام محمــد امیــری )تیــم 
افغانستان(

بهتریــن داوران: مــروت عمران )ترکیــه(، مرجان 
تیموری )ایران( و پارک دونگ سیون )کره جنوبی(

جام اخاق: تیم اردن

اســتاندار اصفهــان گفــت: گیتی پســند یکــی از 
تیم های پرافتخار فوتسال ایران است، حمایت 
از ایــن تیم را وظیفــه خود می دانیــم، حمایت ما 
از ورزش اســتان ادامــه دار خواهــد بــود، چــرا کــه 
ســرمایه گذاری در ورزش شــادمانی و ســامت 
جامعــه را بــه دنبــال خواهــد داشــت. ســیدرضا 
مرتضوی، در مراسم جشن قهرمانی تیم فوتسال 
گیتی پسند در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: حرکتی 
که در این بازی اتفاق افتاد موجب شادمانی مردم 
اصفهان شد، گیتی پسند یکی از بهترین تیم های 
دوره های گذشته فوتسال ایران بوده است و در ۱۲ 
سالی که در فوتسال ایران حضور داشته، همیشه 

روی سکو بوده است.
وی افزود: این تیم، چهار دوره قهرمان ایران بوده، 
برای تشکر از این عزیزان و اینکه دل مردم اصفهان 
را شاد کردند، خدمت آنها رسیدیم تا به آنها خدا 

قوت بگوییم.
اســتاندار اصفهان در خصوص حمایت از ورزش 
اســتان گفت: بــه طــور قطــع حمایــت مــا ادامه 
خواهد داشت، هر چقدر سرمایه گذاری در حوزه 
ورزش داشته باشیم، اسباب مسرت و گسترش 
شادمانی در جامعه ایجاد خواهد شد و این یکی از 
اهداف ما است و این حمایت ها را ادامه خواهیم 

داد.
مرتضوی در ارتباط با پیشنهاد میزبانی اصفهان در 
جریان مسابقات مقدماتی جام جهانی و انصراف 
اصفهان از این میزبانی اظهار کرد: پیگیری هایی 
توســط مجموعه اداره کل ورزش و جوانان شده 
است، اما به دلیل اینکه در برخی از زیر ساخت ها 
مشــکاتی داریــم، امکان اینکــه قاطعانــه وارد 
میدان شویم را نداشتیم، اما تاش می کنیم که در 

دوره های بعدی این اتفاق رخ دهد.

ســرمربی تیم فوتسال گیتی پســند گفت: باشگاه 
گیتی پسند با جام باشگاه های آسیا غریبه نیست و 
سابقه بازی های بین المللی را در کارنامه خود دارد، 
کنون عزم خود را برای مسابقات سخت و درخشان  ا

در آسیا جزم می کنیم.
محمدکشاورز پس از پیروزی مقابل چیپس کامل 
مشهد و قهرمانی تیمش که به راهیابی به مسابقات 

جــام باشــگاه های آســیا منجر شــد، 
اظهــار کــرد: خیلی خوشــحالم 

از این اتفــاق مهم کــه در لیگ 
ما و این اتفاق کم سابقه بوده 
که تیمی زودتــر از اتمــام لیگ 

بتواند به قهرمانی برسد و این 
نتیجه کار گروهی بازیکنان، کادر 

فنی و باشگاه بود که همه در 

کنار هم بودیم تا این قهرمانی به دست آمد، از صمیم 
قلبم این قهرمانی مهم را به مردم خوب اصفهان 
تقدیم می کنم. وی در خصوص برنامه ریزی برای 
حضور در باشــگاه های آســیا، گفت: در جلسه ای 
که با هیئت مدیره داشــتیم این موضــوع تا حدی 
گفته شد، باشگاه گیتی پسند با جام باشگاه های 
آسیا غریبه نیست و سابقه بازی های بین المللی 
را دارد و همتی که در هیئت مدیره دیدم، انشــاهلل 
عزم خود را برای مسابقات سخت و درخشان 
در آسیا جزم می کنیم. سرمربی تیم فوتسال 
گیتی پســند در خصــوص ســطح این فصل 
لیگ برتر اظهار کرد: لیگ امسال، لیگ بسیار 
سختی بود و تا هفته بیســت دوم لیگ پنج 
تیم شــانس قهرمانی داشتند. لیگ سختی 
داشتیم و خیلی خوشحالیم که در چنین لیگ 
ســخت و پویایی توانســتیم بــه قهرمانی 

برسیم.
کشــاورز اضافه کــرد: عقیــده دارم 
ســال های گذشــته مربیانی که 
کار کردند تمام تاش خود را برای 
مجموعــه گیتــی پســند انجام 
دادند و هر ساله حمایت باشگاه 

پشت سر آنها بود.

با اعالم AFC؛

ساعت دیدارهای تیم ملی ایران 
کرد کره جنوبی و لبنان تغییر  با 

خبر

قهرمانی بانوان ایران 
در تکواندوی جام ریاست فدراسیون جهانی

استاندار اصفهان:

سرمایه گذاری در ورزش، شادمانی جامعه را به دنبال دارد

محمدکشاورز:

گیتی پسند با جام باشگاه های آسیا غریبه نیست

خبر

عضــو شــورای ورزش نوش آباد گفت: ورزشــکار 
نوش آبــادی در اولین دوره مســابقات فیتنس 
چلنج قهرمانی آســیا مدال نایب قهرمانی را به 
گردن آویخت. علیرضا فتاحی در گفت وگو با ایسنا 
با بیان اینکه مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی 
آســیا در جزیره کیش در حال برگزاری است و تا 
۲۱ اسفند ادامه دارد، اظهار کرد: سعید کاشفی 
نوش آبادی که در دسته ۷۵ کیلوگرم مسابقات 
پرورش اندام کشــور به مقام دومی رسیده بود، 
به نمایندگی از استان اصفهان همراه با محمد 
مخبر از استان خوزستان به تیم ملی دعوت شد.

وی افزود: هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی 
پرورش انــدام باشــگاه های کشــور بــه میزبانی 
ارومیه روز جمعه ششم ماه جاری برگزار شد و در 
وزن ۷۵ کیلوگرم بادی بیلدینگ سعید کاشفی 
نوش آبادی از استان اصفهان توانست دومین 
مــدال نقــره در مســابقات قهرمانی کشــور را به 
دست آورد. عضو شورای ورزش نوش آباد تصریح 
کرد: نایب قهرمانی ســوپر کاپ آسیا، سه مدال 
مســابقات ملی و کســب پنج مدال کشــوری از 
دیگر افتخاراتی است که این ورزشکار نوش آبادی 

کنون کسب کرده است. تا
فتاحی با اشاره به محدود بودن امکانات ورزشی 
در شــهرهای کوچک گفــت: علیرضا هادیان، 
مچ انداز معلول نوش آبادی نیز دیگر ورزشکاری 
است که به عنوان نماینده استان اصفهان، در 
بیســت و چهارمین دوره مسابقات مچ اندازی 
قهرمانی باشگاه های کشور، در وزن ۶۰ کیلو گرم 

راست دست، به قهرمانی رسید.
وی گفت: برگزیدگان بیســت و چهارمین دوره 
مســابقات مچ انــدازی قهرمانی باشــگاه های 
کشور برای شرکت در رقابت های آسیایی به شهر 

سمرقند کشور ازبکستان اعزام خواهند شد.
عضــو شــورای ورزش نوش آبــاد، تصریــح کــرد: 
کمبود امکانات ورزشی مشکل بزرگ در شهرهای 
کوچــک و روســتاهای کشــور اســت و انتظــار 
داریم مســئوالن ورزشی نســبت به شناسایی 
استعدادهای ساکن در شهرهای کوچک بیشتر 

از پیش توجه داشته باشند.

تیم ملی جوانان هندبال دختر کشــورمان، در 
دومین مصافشان در رقابت های قهرمانی آسیا 

مقابل هند به پیروزی رسیدند.
تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران در دومین 
مصاف خــود در رقابت هــای قهرمانی آســیا به 
میزبانی قزاقستان موفق شدند با نتیجه ۴۲ بر 
۳۷ مقابل تیم ملی هند به پیروزی دست پیدا 

کنند و به شرایط خوب و امیدوارانه ای برسند.
ملی پوشــان دختر ایران در این دیــدار عملکرد 
قابل تحسینی را نمایش گذاشتند و نیمه اول را 

با پیروزی ۲۱ بر ۱۶ به پایان رساندند.
در نیمه دوم نیز ملی پوشان کشورمان اختاف 
خــود را بــا حریــف حفــظ کردنــد و در نهایــت با 
نتیجه ۴۲ بر ۳۷ به نخستین پیروزی در دومین 
تقابلشــان با حریفــان در این تورنمنت دســت 

یافتند.

تیم هــای برتــر نخســتین دوره رقابت هــای 
خانه های ورزش روســتایی کشــور در اصفهان 
معرفــی شــدند. در ایــن رقابت ها اســتان های   
خراسان رضوی،  اصفهان  و اردبیل مقام های 

اول تا سوم را کسب کردند.
نخســتین دوره مســابقات خانه هــای ورزش 
روستایی کشور با حضور ۱۰ استان در دو بخش 

آقایان و بانوان در اصفهان برگزار شد.
رئیــس فدراســیون ورزش هــای روســتایی 
حاشــیه  در  محلــی  بومــی و  بازی هــای  و 
برگزاری این رقابت ها گفت: این نخستین دوره 
مســابقات خانه های ورزش روســتایی کشــور 
از زمان تاســیس این خانه هاســت که با همت 

استان های مختلف برگزار شده است.
محمدتقــی امیــری خراســانی بــا بیان اینکــه 
در این رقابت ها بیــش از ۱۵۰ ورزشــکار در قالب 
۱۰ تیــم از سراســر کشــور در رشــته های تنیــس 
روی میــز، دارت، شــطرنج، فوتبــال روی میــز و 
طناب زنــی و در ۲ بخــش آقایان و بانــوان با هم 
رقابت کردندافزود: این رقابت ها در چند مرحله 
برگزار شد و ورزشکاران روستایی پس از برگزاری 
مسابقات محلی، بخشی، شهرستانی و استانی 

راهی رقابت های کشوری شدند.
وی گفت: از سال ۱۳۹۱ که نخستین خانه ورزش 
روستایی کشور در اصفهان افتتاح شده تا کنون 
بیش از ۷ هزار خانه ورزش در کشــور تجهیز و به 
بهره برداری رسیده که ثمره آن صد ها قهرمان 

ملی و بین المللی بوده است.

نایب قهرمانی ورزشکار 
نوش آبادی در مسابقات 

پرورش اندام آسیا

دختران ایران با دست پر 
از بازی دوم خارج شدند

معرفی برترین های رقابت های
 خانه های ورزش روستایی

گفــت: حفــظ و احیــای  وزیــر ورزش و جوانــان 
ورزش های بومی و محلی ضرورتی است که وزارت 

ورزش به آن توجه دارد.
حمیدرضا سجادی که به عنوان نماینده تام  االختیار رئیس جمهور 
در سفر استانی به مازندران به شهرستان های جویبار و سیمرغ سفر 
غ،  کرد، در بازدید از پروژه گود کشــتی لوچو واقع در شهرستان سیمر
اظهار کرد: لوچو از جمله ورزش های سنتی ایرانی است که اقدامات و 
اجرای طرح برای حفظ آن ضرورت دارد و از این فعالیت های ورزشی 

حمایت می کنیم.

وزیر ورزش افزود: کشتی لوچو سابقه زیاد و ریشه ای عمیق در کشور دارد 
و باید به عنوان یک میراث مهم مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران هم در این بازدید با اشاره به انجام کار 
مطالعات گود کشتی لوچو در شهرستان سیمرغ، گفت: این پروژه به 

وسعت بیش از پنج هزار متر طراحی شده است.
حسن رنگرز افزود: حدود چهار سال پیش این طرح در وزارت ورزش و 

جوانان مطرح شد و در انتظار اعتبار برای ساخت قرار دارد.
وی با اظهار اینکه ساالنه مسابقات کشــتی لوچو در مکان فعلی و با 
حداقل امکانات برگزار می شود ف گفت: کشتی لوچو قدمت سه هزار 

ســاله دارد و جوانان ابتدا جذب این رشــته می شــوند بعد به مرحله 
قهرمانی می رسند.

ساخت گود لوچو در زمینی به وســعت پنج هزار و ۶۰۰ متر مربع برای 
غ در  برگزاری مســابقات ورزشــی و ســنتی لوچو در شهرستان ســیمر
دست ساخت است. به گفته مسئوالن ورزشی مازندران با اخذ پروانه 

ساخت، برای اجرای این طرح ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
وزیر ورزش و جوانان پیش از سفر به سیمرغ در شهرستان جویبار چند 
غ به بابل به  پروژه در حال ساخت را بازدید کرد. تعریض جاده سیمر
طول ۱۰ کیلومتر که از این میزان چهار و نیم کیلومتر در حوزه شهرستان 
سیمرغ قرار دارد از جمله طرح هایی بود که سجادی بازدید کرد. برای 
اجرای این طرح مطالعات انجام شد و برای اجرای آن به ۵۰۰ میلیارد 

ریال اعتبار نیاز است.
وزیر ورزش همچنین از پل دسترسی به ناحیه صنعتی سنگتاب که از 
سال ۱۳۹۳ عملیات اجرایی آن با تخصیص هشت میلیارد ریال اعتبار 
آغاز شد، بازدید کرد. این پل در حال حاضر ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد و به علت نداشتن اعتبار متوقف است. برای تکمیل این پل به 
۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است تا با بهره برداری از آن راه دسترسی 
راحت تر و ایمن تر برای فعالیت ۴۲ واحد صنعتی این ناحیه ایجاد شود.
در حال حاضر راه دسترســی ناحیه صنعتی سنگتاب به شهرستان 
غ از مســیر باالرســتم و در حوزه قائم شهر، شهرستان همجوار  سیمر

است.
کا مرکز  وزیر ورزش همچنین از ســاخت مصلی نماز جمعه شهر کیا
غ هم بازدید کرد. ساخت این مصلی در زمینی به  شهرستان ســیمر
وسعت ۸۰۰ متر مربع از یک دهه قبل با کمک ۶ میلیارد ریالی مردم آغاز 
شد و برای تکمیل آن به ۱۵۰ میلیارد ریال نیاز است. در حال حاضر نماز 

کا در یک مسجد برگزار می شود. جمعه در کیا

وزیر ورزش:

کید است حفظ و احیای ورزش های بومی مورد تا
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تیم والیبال گیتی پسند با شکست دادن ستاره طبرستان نوشهر 
قهرمان لیگ دسته اول ایران شد.

پس از گذشت ماه ها و انجام ۱۵۸ دیدار سرانجام سی امین دوره 
رقابت های لیگ دسته اول والیبال باشگاه های ایران به ایستگاه پایانی رسید.

تیم های گیتی پسند اصفهان و ستاره طبرستان نوشهر پس از از پیش رو برداشتن 
رقبایشــان در مراحل گروهی و پلــی آف، صعودشــان را به لیگ برتــر والیبال ایران 

جشن گرفتند.

گیتیزن هــا پــس از صدرنشــینی مقتدرانــه در دور گروهــی، بــا شکســت دادن 
اسپورت هوشیار تبریز و گل گهر سیرجان به دنبال قهرمانی بودند تا سال رویایی شان 

را پس از قهرمانی تیم فوتسالشان تکمیل کنند.
تیم ستاره طبرستان نوشهر در ست سوم این مسابقه ۲۵ بر ۱۴ به پیروزی رسید اما 
در ست های اول، دوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۰ 

کتفا کند. گذار کرد تا به عنوان نایب قهرمانی ا نتیجه را به حریف وا
گیتی پسند در نهایت با برد ۳ بر یک توانست قهرمان لیگ دسته اول شود.

گیتی پسند قهرمان شد

گیتیزن های تاریخ ساز جمعه به یادماندنی برای 
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سپاهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال با 
نتیجه ۳ بر یک نساجی را شکست داد.

به گزارش ایسنا، نساجی و سپاهان در چارچوب 
هفته بیســت و دوم لیگ برتر فوتبال به مصاف هــم رفتند که این 

گردان محرم نویدکیا به پایان رسید. دیدار با پیروزی ۳ بر یک شا
در این دیدار ســجاد شــهباززاده در دقیقه ۲۴ روی اشــتباه مدافع 
نساجی در پشت محوطه جریمه صاحب موقعیت گل زنی شد و با 
شوتی سرکش گل نخست سپاهان را به ثمر رساند. در اواخر نیمه 
نخست هم نورافکن روی کار ترکیبی در جناح چپ توانست از زاویه 

بسته دروازه حقیقی را برای بار دوم باز کند.
با این حال نســاجی دســت از تاش نکشــید و در دقیقــه ۶۷ بازی 
با شوت زیبا و غیرقابل مهار ســعید غام علی بیگی یکی از گل ها را 

جبران کرد اما نتوانست بازی را به تساوی بکشاند.
در دقیقه ۸۸، علیرضا حقیقی، دروازه بان نساجی با دریافت کارت 

زرد دوم، از بازی اخراج شد.
در دقیقــه ۹۴ میــاد جهانی بــا نفــوذ از بیــن مدافعان نســاجی در 
موقعیت تک بــه تک قــرار گرفت اما به جای شــوت زنی تــوپ را به 

اسماعیلی فر رساند تا او دروازه نساجی را برای بار سوم باز کند.
با ایــن نتیجه ســپاهان و نســاجی بــه ترتیــب بــا ۴۱ و ۲۶ امتیــاز در 

رده های سوم و دهم جدول رده بندی قرار گرفتند.
      نویدکیا: گل زیبای نساجی روند بازی را تغییر داد

سرمربی سپاهان از عملکرد بازیکنانش مقابل نساجی تمجید کرد.

سپاهان در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال با نتیجه 
۳ بر یک نساجی را شکست داد. محرم نویدکیا، سرمربی سپاهان 
در نشســت خبری پــس از این دیــدار اظهار کــرد: نیمــه اول خوبی 
داشتیم و سعی کردیم تا جایی که ممکن است عاوه بر اداره بازی، 
از موقعیت ها استفاده کنیم. باید از هافبک ها توپ می گرفتیم که 
در نیمه نخســت خوب این کار را انجام دادیم و ۲ بــر صفر برنده به 

رختکن رفتیم.
او افــزود: در نیمــه دوم ســعی کردیــم بازی مــان را تغییــر دهیــم. 
چیدمان مان را عوض کردیم تا پرس از جلو نداشته  باشیم و از مرکز 
زمین دفاع کنیم. برای بازی های آســیایی باید خودمــان را آماده 
کنیم. نســاجی عالی کار کرد و حتی می شــد برد در بازی را از دست 
بدهیم. می خواستیم از ضدحمات اســتفاده کنیم اما در آن سو 

پس از گل زیبای نساجی، روند به سود این تیم برعکس شد.
ســرمربی ســپاهان ادامه داد: ممکن بود بازی را از دســت بدهیم 
اما بایــد خیلی بهتــر در ضدحمــات از موقعیت هایمان اســتفاده 
می کردیم. نســاجی فضــای زیــادی به مــا داد امــا اســتفاده الزم را 
نبردیم. بازیکنانم دوندگی خوبی داشتند و توانستیم در یک بازی 

خیلی مهم، برنده به اصفهان برویم.
نویدکیا دربــاره داوری این دیدار بیان کــرد: هیچ وقت در خصوص 

داوری صحبت نمی کنم.
      نورافکن: شاید گلم به نساجی آفساید بوده است

بازیکن تیم ملی از برگــزاری بازی این تیم در ورزشــگاه امام رضا )ع( 
استقبال کرد.

امید نورافکن، بازیکن سپاهان اظهار کرد: توانستیم در بازی بیرون 
خانه هم خــوب عمل کنیم و هم ســه امتیاز را کســب کنیم. بازی 
بعدی بــا گل گهر اســت که خیلی خیلی ســخت اســت و بــه دنبال 

پیروزی در آن بازی خانگی هستیم.
کت الهامی مبنــی بر آفســاید بودن گل  او دربــاره صحبت های ســا
نورافکن به نســاجی گفت: من صحنه را ندیدم. حتما یک چیزی 

می دانند که گفتند. شاید در موقعیت آفساید گل زده باشم.
بازیکن تیم ملی درباره برگزاری بازی ایران در ورزشگاه امام رضا بیان 
کرد: من می پسندم که در این ورزشگاه بازی کنم. این ورزشگاه در 
سطح شهر اســت و جو خوبی دارد. امیدوارم در درجه اول بازی با 

گر باشد و با سه امتیاز آن بازی را پشت سر بگذاریم. حضور تماشا

تثبیت جایگاه سوم سپاهان با پیروزی مقابل نساجی

خبر
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7 1۳ مارس     2۰22 سالمت

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

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

شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی - ۱۲۸۲۸۲۱ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی 
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 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ محمد 
هدائیان فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه ۱۰۶ صادره از تهران بشماره ملی ۰۰۶۰۸۹۲۲۴۲ 
ک ۵۴۲۴ فرعی از اصلی  در ۱/۲ دانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پا
۱۵۱۹۰ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۲۴۱/۰۶ مترمربع. خریداری طی سند 
رسمی. ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ مسعود هدائیان فرزند 
رحمت اله بشماره شناسنامه ۲۰۳۴ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۷۸۳۱۴۲۷ در ۱/۲ 
ک ۵۴۲۴ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۰  دانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پا
واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۲۴۱/۰۶ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. ۳( 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ محسن هدائیان فرزند رحمت اله 
بشماره شناسنامه ۳۰۷ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۳۶۲۸۲۸۷ در ۱/۲ دانگ یکباب 
ک ۵۴۲۴ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۰ واقع در بخش  خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پا
۵ ثبت اصفهان به مساحت ۲۴۱/۰۶ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. ۴( رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ مهناز هدائیان فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 
۱۳۹۲ صادره از تهران بشماره ملی ۰۰۴۳۴۷۷۰۵۴ در ۱/۲ دانگ یکباب خانه احداثی برروی 
ک ۵۴۲۴ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۰ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به  قسمتی از قطعه زمین پا
مساحت ۲۴۱/۰۶ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. ۵( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۶۱ 
مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ابوالفضل هدائیان فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه ۱۹۲۲۶ صادره از 
تهران بشماره ملی ۰۰۵۹۰۲۳۰۴۱ در ۱/۲ دانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه 
ک ۵۴۲۴ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۰ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۲۴۱/۰۶  زمین پا
مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار 
ک شرق اصفهان مهدی صادقی  نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ رییس منطقه ثبت اسناد و اما

وصفی - ۱۲۸۲۷۷۲ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی 
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 به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۸۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ علی حیاتی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه ۱۹ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۹۱۳۰۶۵۶۰ در ششدانگ یک 
ک ۲ فرعی از اصلی ۱۰۲۴۷ واقع در  قطعه زمین با بنای احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پا
بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۱۹۸/۴۵ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ رییس منطقه ثبت اسناد و 

ک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی - ۱۲۸۲۸۸۲ / م الف اما

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

خ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ خانم فاطمه ناظمی هرندی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۰۰۹ مور
به شناسنامه شماره ۲۲۱۸ کدملی ۱۲۸۷۱۸۹۸۳۰ صادره از اصفهان فرزند قاسمعلی 
ک شماره ۷۷ فرعی از  بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۲۲/۶۴ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان مالکیت  ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۱۴۸۹۴۸، ۹۸/۱۱/۱۷ دفتر ۸۲ اصفهان لذا به منظور 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت  اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۴۱۶۱ / م الف ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۶۰۵، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴، ۱( رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه 
شده و مستندات ضمیمه به موجب سند شماره ۲۳۶۳۵۷ مورخ ۹۶/۱۱/۱۶ دفترخانه ۷۳ 
خمینی شهر و ماحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت  کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بامناز
آقای/خانم حمزه کمالی اندانی به شناسنامه شماره ۱۲۲۸ کدملی ۱۱۴۱۲۸۲۷۲۰ صادره 
فرزند هاشم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه در حال ساخت به مساحت ۱۹۴/۱۶ 
ک شماره ۱۲۰ فرعی از ۸۴ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی  مترمربع پا
شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه 
شده و مستندات ضمیمه به موجب سند شماره ۲۳۶۳۵۷ مورخ ۹۶/۱۱/۱۶ دفترخانه ۷۳ 
خمینی شهر و ماحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی 

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

ک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده - ۱۲۸۲۷۲۱ / م الف اداره ثبت اسناد و اما

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۲۲۱، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳، جلسه هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کاسه  امضا
۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۰۰۰ مربوط به تقاضای آقای/خانم سیدتقی میری یان مبنی بر صدور 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه  سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پا
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم 
رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند به شماره ۳۰۲۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۵ دفتر ۳۲۲ 
خمینی شهر و سند وکالت فروش به شماره ۳۷۳۴۳ مورخ ۹۹/۹/۱۶ دفترخانه ۳۲۲ خمینی 
شهر و ماحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و 
تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بامنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم سیدتقی میری 
یان به شناسنامه شماره ۳۶۸۸ کدملی ۱۱۴۰۵۶۰۴۸۴ صادره خمینی شهر فرزند سیدرضا در 
ک شماره فرعی ۵۱۴ از اصلی ۱۱۱ واقع در اصفهان بخش  ششدانگ به مساحت ۲۰۴  مترمربع پا
۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول 
۸/۸۳ متر درب و دیواریست به گذر، شرقا در دو قسمت اول به طول ۹/۳۸ متر دیوار به دیوار 
ک ثبتی  ک ۱۱۱/۵۱۴ باقیمانده دوم به طولهای ۴/۹ متر و ۶/۱۱ متر دیواریست به زمین پا پا
۱۱۱/۵۱۴ باقیمانده، جنوبا به طول ۱۱/۴۶ متر درب و دیواریست به گذر، غربا به طول ۱۹/۵۴ 
ک ثبتی ۱۱۱/۵۱۴ باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد، در اجرای ماده ۱  متر دیواریست به زمین پا
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت  اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اما
به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت 
ک  اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده - ۱۲۸۳۰۹۳ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی 
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 به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ عباس حسین 
برقرار فرزند محمد بمشاره شناسنامه ۷۳۷۰۵ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۱۸۳۶۳۶۲ 
ک ۳۹ واقع در  در ششدانگ یکباب قطعه زمین با بنای احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پا
بخش ۱۸ ثبت اصفهان به مساحت ۱۰۰/۱۰ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ رییس منطقه ثبت اسناد و 

ک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی - ۱۲۸۳۷۸۴ / م الف اما

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

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

ک غرب اصفهان - ۱۲۸۳۵۳۴ / م الف رییس منطقه ثبت اسناد و اما

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۶۰۱۳۶۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ خانم فاطمه مارانی به شناسنامه شماره 
۲۶۳۶ کدملی ۱۲۸۲۹۸۶۰۴۱ صادره اصفهان فرزند محمدحسن بصورت ششدانگ یک باب 
ک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش  ساختمان به مساحت ۲۳۲/۴۶ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه از مالکیت  ۵ اداره ثبت اسناد و اما
محمدحسن مارانی موضوع سند انتقال ۲۲۶۸۴ مورخ ۱۳۴۹/۰۷/۳۰ دفتر ۳۶ اصفهان لذا 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  به منظور اطاع 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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۸۴۲۴۱ / م الف رییس اداره ثبت اسناد و اما

آگهی

غذا های فرآوری شده با بدن ما چه می کنند؟
یکــی از مــواردی کــه بــر خــاف 
خوشــمزه بــودن، می توانــد بــه 
بدن ما آسیب برســاند، مصرف 

غذا های فرآوری شده است.
بر کسی پوشیده نیست که غذا های فرآوری شده، 
جزء مواد غذایی هســتند که کمترین خاصیت را 
برای بدن ما دارند و در صورتی رژیم غذایی را بر پایه 
مصرف این مواد غذایی بنا کنید، این امر می تواند 

به افزایش وزن و مشکات دیگر منجر شود.
تا به حال فکر کرده اید زمانی که غذایی می خورید 
که اغلب مواد تشــکیل دهنده آن بــه جای میوه، 
ســبزی ها و غــات، از مــواد غذایــی فرآوری شــده 

تشکیل شده اند، با بدن خود چه می کنید؟
در ابتــدا مهــم اســت توجــه داشــته باشــید در هر 
گر  رژیــم غذایــی کــه آن را دنبــال می کنید، حتــی ا
رژیم غذایی بــرای کاهش وزن نیز دارید، بخشــی 
از رژیــم خــود را می توانیــد بــه غذا هــای فــرآوری 
شــده اختصاص دهید. هرچند باید بدانید مواد 
غذایــی فــرآوری شــده بــه طــور کلــی دارای مــواد 
مغــذی کــم ارزش تــری بــه نســبت مــواد غذایــی 
کاملی هستند که هیجان و نشاط را برای شما به 

ارمغان می آورند.
همــان طــوری کــه گفتــه شــد، ۸۰ درصــد از رژیــم 
غذایی شــما را باید غذا های کامل شــکل دهند. 
باید بدانید غذا های کامل به طور کلی غذا هایی 
هســتند که فــرآوری و یا تصفیــه نشــده اند و مواد 

افزودنی به آن ها اضافه نشده است.
کامــل شــامل میوه هــا، ســبزی ها،  غذا هــای 
حبوبــات، آجیــل، مغــز دانه هــا، غــات کامــل، 

غ هستند. گوشت، ماهی و تخم مر
Jenn LaVardera، متخصــص تغذیــه در شــرکت 
دیلی هاروســت بــا هشــدار در خصــوص غذا های 
فرآوری شــده گفت: غذا هــای فوق فرآوری شــده 
معمــوال دارای قند هــا و روغن های تصفیه شــده 

هستند و اغلب سدیم باالیی دارند.
غذا های فــرآوری شــده اغلب دارای مــواد مغذی 
مفیدی مانند فیبر، ویتامین ها و یــا مواد معدنی 

نیستند.
از آن جایی که غذا های فرآوری شده به طور کلی 
فاقد مواد مغذی هســتند که به ســیر شدن شما 
کمک می کنند، ممکن اســت خوردن آن ها حتی 

منجر به افزایش اشتها شود.
ایــن متخصــص تغذیــه گفــت: خــوردن غذا های 

فوق فرآوری شده می تواند به باال و پایین افتادن 
قند خون منجر شده و سبب شود شما احساس 
انرژی کمتری بکنید. آن ها ســیر کننده نیستند، 
یعنی ممکن است شــما اندکی بعد از خوردن این 
غذا های فرآوری شده، احساس گرسنگی بکنید.

او گفــت: بــه طــور کلی، این هــا )غذا های فــرآوری 
شده( غذا هایی نیستند که به بدن شما سوخت 

رسانی کنند.
اما عاوه بــر تاثیرات ســریع و روزانــه ای که ممکن 
اســت غذا هــای فــرآوری شــده به همــراه داشــته 
باشــند، تاثیرات طوالنی مدتی را نیــز می توانند با 

خود به همراه بیاورند.
الواردرا، متخصص تغذیه گفت: خوردن غذا های 
فوق فــرآوری شــده بــا افزایــش خطر فشــار خون، 
بیمــاری قلبــی، ســرطان و دیابــت نــوع ۲ مرتبط 

است.
تحقیقــات در خصوص تاثیرات غذا هــای فرآوری 
شــده بر سامت انســان نسبتا جدید هســتند. با 
افزایش تحقیقات، احتماال نتایج منفی بیشتری 
در خصــوص تاثیــرات منفی ایــن نــوع غذاهــا، بــر 

سامت انسان آشکارتر می شود.

البته مصرف این نوع مواد غذایی در حد اعتدال به 
بدن شما آسیب وارد نمی کند؛ اما وقتی غذا های 
فرآوری شده بیشــتر وعده غذایی شما را تشکیل 
می دهند، می تواند تهدیدی برای ســامت شما 

تلقی شود.
درک این مســئله که چه چیزی غذا هــای فرآوری 
شــده را تشــکیل می دهد تا بتوانید از آن اجتناب 
کرده و یا دست کم مصرف آن را در رژیم غذایی خود 

به حداقل برسانید، امری ضروری است.
این متخصص تغذیه در این بــاره گفت: غذا های 
فرآوری شــده اصوال دارای فرموالســیون صنعتی 
هستند. مواد تشکیل دهنده آن ها بیش از آن که 
شبیه به دســتور پخت غذایی باشــد، یک فرمول 
شیمیایی است و شما قادر به تشخیص هیچ یک 
از عناصر از مواد غذایی کامــل در محصول نهایی 
نیســتید. به طور مثال تنقات بسته بندی شده 
)مانند پفک و چیپس(، گوشت های فرآوری شده 
غ )و یا سوســیس و کالباس(  گت هــای مر مانند نا

از این دسته اند.
ذکر این نکته ضروری است که تمام گوشت هایی 
که دودی شــده، نمک زده، پخته شــده، خشک 

شــده یــا کنســرو شــده اند، مــواد غذایــی فــرآوری 
شــده در نظر گرفته می شــوند که در واقع، شامل 
گ، ســاالمی، ژامبون و بیکن  سوسیس، هات دا

پخته شده می شوند.
خوشبختانه، تغییر رویه و روی آوردن به خوردن 
غذا های عمدتا فرآوری نشده، می تواند بسیاری 
از آســیب هایی را که یــک رژیم غذایی نامناســب 

می تواند به بدن وارد کند، جبران سازد.
تمرکز بر روی گنجاندن میوه ها، سبزی ها، غات 
کامــل و منابــع پروتئیــن بــدون چربی در عــادات 
غذایــی می تواند تفاوت هایــی را ایجــاد کند. این 
متخصــص تغذیــه می گوید تــاش کنید بشــقاب 
خود را در درجه نخست و پیش از شروع به خوردن 
وعده غذایی خود، با میوه ها و سبزی ها پر کنید؛ 
چرا که این امر سبب می شود تا اطمینان حاصل 
کنید که بدنتان مواد مغذی که برای داشتن یک 
احســاس خــوب بــدان نیــاز دارد را دریافــت کرده 
اســت. بــه همــان میزانی کــه شــما مصــرف مواد 
غذایی فــوق فــرآوری شــده را کاهــش می دهید، 
متوجــه خواهیــد شــد در کمتریــن زمــان، انــرژی 

بیشتر و بدنی سالمتر خواهید داشت.

تغذیه 
بررسی جدید پژوهشگران فرانسوی نشان می دهد 
که گونه ای از مورچه می تواند سلول های سرطانی را 

با بو کشیدن شناسایی کند.
یک پژوهش جدید نشان داده است که مورچه ها 
توانایی بو کشیدن سلول های ســرطانی انسان را 
دارند. بدین ترتیب، شــاید در آینده بتــوان از آن ها 

برای تشخیص سرطان استفاده کرد.
پژوهشگران "مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه" 
)CNRS( دریافتنــد کــه یــک گونه مورچه موســوم 
بــه "فورمیــکا فوســکا" )Formica fusca(، حــس 
بویایــی خوبــی دارد. آزمایش ها نشــان داد که این 
گونه مورچه به لطــف حس بویایی خــود می تواند 
سلول های سرطانی را از ســلول های سالم انسان 
تشخیص دهد. به گفته این گروه پژوهشی، پیش 
از به کار بردن مورچه ها در محیط های بالینی مانند 
بیمارستان ها، باید آزمایش های بالینی بیشتری 

انجام شود.
شاید در آینده مشخص شود که مورچه ها در تعیین 
مکان سلول های سرطانی انسان، بهتر از سگ ها 

عمل می کنند.
پژوهشــگران بــرای انجــام دادن تحقیقــات خود، 
آزمایشاتی را با ۳۶ مورچه انجام دادند که سلول ها 
را در محیط آزمایشگاهی بو می کردند. آن ها ابتدا، 
مورچه ها را در معرض بوی نمونه ای از سلول های 
سرطانی انسان قرار دادند. سپس، این بو با پاداش 

محلول قند همراه شد.
پژوهشگران در مرحله دوم، مورچه ها را در معرض 
دو بــوی متفــاوت قــرار دادنــد. یکــی از آن هــا بــوی 
جدید و دومی بوی سلول های سرطانی بود. پس 
از موفقیت آمیــز بودن ایــن آزمایش، پژوهشــگران 
گون  مورچه ها را در معرض سلول های سرطانی گونا

قرار دادند.
بدین ترتیب، پژوهشگران دریافتند که مورچه ها 
بین سلول های ســرطانی و سالم و همچنین بین 
دو نوع سرطان تمایز قائل می شوند. مورچه های 
فورمیکا فوسکا پس از آموزش می توانند ترکیبات آلی 
فرار ساطع شده از سلول های سرطانی را تشخیص 

دهند.
مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه در یک بیانیه 
خبری اعام کرد که پیش از بــه کارگیری این روش 
در مقیــاس بــزرگ، کارآیــی آن بایــد بــا اســتفاده از 
آزمایشــات بالینــی روی انســان ارزیابــی شــود. در 

هر حال، این نخســتین پژوهشی اســت که نشان 
می دهد مورچه ها پتانسیل باالیی دارند و قادر به 
یادگیری بســیار ســریع، با هزینه کمتر و بــه صورت 

کارآمد هستند.
این نخستین بار نیســت که دانشــمندان از حس 
بویایی حیوانات برای یافتن سلول های سرطانی 
استفاده می کنند. پژوهشــگران توضیح دادند که 
بینی سگ ها نیز برای تشخیص پزشکی مناسب 
است و برای شناسایی ترکیبات آلی فرار ویژه سرطان 
استفاده می شود. با وجود این، آموزش آن ها برای 
انجــام دادن ایــن کار، به چندیــن ماه تا یک ســال 

زمان نیاز دارد.
از ســوی دیگــر، پژوهشــگران خاطرنشــان کردند: 
حشرات را می توان به آسانی در شرایط کنترل شده 
پرورش داد. آن ها کم هزینه هستند، سیستم بویایی 
بسیار توسعه یافته ای دارند و صد ها نمونه از آن ها 
را می توان بــا آزمایش های بســیار کمی، بــه انجام 

دادن این کار مقید کرد.
پژوهشگران در این پروژه موفق شدند مزایای آموزش 
سگ و تصویربرداری از مغز و همچنین محدود کردن 
معایب هر دو روش را با ارائه پروتکلی ارزان، سریع، 
کادمیک  آســان، کارآمــد و بــدون نیاز بــه آمــوزش آ

فشرده برای مربیان ترکیب کنند.
آن ها توضیح دادند: مورچه ها یک روش تشخیص 
سریع، کارآمد، ارزان و بسیار متمایز برای شناسایی 
ســلول های ســرطانی هســتند. روش مــا بــه طــور 
بالقوه می تواند با طیف وسیعی از وظایف پیچیده 
تشخیص بو از جمله شناســایی مواد مخدر، مواد 
منفجره، مواد غذایی فاسد یا سایر بیماری ها مانند 
ماالریا، عفونت ها و دیابت ســازگار شــود. بــا در نظر 
کنون با هدف  گرفتن تشخیص سرطان، پژوهش ما ا
گسترش دامنه بو های مرتبط با سرطان که می توان 
آن ها را توسط مورچه ها شناسایی کرد، به سمت 
تشخیص بو های منتشرشده از بدن حرکت می کند.

مورچه ها سرطان را با بو تشخیص می دهند

سرطان

یــک مطالعــه جدیــد نشــان داده اســت بــا 
قــرار دادن دســت زیــر آب بــه مــدت ۲۰ دقیقــه، 
می توان سوختگی حاصل شــده را درمان کرد. 
دانشمندان موفق شــده اند تا دریابند که برای 
بهبود سوختگی از طریق قرار دادن زیر آب سرد 
به چه زمانی نیاز اســت. تحقیقات انجام شده 
توســط متخصصان برجســته پوســت نشــان 
داد که ۲۰ دقیقه بهتریــن زمان برای قــرار دادن 
ســوختگی در زیر آب لوله کشــی اســت، زیــرا به 
کاهش عمق سوختگی تا ۵۶ درصد کمک می کند 
که روش اندازه گیری آســیب به پوســت اســت. 
آزمایشات پروفسور هیو رایت جراح دست و مشاور 
بیمارستان عمومی لیدز که این مطالعه را رهبری 
کرده شامل ۳۰ قطعه بافت از بیمارانی که تحت 
بازسازی سینه قرار گرفتنه بودند شده است. این 
بافت های ســینه با همان شــدتی که پوســت 
دست در تماس با اجاق گاز سوخته بود، سوزانده 
شــد؛ این آزمایش منجــر به ســوختگی هایی با 
ضخامت متوسط شد که در آن آسیب فقط به 
الیه باالیی پوست نفوذ می کند و این شایع ترین 
نــوع ســوختگی اســت. ســپس این بافت ها به 
مــدت ۲۰ دقیقــه در زیــر آب بــا دمــای ۱۶ درجه 
سانتیگراد - دمای متوسط آب لوله کشی - قرار 
داده شد و با پوست سوخته ای که خنک نشده 
بود مقایســه شــد. هنگامی که پوســت آســیب 
می بیند، سیستم ایمنی پروتئین هایی به نام 
سیتوکین ها را آزاد می کند که از زخم در برابر عفونت 
محافظت می کنــد، امــا اغلب ســیتوکین های 
زیادی در پاسخ به ســوختگی آزاد می شوند که 
منجر به التهاب طوالنی مدت در ناحیه آسیب 
دیده و افزایش آســیب بافتی می شود. مطالعه 
پروفسور رایت نشــان می دهد که خنک کردن 
زخم باعث توقف آزاد شدن سیتوکین ها می شود 
و این آســیب بافت هــا را محدود می کنــد. رایت 
گفت؛ ایــن یافته هــا کــه در انجمــن جراحــان 
پاستیک و ترمیمی انگلیس در ماه دسامبر ارائه 
گر تعــداد بیشــتری از  شــد، نشــان می دهد که ا
قربانیان سوختگی به مدت ۲۰ دقیقه در معرض 

آب سرد قرار بگیرند، نتایج دقیق تر خواهد بود.

سوختگی

 چگونه سوختگی دست را 
 در یک چشم بر هم زدن

 درمان کنیم؟
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به روز رســانی جدید پیامرســان تلگرام، مدیریت 
دانلود، منوی پیوســت جدید و موارد دیگری را در 

اختیار کاربران قرار می دهد.
پیامرسان تلگرام، اپلیکیشن آیفون و آیپد خود را 
با چندیــن ویژگی جدیــد، از جملــه دانلود منیجر 
جدید، طراحی مجدد منوی پیوست، پشتیبانی 
از پخش زنده با اپلیکیشن های شخص ثالث و... 

به روز رسانی کرد.
کاربران تلگــرام می توانند فایل هایــی را از هر نوع تا 
کثر ۲ گیگابایت ارسال کنند و از هر دستگاهی  حدا

به آن ها دسترسی داشته باشند.
کنــون زمانــی کــه فایل ها بــه طــور فعــال در حال  ا
بارگیری هســتند، نماد جدیدی در نوار جســتجو 
ظاهر می شود که کاربران می توانند روی آن ضربه 
بزنند تا دانلود ها را مشاهده و مدیریت کنند، همه 
گانه را متوقف کرده و از  دانلود ها یا فقط موارد جدا
سر بگیرند و یکی را برای افزایش اولویت یا مشاهده 

آن انتخاب کنند.
در همین حال، یک منوی پیوست کاما بازطراحی 
شده هنگام ارســال چندین عکس یا ویدیو ظاهر 
می شــود. کاربران می توانند روی X انتخاب شده 
)X تعداد موارد است( در باالی پانل ضربه بزنند تا 
پیش نمایش ظاهر آلبوم در چت را هنگام ارســال 
مشاهده کنند و همچنین رسانه های انتخاب شده 

را مرتب یا حذف کنند.
نسخه جدید تلگرام گزینه دوربین درون برنامه ای 

را در گالری ادغام می کنــد، در حالی که نوار ناوبری 
جدید، دسترســی ســریعی به عکس ها، فایل ها، 
ک گذاری موقعیــت مکانــی و مــوارد دیگر را  اشــترا

ارائه می دهد.
همچنین در جدیدترین به روزرسانی، امکان ایجاد 
یــک نــام کاربــری @ منحصــر بــه فــرد از صفحــه 
تنظیمات وجــود دارد و راه آســانی را بــرای دیگران 
t.me/ فراهم می کند تا از طریق جســتجو یا پیوند
ک گذاری شماره تلفن، با  username بدون اشــترا
کنون تلگرام از  آن ها تماس بگیرند. عاوه بر ایــن، ا
ابزار های پخش شخص ثالث برای پخش ویدیوی 

زنده پشتیبانی می کند.
 t.me در نهایت، پیش نمایش های وب پیوند های
ظاهر جدیدی پیدا کرده اند و پس زمینه های چت 
و عناصر طراحی را از ســرویس گیرنده وب تلگرام با 

امکانات کامل اضافه کرده اند.
کنــون در اپ اســتور برای  نســخه ۸.۶ تلگرام هم ا

آیفون و آیپد در دسترس است.

گرام یک قابلیت  قابلیت زیرنویس خودکار اینستا
ک است. کپی شده از اپلیکیشن تیک تا

ک بــه ثمر  گرام بــا تیــک تا رقابــت شدید اینســتا
نشســته اســت. این شــبکه اجتماعی با معرفی 
ک این ویژگی را  زیرنویس های خودکار که تیک تا
از آوریل گذشته داشته است رقابت خود را ادامه 

می دهند.
این ویژگی به طور پیــش فرض برای ســازندگان 
فعال خواهد شــد. زیرنویس های تولید شده به 
صورت خودکار در ابتدا به زبان های »انتخابی« در 
گرام امیدوار است  دسترس خواهند بود، اما اینستا
آن ها را به زبان ها و کشور های بیشتری گسترش 

دهد. هوش مصنوعی پشت زیرنویس ها بی عیب 
گرام انتظار  و نقص نخواهد بود. با این حال، اینستا
دارد بــا یادگیری هــوش مصنوعــی، کیفیت این 

قابلیت را بهبود دهد.
این قابلیت می تواند دسترســی را بــرای کاربران 
ناشنوا و کم شنوا بهبود بخشد، آن ها انتخاب های 
بیشتری برای ویدیو های گفتاری خواهند داشت. 
همچنیــن بایــد اشــاره کــرد کــه در ایــن قابلیــت 
تولیدکنندگان مجبور نخواهند بود که خودشان 
به صورت دســتی زیرنویس اضافه کننــد. با این 
گرام خاطرنشان کرد که این ویژگی  حال، اینستا
باید به افــرادی کمک کند کــه ترجیح می دهند 

ویدیو را با صدای خاموش تماشا کنند.
در حــال حاضــر زیرنویس هــای خــودکار بــه ۱۷ 
زبان از جملــه انگلیســی، اســپانیایی، پرتغالی، 
فرانســوی، عربی، ویتنامی، ایتالیایــی، آلمانی، 
اردو،  گالــوگ،  تا تایلنــدی،  روســی،  ترکــی، 
ماالیــی، هندی، اندونزیایــی و ژاپنــی وجــود 
گرام می گوید به زودی در این قابلیت  دارند. اینستا

از زبان های بیشتری پشتیبانی می کند.

گی جدید به تلگرام اضافه شد چند ویژ

گرام زیرنویس خودکار  اینستا
کرد برای ویدیو های فید را فعال 
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آگهی ثبت شرکت

به منظور پیشگیری و درمان مؤثر؛

 تولید حسگر برای شناسایی دندان های 
در معرض خطر پوسیدگی

محققان دانشــگاه واشــنگتن 
از تولیــد حســگر جدیــدی خبر 
داده اند که یک نقشه حرارتی از 
دندان های در معرض خطر پوسیدگی را در اختیار 

دندانپزشکان قرار می دهد.
 وجود حفره یک نشانه کاما واضح از پوسیدگی 
دندان اســت، اما پوســیدگی دندان بایــد قبل از 
پیدایــش چنیــن نشــانه ایی شناســایی شــود تا 
درمان مؤثر آن با هزینه کمتر ممکن شود. محققان 
یــک دســتگاه نــوری جدیــد طراحــی کرده انــد تا 
شناسایی نواحی در معرض خطر در دندان های 
مختلف را با شناسایی نقاط داغ و دارای محیط 

اسیدی شدید تسهیل کند.
زمانی که شکر یا نشاسته زیادی مصرف می کنیم 
ک زدن مناســب  ک کــردن دندان با مســوا و از پا
ک هایــی بــر روی دندان ها  غفلــت می کنیــم، پا

تشکیل می شود. 
کتری ها  با باقی ماندن شکر و نشاسته در محل، با
ک ها گسترش  شروع به تغذیه از آنها می کنند و پا

می یابند.
ک بــر  در نهایــت یــک پوشــش شــفاف و چســبنا
روی دندان تثبیت شــده و بــه مرور زمان ســفت 

می شود. همانطور که به خوردن ادامه می دهیم، 
ک شــروع به خــوردن  اســیدهای موجــود در پــا
مینای دندان می کنند و فرســایش دندان منجر 

به پوسیدگی می شود.
دانشمندان دانشگاه واشنگتن به دنبال به دست 

آوردن تصویر واضح تری از مراحل اولیه این فرآیند 
و ارائه فرصت هایی بــرای مداخله بودند و در این 
راه از حسگرهایی جدید و پیشرفته کمک گرفتند.

مانوجــا شــارما، نویســنده اصلی ایــن مطالعــه، 
کتری هــای زیادی  ک دنــدان دارای با گفت: پــا

است که در اثر تعامل با قند موجود در غذا، اسید 
تولید می کنند.

 این اسید همان چیزی است که باعث خوردگی 
سطح دندان و در نهایت ایجاد حفره ها می شود. 

مــورد  در  اطاعاتــی  بتوانیــم  گــر  ا بنابرایــن، 
فعالیــت اســیدی در دنــدان بــه دســت آوریــم، 
کتری هــا در  می توانیم ایــده ای از نحــوه رشــد با

ک دندان به دست آوریم. پا
یــک  افــزودن  بــر  مبتنــی  تیــم  حل ایــن  راه 
رنــگ شــیمیایی تأییــد شــده بــر روی ســطح 

دندان هاست. 
در ادامه نور ال ای دی از طریق یک کاوشگر نوری 
ساخته شده اعمال می شود که با این رنگ تعامل 
کنش های فلورسنت ایجاد می کند که  می کند و وا
به یک پردازشــگر مرکزی مجهز به حسگر منتقل 

می شود.
این سیســتم که O-pH نــام دارد، در نهایت قادر 
به انــدازه گیری عــددی ســطوح pH یا اســیدیته 

ک دندان ها خواهد بود. پا
آزمایش این سیستم بر روی ۳۰ بیمار ۱۰ تا ۱۸ ساله 
موفق بوده و انتظار می رود در آینده نزدیک برای 

استفاده عمومی آماده شود.

فناوری

داستان کوتاه

از جملــه کشــورهای اروپایــی کــه قوانیــن 
عجیبــی در زمینه هــای مختلــف دارنــد 
می توان به کشورهای انگلســتان، ایتالیا، 
فرانسه، دانمارک، یونان، سوئیس و آلمان 

اشاره کرد.
      عجیب ترین قوانین کشور انگلیس

بوســیدن و در آغــوش کشــیدن دوســتان 
و اقــوام در ایســتگاه های راه آهــن شــهر 

وارینگتون خاف قانون است!
کــه  معتقدنــد  انگلیســی  قانون گــذاران 
انجام این کارها در ایســتگاه های این شهر 
ممکن است ترافیک انسانی ایجاد کرده و 

مزاحم سایرین شود.
غ هــا  مــردم انگلســتان بــا شســتن تخــم مر
مخالف هستند و از آنجایی که تخم مرغ های 
و  خریــد  می شــوند،  شســته  آمریکایــی 
فــروش آن هــا در کشــور انگلســتان ممنــوع 
کــه فــروش  اســت. جالــب اســت بدانیــد 
غ های انگلستانی نیز به سبب اینکه  تخم مر
 شســته نمی شــوند در کشــور آمریکا ممنوع

 می باشد.
      عجیب ترین قوانین کشور فرانسه

در کشــور فرانســه می توانیــد بــه صــورت 
قانونی با مردگان ازدواج کنید!

در فرانسه هیچکس اجازه ندارد که خوک 
کنــد، در غیر ایــن  خــود را ناپلئــون صــدا 
صــورت به عنــوان مجرم شــناخته شــده و 

مجازات می شود.
هر شــخصی کــه در کشــور فرانســه در حال 
رانندگی اســت ملــزم به داشــتن دســتگاه 
الکل سنج تنفسی می باشد و در صورتی که 
راننده ای این دستگاه را به همراه نداشته 

باشد جریمه می شود.
      قوانین عجیب کشور دانمارک

یکــی از عجیــب تریــن قوانیــن کشــورهای 
اروپایی که در کشــور دانمــارک به تصویب 
رســیده اســت، قانونی بودن فــرار از زندان 
می باشد که طبق آن، زندانیان می توانند 
به صورت کاما قانونی از زندان فرار کرده و 

ج از زندان بپردازند. به زندگی در خار
جالــب اســت بدانیــد کــه زنــان دانمارکــی 
اجازه اســتفاده از کاه گیــس را ندارند و در 
صــورت اســتفاده مجریــان قانون بــا آن ها 

برخورد خواهند کرد.
      عجیب ترین قوانین کشور سوئیس

قوانیــن  تریــن  عجیــب  از  دیگــر  یکــی 
گــر  کــه ا کشــورهای اروپایی ایــن اســت 
شــخصی روز یکشــنبه در کشــور ســوئیس 
ماشــین خــود را بشــوید بــه عنــوان مجــرم 

شناخته می شود.
شــهروندان سوئیســی بعــد از ســاعت ۱۰ 
شــب اجــازه اســتفاده از ســیفون را ندارند 
در غیر ایــن صــورت مراجع قانونــی با آن ها 

برخورد خواهد کرد.
پیاده روی بدون لباس در کوهســتان غیر 

قانونی است.
در ســال ۲۰۰۹ مــردی آلمانــی بــه صــورت 
برهنه از مقابل یک کمــپ خانوادگی واقع 
در دامنــه کوه های آلپ عبور کــرده و منجر 
به تصویب چنین قانون عجیبی در کشــور 

سوئیس شد.

مــردی فرزنــدش را بــرای به دســت آوردن 
ج شــهر فرســتاد. پس زمانی  تجربه به خار
ج شد، روباه مریضی را  که فرزند ازشهر خار
دید پس مدتی درنگ کرد... اندیشــید... 

چگونه روباه غذا به دست می آورد؟
در این لحظه شیری را دید که با او شکاری 
بود. زمانی که به روباه نزدیک شد، از شکار 

ج شد. خورد و باقی را ترک گفت و خار
پــس از لحظــه ای روباه به ســختی خــود را 
حرکــت داد و به شــکار باقی مانــده نزدیک 

شد و شروع به خوردن کرد.
پس پســر با خود گفــت: بی شــک خداوند 
ضامــن روزی اســت، پــس چــرا مشــقت و 

سختی را تحمل کنم؟
سپس پســر نزد پدرش رفت و برای پدرش 

ماجرا را باز گفت.
گفــت: فرزنــدم اشــتباه می کنــی...  پــدر 
مــن بــرای تــو زندگــی شــرافتمندانه ای را 
می خواستم. به شــیر نگاه کن! به دیگران 

کمک می کند.
امــا روبــاه منتظــر کمــک دیگران اســت... 
و از ایــن رو بــرای او زندگــی، شــرافتمندانه 

نیست.
پــس فرزنــد متوجــه شــد و دیدگاهــش در 

پیرامون زندگی عوض شد.

عجیب ترین قوانین
 کشورهای اروپایی

که باورش سخت است!  

زندگی شرافتمندانه

با اتمام زمان شرکت انویدیا برای 
اجــرای خواســته هکرهــا، گــروه 
Lapsus$ بخشــی از  ســایبری 

داده های سرقت شده را منتشر کرد.
اواخر فوریه امسال باند سایبری Lapsus$ با نفوذ به 
شبکه داخلی انویدیا بسیاری از داده های حساس، 
از اعتبار هش شده ورود به سیستم تا اسرار تجاری 

تراشه های این شرکت را به سرقت برد.

قفــل  برداشــتن  انویدیــا،  از  هکر هــا  خواســته 
پردازنده هــای گرافیکــی آن بود. ایــن تراشــه ها به 
طــور خــودکار ســرعت برخــی از برنامه هــا را هنگام 
استخراج ارز دیجیتال کاهش می دهند. ۴ مارس 
آخرین مهلت این شرکت بود. طبق ادعای هکرها، 
اطاعات دزدیده شده شامل برخی از گواهی های 
رمزنگاری Nvidia می شود. کاربران از این گواهی ها 
بــرای تاییــد اعتبــار درایور هــا و فایل هــای اجرایی 

GPU هایشان استفاده می کنند.
هکر هــا پــس از تمــام مهلــت شــرکت انویدیــا از 
گواهینامه های سرقت شده برای پنهان کردن انواع 
بدافزار ها اســتفاده می کنند. مهاجمان ســایبری 
به شــکل قانونــی برنامه هــای مخــرب را شــبیه به 
نرم افزار های Nvidia جلوه می دهند. حتی با وجود 
منقضــی شــدن گواهی هــا هــم وینــدوز همچنان 

درایور های امضا شده با آن ها را بارگیری می کند.

طبق آمــار چندیــن نــوع بدافــزار از جملــه تروجان 
دسترسی از راه دور Quasar در سایه این گواهی های 
به ظاهــر معتبــر پنهان شــده اند. بــه گفتــه دیوید 
وســتون معــاون مایکروســافت، ســازمان ها برای 
امنیت سیستم عامل ها در برابر بدافزار پنهان شده 
باید سیستم دفاعی را پیکربندی کنند. همچنین 
بانــد Lapsus$ به شــرکت سامســونگ هــم حمله 

کرده بود.

هکر ها بدافزار ها را شبیه به نرم افزار های Nvidia جلوه می دهند
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خواندنی ها

سیدمحمد اطیابی - شهردار نطنز

شهرداری نطنز درنظردارد نسبت به فروش 1 قطعه زمین و دو واحد تجاری به شرح ذیل ازطریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.
ک ثبتی ۵1/۴۰۰۵ به مساحت ۳۳2/۰۶ مترمربع واقع در کوی گنبدباز جنب مدرسه احسان 1( قطعه زمین با کاربری مسکونی به پا

ک ۳۶7۳ بــه متراژهــای 29/۰2  ک ۳۶۶8 بــه متــراژ 2۵/۶7 مترمربــع و واحــد تجــاری بــه شــماره پــا 2( واحــد تجــاری طبقــه همکــف پاســاژ بــه شــماره پــا
مترمربــع واقــع در طبقــه همکــف پاســاژ

ک ۳۶۶8 بمبلــغ هــر مترمربــع 2۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و  بهــای پایــه فــروش: بــرای هــر مترمربــع زمیــن مبلــغ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریــال و بــرای واحــد تجاری به شــماره پا
ک ۳۶7۳ به هر مترمربع 22۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشــد. تضمین شــرکت در مزایده زمین معادل 11۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و تضمین  برای واحد تجاری به شــماره پا
کــه بــه یکی از صورتهای مشــروحه ذیل همراه با اســناد مزایده به دســتگاه مزایده  شــرکت در مزایــده هرکــدام از واحدهــای تجــاری 7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال می باشــد 
گــزار تســلیم شــود:  ضمانتنامــه معتبــر بانکــی یــا فیش بانکــی واریزی به حســاب شــماره ۰1۰71۵71۶۶۰۰9 بنام شــهرداری نطنز نزد بانک ملی شــعبه نطنــز. )به 
پیشــنهاداتی کــه فاقــد ســپرده، ســپرده کمتــر، چــک یــا نظایــر آنهــا می باشــد ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد(. ســایر اطاعــات، جزییات و شــرایط مربــوط به معامله 
در اســناد مزایــده منــدرج شــده اســت. درصورتیکــه برنــدگان اول و دوم و ســوم بــه ترتیــب حاضــر بــه انعقــاد قرارداد نشــوند ســپرده آنها به ترتیب به نفع شــهرداری 
کلیه پیشــنهادات مختار اســت. آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشــنهادات به اســتثنا ایام تعطیل تا  نطنز ضبط خواهد شــد. شــهرداری در رد و قبول یک یا 

پایان وقت اداری روز شــنبه 1۴۰1/۰1/۰۶ و در محل دبیرخانه محرمانه شــهرداری نطنز واقع در بلوار شــهید مصطفی خمینی )ره( می باشــد.
128772۰ / م الفتلفن تماس: ۵۴222119، ۰۳1

گهی تجدید مزایده نوبت دومآ

گهی تاسیس    آ
موسســه غیرتجــاری فرهنگــی هنــری ریحانــه النبــی داران درتاریــخ 1۴۰۰/12/17 بــه 
شــماره ثبــت 18۴ بــه شناســه ملــی 1۴۰1۰89۰98۴ ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل 
گهی میگــردد. نام: فرهنگی  کــه خاصــه آن بــه شــرح زیر جهــت اطاع عموم آ گردیــده 
هنــری ریحانــه النبــی داران موسســه غیرتجــاری موضــوع فعالیــت: الف-اهداف: نشــر 
و بســط و توســعه و حفــظ ارزشــهای اصیــل اســامی، ایرانی اشــاعه فرهنگ ایثــار و 
مقاومــت و جهــاد فرهنگــی و دفــاع مقــدس الگوســازی و معرفــی نمونــه برنامه هــای 
اســتاندارد در عرصــه فرهنــگ و هنــر گســترش و ارتقــا فرهنــگ و آداب و هنرهای ایرانی 
و اســامی توجه و بهره گیــری از آرمانهــای بینانگــذار جمهــوری اســامی ایران و بیانــات 
مقــام معظــم رهبــری در حوزه هــای فرهنگــی، هنــری، مذهبــی و اجتماعــی آموزشــی 
تبصــره 1: موسســه پــس از اخــذ مجــوز فعالیــت خــاص مصــوب از مراجــع ذیربــط و بــا 
رعایــت ضوابــط هیــات رســیدگی مجــاز بــه انجــام فعالیــت فــوق می باشــد. تبصــره 2: 
موضــوع فعالیــت مصــوب درصــورت تاییــد مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اسامی اســتان 
و درصــورت نیــاز اخــذ ناظــر هیــات رســیدگی امــکان پذیــر می باشــد. بنــد 1: موضــوع 
زندگــی درزمینه هــای:  کوتاه مــدت ســبک  آموزشــی  برگــزاری دوره هــای  فعالیــت: 
آشــنایی بــا ســبک و مهارت هــای زندگــی بــا هــدف تحکیــم و تقویــت نهــاد خانــواده-

خاقیت-مهارت هــای  و  اســتعداد  پــرورش  و  ســرگرمی ها  فرهنگــی،  توســعه 
کانشــهرها و ترویــج فرهنــگ زندگــی اجتماعــی. بــه موجــب مجــوز از  شهرنشــینی در 
کل وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی-معاونت امور فرهنگی برابر با شــماره مجوز  اداره 
گهــی بــه ثبــت رســید.  1۳/۰۰/۶7۶1 در تاریــخ 1۴۰۰/۰۵/2۳ در اســتان مربوطه ایــن آ
ــان،  ــتان اصفه ــی: اس ــز اصل ــدود مرک ــدت نامح ــه م ــت ب ــخ ثب ــت : از تاری ــدت فعالی م
شهرســتان فریــدن، بخــش مرکــزی، شــهر داران، محلــه شــریعتی، خیابــان شــریعتی، 
کدپســتی 8۵۶1۶7۳۵۳۳ ســرمایه  ک 11، طبقــه همکــف  پــا فــروغ ]1۵[،  کوچــه 
شــخصیت حقوقی 2۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی میزان ســهم الشــرکه هریک از شــرکا آقای 
ــال ســهم الشــرکه  ــه شــماره ملــی 11۵898۵۳2۰ دارنــده ۵۰۰۰۰۰۰۰ ری کــورش یارعلــی ب
خانــم فرانــک یارعلــی دارانــی بــه شــماره ملــی 11۵9۵۶89۶۰ دارنــده 1۵۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 
ســهم الشــرکه خانم هاجــر احمــدی بــه شــماره ملــی 11۵9889۳8۴ دارنــده ۵۰۰۰۰۰۰۰ 
کــورش یارعلــی بــه شــماره ملــی 11۵898۵۳2۰ بــه  ریــال ســهم الشــرکه مدیــران آقــای 
ــی  ــی داران ــک یارعل ــم فران ــال خان ــدت ۵ س ــه م ــره ب ــات مدی ــی هی ــو اصل ــمت عض س
ــال  ــدت ۵ س ــه م ــره ب ــات مدی ــس هی ــمت ریی ــه س ــی 11۵9۵۶89۶۰ ب ــماره مل ــه ش ب
و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت ۵ ســال خانم هاجــر احمــدی بــه شــماره ملــی 
11۵9889۳8۴ بــه ســمت عضــو اصلــی هیــات مدیــره بــه مــدت ۵ ســال دارنــدگان 
حــق امضــا: تمامی اســناد مالــی تعهــدآور و قراردادهــا و اســناد و اوراق بانکــی ازقبیــل 
چــک، ســفته، بــرات و مکاتبــات موسســه با امضــای مدیرعامل و مهر موسســه اعتبار 
خواهــد داشــت. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکور، بــه منزله اخــذ و صــدور پروانه فعالیت 
ک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت ها و  کل ثبــت اســناد و امــا نمی باشــد. اداره 

ــدن )12921۳۵( موسســات غیرتجــاری فری

محمدمهدی احمدی - شهردار مبارکه

دستگاه مزایده گزار: شهرداری مبارکه

شرایط شرکت در مزایده:
1( واریز مبلغ شرکت در مزایده بحساب سیبای ۰1۰۵19۳۳9۶۰۰۳ بنام شهرداری و یا اخذ ضمانتنامه بانکی معتبر

2( محل دریافت اسناد مزایده: شهرداری مبارکه، امور قراردادها تماس: ۰۳1-۵2۴۰2۰21
۳( مبلغ خرید اسناد: 7۵۰/۰۰۰ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده 

گهی تا روز پنجشنبه مورخ 1۴۰۰/12/2۶ خواهد بود. ۴( مهلت دریافت اسناد: در ساعات اداری از تاریخ درج آ
کثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1۴۰1/۰1/1۵ به دبیرخانه محرمانه حراست این شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند. ۵( مهلت تحویل پیشنهادات: مزایده گران بایستی پیشنهادات خود را حدا

۶( پیشنهادات مزایده ازهرحیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، قلم خوردگی، عیب و نقص نداشته باشد.
7( شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد و به پیشنهادات مبهم، مخدوش، فاقد سپرده، مشروط و کمتر از قیمت پایه اعام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8( زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 1۴ بعدازظهر روز سه شنبه مورخ 1۴۰1/۰1/1۶  
گهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 1292128 / م الف9( ضمنا هزینه چاپ آ

گهی مزایده عمومی نوبت اولآ

 شماره مجوز شورای
اسالمی شهر مبارکه

موضوع مورد اجاره
خ پایه اجاره بر اساس نظریه  نر

کارشناس رسمی دادگستری
مدت 
اجاره

مبلغ شرکت در 
مزایده

توضیحات

ــ11۴/۰۰۰/۰۰۰ ریالیکسالماهیانه 19۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالاجاره بازار روز قهنویه و دهنو1۴۰۰/1۳1۵ - 1۴۰۰/11/۳


