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جنگ تمام عیار 
در اتوبوس ها!

گران شدن خوراکی ها 
به بهانه گرانی دالر!

۳

اقالم اساسی با تخفیف ویژه

۳

       

وقتــی معده ترش می کند 
چه چیزهایی نخوریم

«کارگو ترمینال» از کسادى عبور مى کند؟ 
۳

انتقاد امام جمعه 
اصفهان از طرح 
دستوری درختکاری

 رئیس کانون وکالى دادگسترى اصفهان در نشست خبرى با اصحاب رسانه استان؛

استقالل وکال تضمینی برای حفظ حقوق مردم است

آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد، در دیدار مدیرکل 
منابع طبیعى استان اصفهان اظهار داشت: سال هاى 
سال اســت که در بدنه دولت و کشــور بحث کاشت 
میلیونى درخت به صورت دستورى مطرح است ولى 

قطعًا نتایج مطلوبى از این روش حاصل نمى شود.
وى گفت: باید توجه داشت که مقررات، ضوابط، قوانین 
و تعیین شرایط چون اقلیم، نوع درخت مورد نیاز، میزان 
آب موجود براى آبیارى و... به صورت دقیق به مناطق 

صنعتى و مســئوالن 
مربوطه ارائه شود...

دریاقدرتى پور
رئیس کانون وکالى دادگســترى اصفهان در نشست 
خبرى که به مناسب هفتادمین سالروز استقالل کانون 
وکالى دادگسترى برگزار شده بود در جمع خبرنگاران 
با اشاره به تاریخچه استقالل کانون وکال اظهار داشت: 
70 سال پیش در هفتم اسفندماه الیحه قانونى مربوط 
به استقالل کانون وکال به دســت بزرگانى همچون 
دکتر مصدق و آیت ا... مدرس به تصویب مجلســین 
وقت رسید و از آن زمان، نهاد وکالت را یک نهاد مدنى 

مستقل در جامعه مى دانیم.
حسین ادیب افزود: با اینکه 70 ســال از این موضوع
 مى گذرد همچنان این استقالل جشن گرفته مى شود، 
چرا که شــناخت مردم از نهاد وکالت با تشکیل چنین 

جلساتى بیشتر خواهد شد.
وى با تاکید بر اینکه استقالل وکال امر مهمى محسوب 
مى شود بیان کرد: استقالل وکال تضمینى براى حفظ 

حقوق مردم است.
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان تصریح 
کرد: اگر چنین روزى به عنوان روز وکیل معرفى شده، 
براى پاسداشت مقام وکالت و براى تکریم انسان هایى 

است که متولى دفاع از حقوق مردم جامعه هستند.
وى ادامه داد: اســتقالل نهاد وکالت، تنها یک امتیاز 
صنفى نیســت، بلکه یکى از حقوق اساسى ملت بوده 
و حساسیت اصلى کانون ها این اســت که اگر وکیل 
استقالل نداشــته باشــد، نقش کمرنگى در دادرسى 

عادالنه خواهد داشت و به همین دلیل مى توان گفت 
استقالل وکیل تضمینى براى حفظ حقوق مردم است.

ادیب در پاسخ به «نصف جهان»، درباره اینکه عادالنه 
بودن کار وکال این اســت که یک وکیــل پایه یک نه 
تنها براى کســانى که متمول بوده و مى توانند وکیل 
درخواســت و تعیین کنند بلکه باید براى کسانى که از 
لحاظ معیشتى دچار مشکل هســتند هم حاضر باشد 
اظهار داشت: هر وکیلى در سال سه پرونده معاضدتى 
را باید قبول کند و مســلمًا باید یک سیستم ارجاع به 
اشخاص وجود داشته باشــد که نه حق مردم و نه حق 
وکال ضایع نشــود و نیروهاى معاضدتــى که در نظر 
گرفته مى شوند حتى االمکان کســانى هستند که 5 
سال سابقه وکالتى داشته باشند و این در حالى است که 
برخى از آنها بین 20 تا 25 سال سابقه قضاوت دارند و یا 
قضاتى هستند که بازنشسته شده اند بسیارى از آنها در 

موسسات معاضدت به کار گرفته شده اند. 
وى ادامه داد: دفاع آزادانه از مــردم در مراجع قضایى 
منجر به عدالت در راى دادگاه مى شود به همین دلیل 
کانون هاى وکال نســبت به استقالل وکال حساسیت 
ویژه دارند و استقالل وکال همجنس و همسان استقالل 
قضات بوده و همانطور که معتقدیم مافوق یک قاضى 
فقط قانون است، مافوق یک وکیل هم فقط قانون است 

و تنها قانون مى تواند بر وکال سلطه داشته باشد.
ادیب ادامه داد: ولى مسلمًا استقالل وکیل به این معنا 
نیســت که هر کارى بدون نظارت هاى قانون صورت 

گیرد. 
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان با اشاره 
به اینکه ما یک نهاد خودانتظام هستیم و نظارت هایمان 
به شکل داخلى است، اظهار داشت: این بدان معنا نیست 
که نظارت بیرونى را برنمى تابیم، بلکه نظارت قانونى 

با رعایت قانون و حقوق اساسى مردم را در نظر داریم.
 وى تصریح کرد: در این رابطه وکال هم باید احساس 
استقالل و حمایت دستگاه هاى وکالتى را از خودشان 
داشته باشند تا هیچوقت احساس نکنند به واسطه دفاع 
از پرونده اى، پروانه شان باطل مى شود و نباید نگران 
برخورد قضایى با پرونده هایى که دفاع مى کنند باشند. 
وى در ادامه و در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره به 
پرونده هاى تخلفاتى وکال اظهار داشت: تا آخر بهمن 
ماه سال گذشــته 558 پرونده تخلفاتى نسبت به وکال 
داشــتیم که خود به خود این میزان در آینده به واسطه 
تصویب قانون تسهیل و ورود کارآموزان و پذیرش آنها 

رو به افزایش خواهد رفت.
رئیس کانون وکالى دادگسترى اســتان اصفهان در 
پاســخ به ســوال دیگر «نصف جهان» که بیشترین 
تخلفات وکال مربوط به چه موضوعاتى مى شود گفت: 
عدم حضور وکیل در جلسات دادگاه مهمترین تخلف 
وکال اســت و در درجه بعدى اگر مشــکل مالى ایجاد 
شود ابتدا به شوراى حل اختالف ارجاع داده مى شود و 
در آنجا تالش به سازش مى شود و اگر این اتفاق نیفتاد 

پرونده به دادسرا ارجاع مى شود.

به گفته ادیب، امســال 558 پرونده وارده در رابطه با 
تخلفات انتظامى وکال بوده که 531 پرونده مختومه 
شده و از این تعداد 306 پرونده قرار منع تعقیب صادر 
شــده و 202 پرونده نیز کیفر خواست خورده است. 
در این ارتبــاط 23 پرونده هم قــرار عدم صالحیت 
گرفته اند و این بدان معنا است که دادسراى انتظامى 
اصفهان صالحیت نداشته و دادسراى دیگرى باید این 

موضوع را بررسى کند. 
■■■ 

در این نشست نائب رئیس کانون وکال استان اصفهان 
نیز گفت: وظیفــه کانون وکال در قانــون و مقررات 
وکالت به خصوص در الیحه استقالل کانون وکالى 
دادگســترى مصوب ســال 1331 احصا شده است 
و در ماده 6 ایــن قانون به صراحت آمده اســت که 
وظیفه کانون وکال جذب، پذیرش و آموزش و تربیت 
وکالى دادگسترى، رسیدگى به تخلفات آنان، صدور 
پروانه وکالت و ارتقاى سطح علمى و عملى وکالى 
دادگسترى خواهد بود و در راستاى انجام این وظایف 

هر ساله از طریق 
آزمــون ورودى 
نسبت به پذیرش 
ن  ا ز مــو آ ر کا
اقدام  وکالــت 
مى کنیــم کــه 
ایــن آزمــون 
سازمان  توسط 
سنجش برگزار 

مى شود.
شــهرام محقق 

دولت آبادى ادامه داد: طبق قانون اساســى مردم به 
منظور تحقق بخشیدن به یک دادرسى عادالنه از حق 
دفاع برخوردار هستند که الزمه این حق دفاع، داشتن 
تخصص در امر دفاع اســت و به همین دلیل، دفاع 
باید توســط متخصصان این حوزه که همان وکالى 

دادگسترى هستند، انجام شود.
وى افزود: اســتقالل کانون هاى وکال نشــان ابراز 
حمایت براى پاسداشــت از حقوق ملت و پاسدارى از 
حق مترقى جهانى بهره مندى از وکیل در دفاع است.

نایب رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان 
تصریح کرد: مردم حق دارند در امر دادرسى از وکیل 
مستقل که از کانون وکالى مستقلى پروانه دریافت 

کرده باشد، برخوردار باشــند و وکیل مستقل وکیلى 
اســت که آزادانه از حقوق مردم در امر دادرسى دفاع 
کند، وکیلى که از کانون وکالى مستقل پروانه دریافت 
نکند، نمى تواند وظیفه خود را به درستى انجام دهد، 
به همین دلیل اگر ادعایى در این خصوص است، تنها 
براى رعایت حقوق شهروندان در دفاع و اجراى تحقق 

دادرسى عادالنه است.
وى تصریح کرد: پس از آنکه اسامى پذیرفته شدگان 
آزمون ورودى از طریق سازمان سنجش به کانونهاى 
وکال اعالم مى گردد کانون براى این افراد تشــکیل 
پرونده داده و اســتعالم هایى از مراجع مختلف انجام 
مى شود تا صالحیت این افراد تأیید شود، وقتى پاسخ 
تمام استعالم ها آمد با صدور پرونده کارآموزى موافقت 

خواهد شد و در نهایت دوره کارآموزى آغاز مى شود.
نایب رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان 
با بیان اینکه دوران کارآموزى حدود 18 ماه به طول 
مى انجامــد، گفت: در این مــدت از اخالق حرفه اى 
گرفته تا بحث هاى انتظامى، حقوقى و کیفرى آموزش 
مى شــود؛  داده 
پس از طــى دوره 
کارآموزى آزمونى 
برگزار خواهد شد و 
براى قبول شدگان 
این آزمون، پروانه 
وکالــت پایه یک 

صادر مى شود.
محقــق دولــت 
آبادى بــا تاکید بر 
اینکه تمــام این 
موارد براى دفاع از حقوق ملت است، ادامه داد: فردى 
که وکیل دادگسترى مى شــود، با حقوق ملت سر و 
کار دارد و اهمیت این موضوع ایجاب مى کند که آن 
فرد صالحیت علمى و اخالقى الزم را داشته باشد و 

حساسیت کانون وکال در این زمینه بحق است.
بــه گفتــه وى در بحــث معاضــدت قضایــى 
تفاهم نامه هایى با بهزیستى کمیته امداد و سازمان 
زندان ها داریم تا به افراد بى بضاعت و مددجویان آنان 
خدمات حقوقى به صورت رایگان داده شود و کانون 
وکالى اصفهان در این زمینه پیشگام بوده و هر فردى 
که نیازمند وکیل بوده و توانایى پرداخت حق الوکاله 
ندارد مى تواند به کانون وکال مراجعه کند تا از خدمات 

معاضدتى و حمایت حقوقى این کانون برخوردار شود . 
وى با اعــالم اینکــه تا پایــان بهمن مــاه 3500 
پرونده تســخیرى داشــتیم که در این سال نسبت 
به ســال گذشــته افزایــش چشــمگیر داشــته 
اظهار داشــت: یکى از دالیل این موضــوع تعیین 
وکیــل تســخیرى بــراى متهمــان اعتراضــات

 اخیر بود.
■■■ 

در این نشست روح ا... محمدى، بازرس کانون وکال 
استان اصفهان نیز با اشاره به اهمیت حضور وکالى 
تسخیرى در دادگاه بیان کرد: وقتى قانون را بررسى 
مى کنیم به خوبى متوجه مى شویم که قانون اساسى 
یکســرى اصول را پیش گرفته و در اصل هدفى جز 
تامین حقوق همه جانبه براى مــردم و ایجاد امنیت 
قضایى عادالنه و تساوى در امر قضاوت نداشته است 
تا جایى که قانون در اصــل 35 مطرح مى کند براى 
افرادى که توانایى گرفتن وکیل ندارند، باید امکاناتى 
فراهم شــود که بتوانند از وکیل برخوردار شوند. در 
برخى موارد حضور وکیل آن  قدر اهمیت دارد که در 
مواردى اگر دادگاهى بدون حضور وکیل برگزار شود، 

حکم آن وجاهت قانونى ندارد.
محمــدى تصریح کــرد: حتى اگر وکیلــى بخواهد 
به صورت رایگان از حقوق افراد دفــاع کند نیز باید 
اســتقالل داشــته باشــد، البته وکالت تسخیرى و 
معاضدتى با یکدیگر تفاوت دارد، وکیل تســخیرى 
براى جرایم مهمى است که دادگاه باید با حضور وکیل 
برگزار شود و اگر کسى وکیل نداشــته باشد، وکیل 

تسخیرى تعیین مى شود.
بازرس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان در 
ادامه با اشاره به اینکه هر شخصى مى تواند به شعبه 
معاضدت کانون وکال مراجعه و از خدمات حقوقى و 
مشاوره رایگان استفاده کند و محدودیتى در این زمینه 
ندارد اظهار داشت: دریافت مشاوره حقوقى رایگان به 
تمکن مالى افراد ارتباط نداشته و همه مى توانند از این 

خدمات استفاده کنند.
وى ادامه داد: اگر فرد نیاز به وکالت داشت، باید عدم 
بضاعت و توانایى مالى او احراز شــود؛ افرادى که از 
انجمن هاى خیریه، کمیته امــداد امام خمینى (ره) و 
بهزیستى معرفى مى شوند با همان معرفى نامه تأیید 
خواهند شــد و خدمات حقوقى و معاضدتى به آن ها 

ارائه مى شود.

ملخ ها ملخ ها 22 ماه دیگر ماه دیگر
 به ایران حمله مى کنند به ایران حمله مى کنند

پیش بینی ها نشان می دهد؛

۲

برگزارى یک جلسه مهم در استاندارى به منظور فعال کردن تجارت هوایى در اصفهان

بدشانس ترین 
ستاره ایرانیستاره ایرانی

آیا طلسم حضور مهرداد محمدى در تیم ملى شکسته 
مى شــود؟ به غیر از مارك ویلموتــس هیچیک از 

مربیانى که سکان هدایت تیم ملى کشورمان...

در صفحه ۸

مزایده سراسری امالک 
مازاد بانک سپه استان 
اصفهان (شماره مزایده 
مرجع ۵۳۳/۱۴۰۱/۵ و 

 (۵۳۳/۱۴۰۱/۶
(نوبت دوم )

ماجرای عجیب بازیکن ماجرای عجیب بازیکن 
اصفهانی در استقالل

ترش کردن معده احساس ناخوشایندى است که افراد بسیارى با آن درگیر هستند اگر 
دلیل این سوزش و ترش شدن معده را بدانند راحت تر مى توانند از آن جلوگیرى کنند.

 ترش کردن معده احساس ناخوشایندى است که افراد بسیارى با آن درگیر هستند اگر 
دلیل این سوزش و ترش شدن معده را بدانند راحت تر مى توانند...

۵

۳ ۷

مانوری برای مانوری برای 
کمک به هوای شهرکمک به هوای شهر

۳

چینی ها در ایران خانه می سازند ۲۰۰ خانه در سمیرم آسیب دیدجهان نما ساده ترین راه برای حذف صدای محیط در آیفوناستان آشنایى با ۵ میوه که شما را الغر مى کنندتکنولوژی سالمت
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مانن...مان...

در صفحهدر صفحه 

یک پویش جدید به روایت معاون یک پویش جدید به روایت معاون 

حمل و نقل و ترافیک شهرداریحمل و نقل و ترافیک شهرداری

این روزها اتوبوس هاى اصفهان شــلوغ است. جا براى 
تکان خوردن و یا جابه جا کردن ...

سالروز والدت حضرت امام حسین (ع) مبارک باد 
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قلب 
فروختنى نیست!

چینى ها در ایران 
خانه مى سازند

خبرخوان
 مدارس قارچى

  روزنامه کیهان |خانواده ها متأســفانه 
با این دیدگاه که ثبت نام فرزندشــان در مدارس 
غیردولتى با شــهریه هاى کالن مى تواند همه 
کمبودهاى علمى و تربیتى مورد نیاز فرزندشان را 
تأمین کند به سمت این مدارس مى روند؛ غافل از 
اینکه به غیر از طیفى از این مدارس که تالش شان 
قابل تقدیر است، بسیارى از آنها برخالف تبلیغات 
و شهریه باالیى که دارند درخصوص امور تربیتى و 
حتى گاه در حوزه علمى حرف چندانى براى گفتن 
ندارند. بخشى از این مدارس که با یک سیاست 
اشــتباه قارچ گونه در سراسر کشــور روییده اند، 
بیش از ســه دهه است که مســیر درست نظام 
تعلیم و تربیت را دستخوش تالطمات و اتفاقات 

نامطلوبى کرده اند.

مسئله  گوشت حل شد!
  برترین ها |مدیرکل نظارت بر کاال هاى 
اساسى وزارت کشــاورزى در یک برنامه زنده 
تلویزیونى که از شــبکه سوم ســیما پخش شد 
گفته است: گوشت هاى منجمد بسته بندى شده 
یک کیلویى با قیمت هاى پایین تر به بازار آمد تا 
مشکل مردم در خردکردن گوشت هاى منجمد 

چند کیلویى حل شود.

مطب یا تجارتخانه؟!
  برترین ها |یک فعال رسانه اى  عکسى از 
استورى اینستاگرام شخصى را به اشتراك گذاشته 
که نشان مى دهد در مطب یک پزشک و براى فرار 
از مالیات او، مجبور به استفاده از یک کیسه پر پول 
براى پرداخت به پزشک شــده است، تصویرى 

غریب و غیرقابل پیش بینى. 

رکورد روشن کردن شمع 
  همشهرى آنالین |  22 هــزار نفــر 
در شهر اوجین هندوســتان با روشن کردن یک 
میلیون و 800 هزار شمع در یک مراسم مذهبى، 
رکورد روشن کردن بیشــترین شمع را در کتاب 

گینس ثبت کردند!

افزایش غیرقانونى قیمت 
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان    ایمنا |
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت:  
لوازم خانگى و مواد شوینده مجوزى براى افزایش 
قیمت دریافت نکرده اند و معاونت ســرمایه اى 
ســازمان حمایت آن واحدهایى را که خودسرانه 
قیمت هــا را افزایش داده اند احضــار کرده و به 
آنها تذکر داده و ملزم به بازگشــت قیمت ها به 

قبل شده اند.

درمان پنجمین بیمار 
مبتال به ایدز 

  روزیاتو | درمان پنجمین بیمــار مبتال به 
بیمارى ایدز اعالم شــد. درمان مریض آلمانى 
مذکور با روش پیوند مغز استخوان صورت گرفته 
اســت که مى توان آن را عمًال تعویض سیستم 
ایمنى فرد تعبیر کرد. این فرایند درمانى پرخطر 
اغلب براى بیماران سرطانى که دیگر هیچ راهى 
براى درمان پیش روى خود ندارند به کار گرفته 

مى شود.

جذب سرباز معلم  
  خبرگزارى حوزه | معاونت برنامه ریزى 
و توســعه منابع در راستاى سیاســت جذب و 
ســاماندهى کارکنان وظیفه مأمور به آموزش  و 
پرورش با صدور دستورالعملى سهمیه هر استان 
را به تفکیک مشخص و به استان ها ابالغ کرد. بر 
این اساس؛ استان ها مى توانند با رعایت ضوابط 
مندرج در شیوه نامه و براساس سهمیه تعیین  شده 

نسبت به جذب نیروهاى سرباز معلم اقدام کنند.

عکسى در فضاى مجازى منتشر شده است با توضیح آگهى 
فروش قلب در خیابان میرداماد تهران. آگهى هایى از این 
جنس و با عنوان فروش قلب پیش از این هم بارها مطرح 
و خبرى شد. اما موضوع این است که اصًال چنین امکانى 
وجود ندارد و این آگهى ها یا براى کالهبردارى و یا براى 
جلب توجه و کمک منتشر مى شود. انجمن اهداى عضو 
ایران تأکید دارد تنها عضوى که یک فرد زنده مى تواند به 
کسى اهدا کند، کلیه و ریه است. به جز کلیه، هر فرد زنده اى 
اگر بخواهد هر عضو کامل خودش را اهدا کند، فوت مى کند. 
درباره کبد و ریه هم والدین یا بستگان نزدیکى که از نظر 
گروه خونى و بافتى همخوانى داشته باشند، مى توانند بخش 

کوچکى از کبد و ریه خود را به کودك اهدا کنند.نایب رئیس 
هیئت مدیره انجمن اهداى عضو ایرانیان در این باره گفته 
بود: «ساالنه شــاید چند صد نفر به ما و وزارت بهداشت 
مراجعه مى کنند که به این شیوه از آنها کالهبردارى شده 
اســت. افرادى هســتند که در راهروى مراکز پیوند تردد 
مى کنند و نیازمندان به عضو را شناســایى مى کنند. مثًال 
متوجه مى شوند فرد به ریه یا قلب و کبد و... نیاز دارد، به او 
قیمت 300  میلیون تومان پیشنهاد مى کنند با 50   میلیون 
پول پیش. پول پیــش را که مى گیرند دیگر پیدایشــان 
نمى شود. در هیچ جاى دنیا جز براى «کلیه»، از یک فرد 

زنده نمى توان عضوى را به صورت کامل برداشت.»

نماینــده مردم همــدان و فامنین در مجلس شــوراى 
اسالمى از قرارداد ساخت یک میلیون و 200 هزار مسکن 

ملى توسط سرمایه گذارى چین خبر داد.
حجت االســالم احمدحســین فالحى با توجه به تعهد 
دولت مبنى بر ســاخت 4 میلیون مســکن ظرف چهار 
سال اظهار کرد: این تعهد در برخى از استان ها به دلیل 
منابع مالى و مباحثى، چون زمین با مشکل مواجه است 
از همین رو یک شــرکت خارجى در این زمینه پیشنهاد 
همکارى داده بود.وى با تأکید بر اینکه ســاخت هر متر 
مســکن در بازار بین 10 تا 12 میلیون تومان با احتساب 
حداقل ها در شــهر هاى کوچک هزینه در بردارد، اضافه 

کرد: این شــرکت خارجى با مبلغى معــادل 4 میلیون و 
700 هزار تومان به ازاى هر متر مربع عهده دار ساخت و 
ســرمایه گذارى با بهره گیرى از مصالح و نیروى انسانى 

داخلى و بومى است.
وى به دیگر مزایاى این همکارى اشاره کرد و یادآور شد: 
این شرکت خارجى الزاماً  مبلغى در برابر انجام تعهداتش 

دریافت نخواهد کرد و به تهاتر نفت بسنده کرده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شوراى اسالمى 
با بیان اینکــه این مزیت باعث جلوگیرى ارز از کشــور 
مى شود متذکر شد: این شرکت چینى با نماینده مستقر 

در کشور اقدام به طراحى و ساخت مسکن ملى مى کند.

دریا قدرتى پور
ملخ هاى صحرایى در کمین نشســته اند و قرار است 
از نیمه اردیبهشــت حمله کنند. این قصه هر ساله ملخ 
هاست که به استان هاى جنوبى حمله مى کنند و قصه 

ماست که هر سال با آمدنشان غافلگیر مى شویم.
امسال اما وضع فرق کرده و به گفته مدیرکل مبارزه با 
آفات عمومى و همگانى سازمان حفظ نباتات هم اکنون 
پایش در استان هاى جنوبى بوشهر، فارس، خوزستان، 
جیرفت، خراسان جنوبى، ایالم و کهگیلویه و بویر احمد 
در حال انجام اســت و در صورت حمله احتمالى مبارزه 

صورت مى گیرد.
سعید معین، این اطالعات را بر اساس پیش بینى فائو به 
دست آورده است و بر همین اساس گفته: احتمال حمله 
ملخ صحرایى به استان هاى جنوبى از نیمه اردیبهشت 

وجود دارد.
آنطور که او بیان کرده، ملخ صحرایى در جنوب عربستان 
و یمن در فاز مهاجر قرار دارد و در ســطح چند هکتار 
مبارزه در شرق آفریقا و شبه جزیره عربستان علیه ملخ 

صحرایى صورت گرفته اما هنوز تراکم باال نیست. 
گرچه در ســال هاى قبل کشــورمان با کمبود سم در 
مبارزه علیه ملخ صحرایى رو به رو مى شــد اما اکنون 
آنطور که مدیر کل مبارزه بــا آفات عمومى و همگانى 
سازمان حفظ نباتات اشــاره کرده امسال کمبودى در 
سم و سم پاش براى مبارزه علیه ملخ صحرایى نداریم.

بر حســب برآوردهایى که او کرده اســت، در صورت 
شرایط مســاعد آب و هوایى، ســطح مبارزه علیه ملخ 

صحرایى به 80 تا 100 هزارهکتار هم مى رسد.

ملخ ها از کجا مى آیند؟
درباره اینکــه ملخ ها از کجــا مى آیند و به کشــور ما 
مى رســند یک نام بین همه صاحبنظران و مسئوالن 
تکرار مى شود. ســعید معین از ســازمان حفظ نباتات 
البته از شــبه  جزیره عربســتان و قطر و عمان نام مى 
برد و مهدى ضرابى، اســتاد حشره شناسى دانشگاه نیز 
شمال آفریقا، مخصوصاً سودان را به این فهرست اضافه 
مى کند. این نشان مى دهد ملخ هاى مهاجم، خارجى اند 

و چون راهى طوالنى را طى مى کنند تا به ایران برسند. 
اینکه چرا ملخ ها از عربســتان به سمت شرق متمایل 
مى شوند و به ایران مى آیند ولى گردش به چپ ندارند و 
به سمت اروپا و قاره هاى دیگر نمى روند قضیه مجهولى 
اســت که ضرابى مى گوید: این از عجایب خلقت است 
که بشر با این همه پیشرفت علمى هنوز سر از کار ملخ ها 

درنمى آورد.
یکى از عجایب ملخ دریایى این است که هفت تا هشت 
سانتیمتر قد مى کشند و با قدرت پروازى بى نظیرشان 
مى توانند بدون وقفه هر روز 200 تا 250 کیلومتر پرواز 
کنند. برخى از کارشناسان مى گویند اگر وضعیت آّب و 
هوایى مساعد باشد و با ملخ ها راه بیاید آنها حتى بیش 

از اینها مى توانند پرواز کنند. 
به گفته ضرابى، حشره شــناس این آفت ها به شکل 
توده اى حرکت مى کنند و هر چه را سرراهشــان باشد 

مى خورند، مثًال از یک درخت نه فقط میوه و شاخ و برگ 
را که حتى پوست را هم مى خورند و دقیقاً به همین علت 
اســت که ملخ دریایى را در دنیا آفت ملى و حتى آفت 

بین المللى مى دانند.
فائو، سازمان خواربار و کشاورزى ملل متحد، حاال پیش 
بینى کرده که این آفت هاى همه چیز خوار در حال آمدن 
به سمت ایران هستند و ما کمتر از دو ماه وقت داریم که 

به سالح مبارزه با این ملخ ها مجهز شویم.
تا سال گذشته که هجوم ملخ ها به ایران همواره دلهره 
ایجاد مى کرد چالش تهیه سم براى مبارزه با این آفات 
هم چاشــنى اش مى شــد و همواره بین مسئ والن و 
کارشناسان در مورد استفاده از ســم اختالف نظر بود، 
مخصوصاً میان مسئوالن وحشره شناس ها که مى گویند 
سمپاشى براى مقابله با یک آفت مساوى است با از بین 

رفتن صدها حشره اى که براى طبیعت مفیدند. 

حتى مهدى ضرابى، اســتاد حشره شناســى دانشگاه 
مى گوید: روش هــاى بیولوژیک مثل تغییر پوشــش 
گیاهى مناطق و تغییر بافت خاك یا اســتفاده از روش 
طعمه گذارى بهتر و کم خطرتر از سمپاشــى است که 
البته مقامــات دولتى این را قبول ندارنــد و مى گویند 
وقتى آفتى طغیان کــرد هیچ راهى به جز سمپاشــى 
وجود نــدارد و روش هایى مثل اســتفاده از پارازیت یا 
قارچ براى زمانى است که آفت محدود به یک منطقه 

کوچک باشد.
حاال هم که تنها دو ماه وقت داریم تــا از قبضه مزارع 
و زمین هاى کشاورزى توســط ملخ هاى صحرایى و 
دریایى جلوگیرى کنیم چشــم کارشناسان چندان آب 
نمى خورد که با روش هاى طبیعى بتوانیم جلوى خیل 
عظیمى از ملخ هایى را بگیریم که اگــر بیایند و آماده 

نباشیم همه چیز را مى خورند.

پیش بینى ها نشان مى دهد؛

ملخ ها 2 ماه دیگر به ایران حمله مى کنند لبنیات و سیب ایرانى
 در راه چین

جهــاد    خبرگزارى صداوسیما |وزیــر 
کشاورزى با تشریح دستاوردهاى سفر رئیس جمهور به 
چین در حوزه کشاورزى، گفت: لبنیات و سیب ایرانى به 
زودى به چین صادر مى شود. ساداتى نژاد گفت: پیش 
بینى مى شود در دو سال آینده، ارزش صادرات لبنیات 
ایرانى به چین به یک میلیارد دالر برسد. درباره صادرات 
سیب هم در نخستین مرحله، حدود 100 هزار تن از این 

محصول به چین صادر مى شود.

عامالن جهش نرخ ارز
سکوت یکساله جریان غربگرا    روزنامه ایران|
نسبت به تخطئه ایده هاى شکست خورده اش مصلحتى 
بوده اســت و حاال که میوه آشوب نه در سبد براندازان 
بلکه در ســبد مخالفان دولت چیده شده، محال است 
که از خیر آن به نفع کشور بگذرند. عملکرد 12 ماهه 
دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد که ثبات نسبى نرخ ارز را 
همراه داشت، سکوت یکساله اى را بر دولتمردان سابق 
تحمیل کرده بود. اما افزایش نرخ ارز متأثر از آشــوب 
فرصت الزم را براى بازنمایى جریان موسوم به اعتدال 

فراهم مى ساخت. 

هیچ چیز حریف اتحاد نیست
ســردار ســالمى، فرمانده کل سپاه    فارس |
پاسداران اظهار کرد: سرمایه دشمن براى شکست ایران 
تمام شده و در نهایت دست به دامان چند فرد بى هویت 
اپوزیسیون شده که تکیه گاه سستى است. در مقابل، 
این ملت با پرچمى به دســت حرکت مى کند و نشان

 مى دهد هیچ چیز حریف این اتحاد نیست.

استیضاح را 
به جریان بیندازید 

  انتخاب | لطف ا... سیاه کلى، نماینده قزوین در 
مجلس گفت: خودرو و ارز اثر روانى خود را در جامعه بر 
جاى مى گذارد، عرضه خودرو را به بورس بردیم و اکنون 
قیمت پژو به یک میلیارد تومان رسیده است. استیضاح 
وزیر را به جریان بیندازید تا مردم بدانند مجلس حامى 

آنهاست.

دلیل لغو جلسه ارزى 
  ایسنا | احمد نادرى، نماینده تهران در مجلس 
اظهار کرد: قرار بود مجلس شوراى اسالمى در جلسه اى 
به بررسى علل نوسانات بازار ارز از جمله افزایش نرخ 
دالر بپردازد که این جلسه به شنبه هفته آینده موکول 
شد. علت به تعویق افتادن جلســه این بود که جلسه 
هیئت دولــت بود و عمًال معــاون اول رئیس جمهور 
نمى توانست در مجلس حضور پیدا کند، همچنین مادر 
همسر آقاى فرزین رئیس بانک مرکزى فوت کرده و 

ایشان هم امکان حضور در جلسه را نداشت.

ماشین پادشاه خراب شد!
  بهار| فیلمى در فضاى مجازى منتشــر شــده 
که نشــان مى دهد اخیراً خودروى پادشاه سوئد دچار 
نقص فنى شده و مردم ایستاده بودند و نگاه مى کردند. 
عده اى هــم مى خندیدند و فیلــم مى گرفتند. در آخر 
خودروى پلیس آمد و با باترى به باترى کردن ماشین 

را روشن کرد!

 کسب دستاوردى بزرگ 
  تسنیم |  نشریه انگلیســى زبان AP یکى از 
شماره هاى خود را به طور کامل به تاریخچه پزشکى 
در ایران اختصاص داده است. AP یکى از معتبرترین 
نشریه هاى انگلیسى زبان آکادمیک دنیا در آمریکاست 
که در جامعه علمى بین المللى به دلیل محتواى باکیفیت 
انتشارات خود شناخته شده است و فهرست نویسندگان 
آن شامل کارشناســان برجســته در دنیاى علمى، 
برندگان جایزه نوبل و پژوهشــگران علمى افتخارى

 است.

روزنامه «خراســان» گزارش مشــروحى از جدیدترین اتفاق در پرونده 
خودکشــى دســته جمعى 6 نفر از اعضاى یک خانواده در مشهد منتشر 

کرده است.
به نوشته این روزنامه، دختر18 ساله اى که در پى خودکشى دسته جمعى 
اعضاى خانواده اش هنوز عالیم حیاتى داشت و به بیمارستان منتقل شده 

بود در حالى عصر روز سه شنبه جان ســپرد که برادر دیگر وى نیز به کما 
رفته است و اوضاع وخیمى دارد. 

دوشنبه گذشته بود که نیروهاى کالنترى، ماجراى تکان دهنده خودکشى 
گروهى اعضاى یک خانواده را به قاضى ویژه قتل عمد مشــهد گزارش 
دادند. تحقیقات قضایى درباره این حادثه هولناك در حالى آغاز شــد که 
اجساد مادر و دو تن از دختران جوانش متولد ســال هاى 76 و 79 روى 
رختخواب هاى پهن شــده در کف پذیرایى قرار داشــتند. وجود تعدادى 
بســته هاى خالى قرص حکایت از آن دارد که اعضاى خانواده با مصرف 
تعداد زیادى قرص خودکشى کرده اند. بررسى هاى اولیه حاکى از آن بود 
که یکى از پســران جوان این خانواده دو روز قبل خودکشى کرده و جان 

باخته است.
در همین حال مشخص شد دختر 18 ســاله و پسر 22 ساله دیگر خانواده 
که هنوز عالیم حیاتى داشــتند توســط اورژانس به بیمارستان منتقل 
شــده و به کما رفته اند. ادامه  تحقیقات براساس دســت نوشته اى که 

به تلویزیون منزل چسبانده شده بود، نشــان داد که اعضاى این خانواده 
با انگیزه ادعاى ایجاد مزاحمت ناموســى توســط پرایدســوار جوانى و 
بعد از خودکشــى پســر جوان خانواده، تصمیم به خودکشــى گروهى

 گرفته اند. 
انتظار مى رفت پسر و دخترى که عالیم حیاتى داشتند از کما خارج شوند 
و راز خودکشى گروهى را فاش کنند اما عصر روز سه شنبه دختر 18 ساله 
که زهرا نام داشت نیز در مرکز درمانى جان سپرد و تنها بازمانده این اقدام 
هولناك هم در کما به سر مى برد و وضعیت بســیار وخیمى دارد. بدین 

ترتیب پرونده مرگ مرموز اعضاى این خانواده پیچیده تر شده است. 
در عین حــال مقام قضایى دســتورات ویــژه اى را براى شناســایى و 
دســتگیرى مرد مرموزى صادر کرد که در دســت نوشــته اعضاى این 
خانواده از وى نام برده شــده اســت. اعضاى خانواده رمز گوشــى هاى 
تلفن خود را بــراى اثبات ادعاهایشــان نوشــته و آن هــا را در کنار هم 

گذاشته بودند.

پرونده خودکشى اعضاى یک خانواده پیچیده تر شد

الدن ایرانمنش
شیوه اى جدید براى قاچاق؛ آن هم در آســتانه عید نوروز. افزایش عجیب 
پوشاکى که دست دوم است اما در فروشــگاه هایى به فروش مى رسد که 
جنس نو عرضه مى کنند. لباس هاى مانده اى که با گونى یا با چمدان هاى 
بزرگ به کشور وارد مى شــوند و با عنوان لباس هاى نو فروخته مى شود. 
اجناســى که تا دیروز نام تاناکورا را یدك مى کشــیدند ولى بعد از تعطیلى 
فروشگاه هایى با همین نام، حاال سر از فروشــگاه هاى مدرن سطح شهر 

درآورده اند.
این لباس هــاى ارزان قیمــت البه الى پوشــاك ایرانى که به نســبت 
گرانقیمت تر هستند به فروش مى رسند و فروشندگان هم از شلوغى و تعداد 

مشتریان رو به افزایش پایان سال براى فروش بیشتر استفاده مى کنند.
موضوعى که چندى پیش در گفته هاى عضو هیئــت مدیره اتحادیه تولید 
و صادرات نســاجى پوشــاك هم آمده بود. او با انتقاد از اینکه روش هاى 
سیستماتیک قاچاق در گذشته با استفاده از راه هاى ته لنجى، کانتینرى بود 
ولى با گذشت هر سال چند روش جدید براى ورود کاالى قاچاق دیده شده 
است گفته بود: از سال گذشــته تناژى فروشى و ورود کاالى بنگالدشى به 

کشور رونق گرفته است.
مجید افتخارى با اشــاره به حمله سال گذشته بنگالدش به صنعت پوشاك 

کشور همچنین اعالم کرده بود که اکثر کشورهاى دنیا به این کاالها به دلیل 
استوك بودن اجازه ورود نمى دهند اما در کف تهران کاال به صورت کیلویى، 
باز نشده و در گونى هاى بنگالدشى به فروش مى رسد. بدون بررسى و هیچ 
استانداردى کاال وارد کشور شده و سپس فروخته مى شود. حتى گزارش هایى 

هم رسیده که برخى از محصوالت از الیاف هاى بازیافتى تولید مى شوند.
این مقام مســئول در اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاك درباره 
صنعت پوشــاك به عنوان قاچاق پذیرترین کاال در کشــور همچنین انتقاد 
کرده بود آن هم در حالى که قضیه قاچاق کاال در کشور به هیچ عنوان جدى 

گرفته نشده است.

این همان موضوعى است که ســجاد لطفى، دبیر کارگروه ساماندهى مد و 
لباس هم به تازگى مطرح کرده و با انتقاد از اینکه جلوى قاچاق پوشــاك به 
شکل درستى گرفته نمى شود با اشاره به واردات جنس هاى قاچاق و ارزان به 
کشور گفت: حوزه مد و لباس، تک بخشى نبوده و کارگروه مد و لباس بخشى 
از یک مجموعه است. کارگروه سال ها به این موضوع ورود دارد و حتى اولین 
گالیه و شکایت تولیدکنندگان این است که چرا جلوى قاچاق را نمى گیرد یا 
برخورد مؤثرى نمى کنند. این هم حرف کارگروه است، اما متأسفانه مسائل 

به هم متصل هستند.
گفته هاى این دو نفر زمانى مستندتر مى شود که در فضاى مجازى به راحتى 
فروش کاالى قاچاق ترك انجام شده و بدون هیچ کنترلى کاال طى سه تا پنج 

روز به خریدار تحویل داده مى شود.
اردیبهشت 99 مجلس شوراى اسالمى براى جلوگیرى از این وضعیت مقرر 
کرد، در صورتى که عرضه یا فروش کاالى قاچاق از طریق فضاى مجازى 
از قبیل شبکه اجتماعى، تارنما صورت پذیرد، عالوه بر ضبط کاال، شخص 

متخلف به دو برابر ارزش کاالى قاچاق محکوم مى شود.
اما با وجود تصویب این قانون، در حال حاضــر محصوالتى که واردات آن ها 
ممنوع شده، به راحتى در فضاى مجازى و ســایت هاى اینترنتى به فروش 

مى رسند و دستگاه هاى مسئول نسبت به این موضوع بى توجه هستند.

تاناکورا البه الى دست اول ها!
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200 خانه در سمیرم 
آسیب دید

فرماندار ســمیرم گفت: در جریــان بارندگى هاى 
گســترده روزهاى اخیر، 200 واحد مسکونى در این 
شهرستان آسیب دید. مراد الیاس پور افزود: بیشتر این 
منازل در َونَک واقع در بخش مرکزى شهرستان واقع 
شده است و البته تلفات جانى در این بخش و دیگر 
بخش هاى شهرستان نداشتیم. وى با اشاره به ایجاد 
خســارت به زمین هاى کشــاورزى منطقه تصریح 
کرد: هنوز میزان ضرر مالى ناشــى از بارندگى هاى 
اخیر در این شهرستان محاسبه نشده است و در حال 

جمع بندى آن هستیم.

جمع آورى سگ هاى ولگرد 
مرحله اول طرح ضربتى جمع آورى سگ هاى ولگرد 
در شــهردارى منطقه 10 اصفهان اجرا شد. رئیس 
اداره خدمات شــهرى منطقه 10 اصفهان با اشاره 
به اجراى این طرح از 24 تا ســى ام بهمن گفت: در 
این مدت 20 قالده سگ ولگرد جمع آورى و براى 
عقیم ســازى به محل نگهدارى سگ هاى ولگرد 
منتقل شدند. حسین الدور افزود: مرحله دوم و سوم 
این طرح از ســوم تا دهم و از 15 تا بیســتم اسفند 
در این منطقه اجرا مى شــود. منطقه 10 شهردارى 
اصفهان با توجه به افزایش تعداد ســگ هاى ولگرد 
و مزاحمت هــاى این حیوانات براى شــهروندان و 
ایجاد آلودگى هاى محیطى در شــهر، طرح ضربتى 
جمع آورى سگ هاى ولگرد را در فوریت طرح هاى 

خدماتى خود قرار داده است.

تمدید زمان بخشودگى جرائم 
مدیرکل امور مالیاتى استان با اشاره به افزایش میزان 
تسهیالت بخشودگى جرائم گفت: به مناسبت دهه 
مبارك فجر و همچنین در راســتاى تکریم مودیان 
مالیاتى، بخشودگى تا پایان سال تمدید شد. عباس 
مزیکى افزود: این بخشودگى در خصوص اشخاص 
حقیقى تا سقف 2 میلیارد ریال و اشخاص حقوقى تا 
سقف 3 میلیارد ریال است که مودیان با پرداخت اصل 
بدهى مى توانند از سقف بخشــودگى صددرصدى 
بهره مند شــوند. وى گفت: فعاالن اقتصادى نیازى 
نیســت به اداره کل مراجعه کننــد و اختیار ات در 
چارچوب سقف تعیینى به معاونان مدیرکل تفویض 

شده است.

ساخت بزرگ ترین میدان 
عرضه دام 

بزرگترین میدان عرضه دام غرب استان اصفهان، در 
شهرستان فریدن ساخته مى شود. مختار اسفندیارى 
مدیرکل امور عشایرى استان با اشاره به قرار گرفتن 
یک سوم دام استان در منطقه غرب و جنوب استان 
گفت: در تالش هســتیم دو میــدان عرضه دام در 
شهرستان هاى فریدن و شــهرضا یا سمیرم احداث 
شود. عزیزاله عباسى فرماندار فریدن هم با اشاره به 
تصمیم احداث میدان عرضه دام در این شهرستان 
براى حمایت از دامداران و کشاورزان شهرستان هاى 
غرب اســتان گفت: با احداث میــدان عرضه دام و 
کشــتارگاه صنعتى در فریدن؛ مشکالت کشاورزان 
و دامداران شهرســتان هاى غرب اســتان برطرف 

مى شود.

هشدار پلیس اصفهان 
رئیس پلیس فضاى تولید وتبــادل اطالعات (فتا) 
فرماندهى انتظامى استان اصفهان گفت: در آستانه 
خریدهاى نوروزى، کالهبرداران اینترنتى در کمین 
خریداران کاالهاى عرضه شــده در فضاى مجازى 
هستند و بر این اســاس الزم است که مردم اصالت 
نماد اعتماد فروشگاه مورد نظر خود را بررسى کنند. 
ســرهنگ ســید مصطفى مرتضوى افزود: با توجه 
به اینکه در ســال هاى اخیر خریدهــاى فیزیکى 
مردم کاهش یافته و بیشترین شــیوه تامین کاالها 
از طریق خریدهاى مجازى اســت، شهروندان باید 
مراقب باشند تا در دام  کالهبرداران اینترنتى گرفتار 

نشوند.

خبر

آیت اهللا سید یوسف طباطبایى نژاد، در دیدار مدیرکل منابع 
طبیعى استان اصفهان اظهار داشت: سال هاى سال است که 
در بدنه دولت و کشور بحث کاشت میلیونى درخت به صورت 
دستورى مطرح است ولى قطعا نتایج مطلوبى از این روش 

حاصل نمى شود.
وى گفت: باید توجه داشــت که مقررات، ضوابط، قوانین و 
تعیین شرایط چون اقلیم، نوع درخت مورد نیاز، میزان آب 
موجود براى آبیارى و ... به صورت دقیق به مناطق صنعتى و 

مسئوالن مربوطه ارائه شود.
امام جمعه اصفهــان تصریح کرد: بایــد آیین  نامه هایى با 
دستورالعمل هاى اجبارى و قانونى در زمینه میزان کاشت 

درخت، متناسب با وسعت زمین در اختیار، توسط شرکت ها و 
کارخانجات صنعتى آالینده تعریف و تبیین کرد.

وى افزود: صرفا کاشت میلیونى درخت در یک برهه زمان 
سودمند نبوده و قانون خوبى نیست، چرا که بررسى میزان آب 
مورد نیاز این درختان کاشته شده و یا نظارت بر نگهدارى آن 
براى سالیان، امرى مهمتر است، در ابالغ چنین طرح ها باید 

همه جوانب اجرا، تحقق و ماندگارى آن تدقیق شود.
آیت ا... طباطبایى نژاد عنوان کرد: براى هر منطقه از کشور 
و استان، نوع درختى که باید کاشته شــود، متفاوت است، 
به طورمثال آیا کاشت درختان سوزنى برگ درامر کاهش 

آالینده هاى صنایع بزرگ مثل فوالد موثر است؟

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با اشاره به 
اجراى پویش «آدم و هوا» گفت: در جهت توجه مردم به 
وسایلى که آلودگى هوا ایجاد مى کنند و کاهش ترافیک، 
مانورهاى خیابانى در حال اجرا اســت و در این راستا این 
پویش بعد از ظهرها در چهارراه ها و میادین شــلوغ شهر 

انجام مى شود.
حسین حق شــناس اظهار داشت: در ســال جارى براى 
فرهنگ سازى در جهت کاهش آلودگى هوا و ترافیک پویش 
«آدم و هوا» را ایجاد کردیم و در این راستا بنرهاى شهرى 
و تابلوهاى کمیته شهروندى در دى ماه نصب شد و پس 

از آن در ایستگاه هاى حمل و نقل همگانى ادامه پیدا کرد.

وى افزود: در مرحله آخر این پویش در جهت توجه مردم 
به وسایلى که آلودگى هوا ایجاد مى کنند و کاهش ترافیک 
موضوع مانورهاى خیابانى در حال اجرا است و در این راستا 
این پویش بعدازظهرها در چهاراه ها و میادین شلوغ شهر 
انجام مى شــود و هدف آن ایجاد فرهنگ سازى است تا 
مردم در حد امکان با خودروهاى تک سرنشــین در شهر 

تردد نکنند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: 
توصیه مى شود شهروندان براى مســیریابى و پیداکردن 
مسیرهاى مناسب از مسیریاب ها از جمله مسیریاب نشان 

استفاده کنند.

مانورى براى 
کمک به هواى شهر

انتقاد امام جمعه اصفهان از  
طرح دستورى درختکارى

از شهریور ماه 1398 که  پایانه  بار هوایى(کارگو ترمینال) 
فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان افتتاح شد تا 
همین سه شنبه هفته جارى که جلسه اى با موضوع این 
کارگو ترمینال در استاندارى اصفهان برگزار شد، بیشتر 

از 3 سال و نیم مى گذرد.
در این مدت و به خصوص در سال هاى اخیر آنطور که 
باید از ظرفیت این پایانه  بار هوایى استفاده نشد و جلسه 

سه شنبه هم ناظر به همین موضوع بوده است.
روز شنبه 30 شــهریورماه 1398 از لوح افتتاح پایانه  بار 
هوایى(کارگو ترمینال) فرودگاه بین المللى شهید بهشتى 
اصفهان به دست  وزراى «راه  و شهرسازى» و «صنعت، 
معدن و تجارت» وقت رو نمایى شــد. عملیات ساخت 
کارگو ترمینال فرودگاه اصفهان از ســال 1387 آغاز و 
مراحل ساخت آن با صرف اعتبار بیش از یک میلیارد و 

200 میلیون تومان، در سال 1389 به پایان رسید. 
اگرچه به دلیل رعایت نشــدن مالحظات امنیتى و نبود 
تطابق با اســتانداردهاى شــرکت هاى هواپیمایى در 
ساخت این مجموعه، روند عملیاتى شدن پایانه با تأخیر 
زیاد به شهریور 98 موکول شد اما به هر روى حضور دو 
وزیر دولت وقت در مراسم بهره بردارى از این پروژه در 
شــهریورماه 98 حکایت از اهمیت باالى افتتاح کارگو 
ترمینال اصفهان داشت تا جایى که در همان روز افتتاح 
گفته شــد با آغاز بهره بردارى از ایــن کارگو ترمینال و 
باعنایت به اســتقرار حوزه تجارى گمــرك، مى توان 
فعالیت هاى مربــوط به صــادرات و واردات کاالهاى 
اصفهان، سایر شــهرهاى اســتان و حتى استان هاى 
همجوار را با هزینه کمتر به طور مستقیم از همین محل 
انجام داد که باعث توسعه صادرات محصوالت غیرنفتى 

در اصفهان به کشورهاى مختلف خواهد شد.
این پایانه با ظرفیت صادرات حدود 70 ُتن بار در هفته در 
زمینى به مساحت بیش از 2000 مترمربع توسط اتحادیه 
تولید و صادرکنندگان میوه اصفهان احداث شد و همین 
حضور بخش خصوصى، امیدها به رونق گرفتن هر چه 
بیشتر صادرات از طریق فرودگاه اصفهان را نوید مى داد.
از ســال 98 تا اواخر ســال 1400 به خصوص با توجه 
به شــرایطى کــه به دلیل شــیوع کرونــا در صنعت 
هوانوردى حاکم بود، صادرات بــار هوایى رونق خوبى 
داشت اما از ابتداى امســال به دلیل کاهش همه گیرى 
کرونا، پروازها در مســیرهاى مســافرى انجام شــده 
نتوانســتند با متولى ترمینال کارگو فــرودگاه اصفهان

 به توافق برسند.
امیررضا نقــش، معــاون هماهنگى امــور اقتصادى 
اســتاندارى اصفهان هم در جلســه سه شــنبه هفته 

جارى درســت بر همین موضوع انگشت گذاشت و به 
تلویح از ناکارآمد شدن این ظرفیت انتقاد کرد: «بخش 
خصوصى، این ظرفیت را در اســتان ایجــاد کرده و در 
ســال هاى ابتدایى به خوبى مورد اســتفاده قرار گرفته 
اما در ســال هاى اخیر بــا توجه به شــرایط موجود به 
ویژه کمبود هواپیما، مشــکالتى در ایــن زمینه ایجاد

 شده است.»
آمارى که این مقام ارشد اســتان در جلسه ارائه کرد به 
خوبى منظور نقش از «وجود مشــکالت در سال هاى 
اخیر» را نشان مى دهد: «انجام بیش از 388 پرواز بارى 
در 2 سال(ســال هاى 98 و 99) و جابه جایى 5500 ُتن 
بار نشان دهنده ظرفیت باالى اســتان اصفهان است 
هرچند این آمار در انتهاى ســال هاى 1400 و 1401 
به شدت اُفت پیدا کرد و باید بکوشیم تا کارگو ترمینال 
فرودگاه اصفهان به جایگاه اصلى خود بازگردد.» معاون 
هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان این را هم 
گفت که باید از این ظرفیت خوب در اســتان بیشترین 
اســتفاده را ببریم تا فعاالن اقتصادى و صادرکنندگان 
اصفهانى بــا خیال راحت بتوانند بــه فعالیت هاى خود 

ادامه دهند.
در همین حال مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان هم 
گفته است پس از برگزارى جلسه اى با رئیس سازمان 
هواپیمایى کشــور در اصفهان و پیگیرى انجام شــده، 
تعدادى هواپیما به ناوگان کارگو ترمینال کشور افزوده 
شده و رونق مجدد ترمینال کارگو فرودگاه شهید بهشتى 
اصفهان با تأکید ویژه استاندار و مساعدت رئیس سازمان 

هواپیمایى کشورى در دستور کار قرار گرفته است.

صادرات به روسیه در دستور کار است
یکى از نکات واجد اهمیت که در جلســه روز سه شنبه 
استاندارى به آن اشــاره شــد، اهمیت توجه به کارگو 
ترمینال فرودگاه اصفهان به منظور صادرات محصوالت 
کشاورزى به روسیه بود. این موضوع را امیررضا نقش 
معــاون اســتاندار مطرح کرد تــا به قول خــودش بر 
اهمیت «صادرات مستمر به روســیه با توجه به شرایط 
کنونى» صحه گذاشته باشــد: «روزانه 200 ُتن فلفل 
ُدلمه اى به روسیه منتقل مى شــود، این مقدار فلفل در 
شهرســتان هاى دهاقان و تیران و کرون تولید و صادر 
مى شود و براى فعال شدن بیشــتر کارگو ترمینال باید 
حساب ویژه اى را روى روسیه باز کنیم. باید زیرساخت 
صادرات محصــوالت و حمل و نقل هوایى به کشــور 
روسیه فراهم شود و استاندارى اصفهان نیز آماده ارائه 

هرگونه همکارى در این زمینه است.»
نقش این را هم گفت که هواپیماهاى موجود براى حمل 

بارهاى استان کوتاه بُرد هستند و امکان استفاده از آنها 
در مسیر کشور روســیه وجود ندارد اما باید با برگزارى 
جلسه تخصصى با حضور شرکت هواپیمایى، اتحادیه و 
تشکل هاى بخش خصوصى، تضمین الزم براى استفاده 
از هواپیماهاى بزرگ تر با بُرد بیشــتر به شــرکت هاى 

هواپیمایى داده شود.

در انتظار پاسخ یک سئوال
جلسه روز سه شنبه در اســتاندارى اصفهان که معاون 
هماهنگى امور اقتصادى استاندار باالترین مقام اجرایى 
حاضر در آن بود، با حضور مســئوالن فــرودگاه، جهاد 
کشــاورزى، صمت، کارگو ترمینال، اعضاى تشکل ها 
و اتحادیه صادرکنندگان اســتان و مدیران یک شرکت 

هواپیمایى برگزار شد.
حضور این تعداد مسئول بلندپایه در جلسه مزبور نشان 
از اهمیت پرداختن به موضــوع کارگوترمینال اصفهان 
دارد. در همین جلسه عنوان شد که آمادگى الزم براى 
راه انــدازى خط هوایى اختصاصى حمل بار در اســتان 
اصفهان هم وجــود دارد که این یعنى بــاز کردن یک 
پنجره جدید به اســتفاده از ظرفیت حمل و نقل هوایى 

در اصفهان.
سرپرســت دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
اصفهان که خبر راه انــدازى این خط هوایــى را داد،  
گفته اســت با توجه به وجود ظرفیت هــاى اصفهان 
در عرصه تولید و صــادرات، ُمطالبه جــدى در زمینه 
راه انــدازى خط هوایــى حمل بار در ایــن خطه وجود 
دارد. اشــاره امید شــریفى به موضوع «ظرفیت هاى 
اصفهان در امر صادرات»، انگشــت گذاشتن بر علت 
تشکیل جلسه روز سه شــنبه با محوریت بحث درباره 
کارگو ترمینــال فرودگاه اســت؛ اینکه آیــا اصفهان
 مى تواند از همه ظرفیت خود در حمــل و نقل هوایى

 استفاده کند؟ 
فعًال تأکید معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
اصفهان به عنوان رئیس جلسه روز سه شنبه، توجه به 
صادرات محصوالت کشــاورزى و باغى تازه، زعفران، 
پســته، طال و جواهر، گل شــاخه بُریده و محصوالت 
گلخانه اى و لبنى اســت؛ سیاهه اى طویل که موفقیت 
در عرضه آنها به عرصه بین الملــل، مى طلبد پایانه  بار 
هوایى(کارگو ترمینال) فرودگاه بین المللى شهید بهشتى 
اصفهان و نیز خط هوایى اختصاصى حمل بار به شکل 

اصولى و با قدرت تمام به کار گرفته شوند. 
بررســى نتیجــه ایــن چرخــه وســیع مشــخص 
مى کندآیا پاسخ سئوال مطرح شده مثبت خواهد بود یا 

منفى.

برگزارى یک جلسه مهم در استاندارى به منظور فعال کردن تجارت هوایى از اصفهان

«کارگو ترمینال» از کسادى 
عبور مى کند؟ 

گران شدن خوراکى ها به بهانه گرانى دالر!
نصــف جهــان   افزایــش مــدام قیمــت برخى از 
خوراکى ها در طول یک ماه مســئله اى است که 
به یکى از مشکالت بزرگ شهروندان تبدیل شده 
است. این موضوع نه تنها در خرده فروشى ها بلکه 
در اکثر عمده فروشــى هاى شــهر هم دیده مى 
شــود و به عنوان مثال کاالیى که تا چندى پیش 
100 هزار تومان فروخته مى شــد به بهانه گرانى 
دالر به قیمت 150 هزار تومان یا بیشــتر به فروش 
مى رســد و مشــتریانى که نیازمند کاالیى باشند 

مجبورند با قیمت هاى گرانتر کاال را تهیه کنند.
ایــن در حالى اســت که قیمــت برخــى از اقالم 
خوراکى هیچ ربطى به گرانى دالر نداشــته و تنها 
دستاویزى شده براى فروشــندگان و سودجویانى 
که از این راه مى خواهند ســود بیشترى عایدشان 
شــود. به گفتــه یکــى از شــهروندان برخى از 
خوراکى هــا در طول یــک ماه ســه مرتبه گران 
مى شــود بدون اینکه نظارتى بر روى این موضوع

اعمال شود.

مریم محسنى
این روزها اتوبوس هاى اصفهان شــلوغ است. جا براى 
تکان خوردن و یا جابه جا کردن پا در اکثر اتوبوس هاى 
شهر نیست. به خصوص اکنون که به پایان سال نزدیک 
مى شــویم این مسئله بغرنج تر هم شــده است. شاهد 
این مدعا اتوبوس هاى خط میدان جمهورى به میدان 
آزادى است که این روزها با شــلوغى عجیبى روبه رو 
اســت. با وجود اینکه بارها و بارهــا در رابطه با خطوط 
ناوگان اتوبوســرانى گفته ایم و نوشته ایم اما همچنان 
ناوگان اتوبوسرانى اصفهان با مشکالت زیادى از جمله 
فرسودگى و کمبود روبه رو است. هر ساله مدیران شهرى 

عنوان مى کنند که ناوگان اتوبوسرانى در حال افزایش و 
ساماندهى است اما وضعیت اتوبوسرانى اصفهان گویا قرار 

نیست بسامان شود.
در حال حاضر بیشــتر مــردم اصفهان به  ویژه اقشــار 
کم درآمد، دانش آمــوزان دختر و زنان بــه دلیل امنیت 
اجتماعى و ایجاد امنیت روانى از اتوبوس استفاده مى کنند. 
این روزهاى شلوغ آخر سال هم در اکثر این اتوبوس ها 
درگیرى بین مسافران و رانندگان هم دیده مى شود و این 
مسئله در روزهاى پایانى ســال به یک جنگ تمام عیار 
تبدیل شده است تا معضل همیشگى اتوبوس سوارى در 

اصفهان فعًال بدون راه حل باقى بماند.

جنگ تمام عیار در اتوبوس ها!

اقالم اساسى با تخفیف ویژه
نصف جهــان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
سوم اسفندماه خود در گزارشــى با عنوان «توزیع 
34 قلم کاالى اساســى با تخفیف ویژه در آستانه 
شب عید» نوشــته: «همزمان با نزدیک  شدن به 
ایام نوروز باتوجه به شلوغى بازارها و افزایش خرید 
مردم زمینه براى فعالیت سودجویان فراهم مى شود 
تا با گرانفروشى، عدم درج قیمت، کم فروشى و... از 
فرصت خرید عید مردم سوءاستفاده کنند و سودها 
به جیب بزنند. گالیه هاى مردم در این زمان به یک 
داستان تکرارى تبدیل شده است. باتوجه به اینکه 
عید امســال با ماه رمضان مقارن مى شود اهمیت 

بازرسى ها نیز دوچندان خواهد شد.»
این روزنامه از قول امید شــریفى، سرپرست دفتر 
هماهنگى امــور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
درباره کمبود یــا فراوانــى کاالهــاى موردنیاز 
مــردم در آســتانه شــب عیــد و ماه رمضان هم 
اینطور آورده: «خوشــبختانه ذخایر اســتراتژیک 
کشور شــرایط مســاعدى دارد و دولت قرار است 
چندین قلــم کاال ازجمله گوشــت قرمــز و برنج 
را با قیمت مناســب عرضه کند و تا پایان ســال 
نیز توزیع ایــن دو قلم کاال به  طور مســتمر انجام 

خواهد شد.»

مانى مهدوى

نگاه روز

تصویب تعرفه عوارض محلى و بهاى خدمات 
در گوگد

نصف جهــان  شــهردار گوگد گفت: دفترچه تعرفه 
پیشنهادى عوارض محلى و بهاى خدمات شهردارى 

گوگد تصویب شد.
حســین على محمدى افزود: در راســتاى تشویق 
شهروندان به دریافت پروانه ساختمانى، با پیشنهاد 
شهردارى تنها با افزایش 10 تا 30 درصدى در بعضى 
از ردیف هاى تعرفه عوارض سال 1402 شهردارى 
برابر با دســتورالعمل جدید تعرفه عوارض محلى 

موافقت شــد و تعرفه پیشــنهادى مورد تأیید قرار 
گرفت. وى خاطرنشان کرد: پس از تصویب شوراى 
اسالمى شهر، دفترچه عوارض شهردارى به کمیته 
تطبیق فرماندارى شهرستان گلپایگان و استاندارى 

ارسال شده است.
على محمدى ادامــه داد: با موافقــت این کمیته  و 
استاندارى اصفهان مفاد تعرفه هاى عوارض محلى 

مورد موافقت قرار گرفت.

تعریف 16 طرح سرمایه گذارى در خوانسار
نصف جهان  شــهردار خوانســار گفت: 16 طرح یا 
فرصت ســرمایه گذارى گردشگرى با هدف کسب 

درآمد پایدار توسط شهردارى ارائه شده است.
مهــدى احمدى تصریح کــرد: خوانســار یکى از 
حسینیه هاى ایران است که با چشم انداز و ظرفیت 
گردشگرى باال و بى بدیل در افق شهر خوانسار، این 
شهر را به  شهرهاى گردشــگرپذیر تبدیل کرده و 

شهردارى نسبت به آماده سازى زیرساخت هاى شهر 
براى استقبال از گردشگران برنامه ریزى کرده است.
وى افزود: خوانســار پتانســیل هاى گردشگرى 
زیادى از جمله خانه هاى تاریخى، پارك سرچشمه، 
گلســتان کوه، حوزه هاى علمیه، کوچــه باغ ها و 
کبوترخانه ها در سرفصل هاى گردشگرى علمى و 

مذهبى، سالمت و فرهنگى دارد.

تجهیز کاشان به چراغ هاى فرماندهى 
هدایت ترافیکى 

نصف جهان  معاون حمل ونقل و ترافیک شهردارى 
کاشان از آغاز فعالیت فاز نخست هدایت ترافیکى 
شــهر از طریق تجهیز به چراغ فرماندهى خبر داد 
و گفت: ایــن تمهید ترافیکى فعالیــت خود را آغاز 

کرده است.
مهــدى مرادى غفار با اشــاره بــه فازبندى نصب 
و اجراى چــراغ فرماندهى تقاطع افــزود: هدایت 

ترافیکى در سه فاز با چراغ فرماندهى داراى سیکل 
70 ثانیه انجام مى شود.

وى مسیر رفت در بلوار قطب راوندى همراه با گردش 
چپ را یک فاز عنوان کرد و ادامه داد: مسیر برگشت 
همراه با گردش به چپ فاز دیگر و مسیر بلوار معمار 
و سردار حاج على فارسى نیز فاز سوم فرایند چراغ دار 

شدن تقاطع را تشکیل مى دهد.
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موتور جستجوگر گوگل و ربات جدید ChatGPT در تالش 
هستند یکدیگر را از صحنه رقابت کنار بزنند.

در حالى که ربات هاى گفت وگوگر و نویسنده هوش مصنوعى 
مانند ChatGPT نیاز به موتور هاى جستجو را که کامًال تحت 
سلطه شرکت گوگل است، دور مى زنند، به نظر نمى رسد که 
گوگل بخواهد به همین راحتى پا پس بکشد و برترى خود در 

دنیاى فناورى را به سادگى از دست بدهد.
پس از اینکه ربات چت هوش مصنوعى جدید شــرکت مادر 
گــوگل یعنى الفبت در تیــزر تبلیغاتى معرفــى ربات هوش 
مصنوعى خود موسوم به بارد، پاسخ به یک پرسش در حوزه 
نجوم را اشتباه داد، 100 میلیارد دالر یا تقریبا یک دهم ارزش 
بازار خود را از دســت داد. این ربات ادعا کرد که تلســکوپ 
فضایى جیمز وب اولین عکس ها را از سیارات خارج از منظومه 
شمسى گرفته، در حالى که در واقع این تلسکوپ بسیار بزرگ 

رصدخانه جنوبى اروپا بود که این مهم را به انجام رساند.
در همــان زمان، شــرکت مایکروســافت با اعــالم اینکه 
ChatGPT را در موتور جستجوى بینگ، برنامه هاى آفیس و 

تیمزادغام مى کند، شاهد افزایش سه درصدى سهام خود بود. 
 ،OpenAI مایکروسافت یکى از سهامداران قابل توجه شرکت

شرکت سازنده ربات هوش مصنوعى ChatGPT است.
اکنون بسیارى مى پرســند که آیا ما شاهد لحظه افول گوگل 
یا اصطالحا لحظه ى «کداِك گوگل» هســتیم؟  اگر چه این 
تعبیر، اغراق آمیز اســت، اما مطمئنًا نگرانى سرمایه گذاران 
براى آینده گوگل به عنوان یک شــرکت که هسته اصلى آن 

موتور جستجوى آن است، بیراه نیست.

اختالل ربات هاى هوش مصنوعى
اشــتباه کردن ربات Bard به خودى خود مشــکلى نیست، 
زیرا ربات ChatGPT نیز با ضریب اطمینان کمى به برخى 
سواالت پاســخ مى دهد و گاهى اشتباه پاســخ مى دهد، اما 
واکنش کمرشکن بازار به شرکت الفبت و سقوط ارزش سهام 
آن بیشتر به این دلیل بود که Bard در تیزر تبلیغاتى خود پاسخ 
اشتباه داد و این یعنى اگر گوگل نتواند حتى یک تبلیغ معرفى 
قانع کننده در مورد فناورى جدید خود بسازد، آیا واقعًا مى تواند 
از تجارت جدید خود دفاع کند؟  طبق تجربه، شرکت ها معموًال 
به دلیل فقدان فناورى یا منابع دچار اختالل نمى شوند، بلکه 
وقوع اختالل معموًال به این دلیل است که آن ها ابتکار ندارند 
یا اغلب از ترس اینکه توسعه یک تجارت جدید به کسب و کار 
موجودشان آسیب برساند، براى اختراع مجدد چیزى تالش 

مى کنند که معروف به خودخوارى است.
کمبود تخیل و ابتکار بیشتر مشکل مدیران قدیمى 

است. براى مثال، شرکت کداك نمى توانست 
دنیایى را بدون فیلم هاى عکاســى و چاپ 

عکس تصور کند و بهاى ســنگینى 
بابت نرفتن به ســمت دیجیتالى 

شــدن پرداخــت. بــه همین 
ترتیب، گروه هاى مدیریت 
هتل ها به طور کامل توسط 

سیستم اجاره خانه و ویالى 
Airbnb غافلگیر شــدند و پاسخ 

چندانى جز البى کردن با مقامات دولتى علیه این ســرویس 
نداشــتند. همین اتفاق در مورد شــرکت نوکیا افتاد چرا که 

مدیرانش به سیستم عاملى به جز سیمبین اعتقاد نداشتند!
از ســوى دیگر، گــوگل در توســعه فناورى تغذیــه کننده 
ChatGPT پیشــرو بوده اســت. این فناورى که به عنوان 

مدل هاى زبان بزرگ یا LLM شــناخته مى شــود، اساسًا با 
جمع آورى مجموعه اطالعات از رایانه هاى بســیار قدرتمند 
و آموزش دیدن با مقادیر عظیمــى از اطالعات از اینترنت و 

جا هاى دیگر کار مى کند.
دانشمندان تحقیقاتى گوگل در ســال 2017 مقاله موفقیت 
آمیزى را در این زمینه به نام «توجه، تمام چیزى اســت که 
نیاز دارید» منتشــر کردند. گوگل LLM  ها را در برنامه هایى 
مانند گوگل ترنســلیت قرار داد و توانســت به موفقیت هاى 
زیادى دســت پیدا کند، اما هرگز در کسب و کار اصلى موتور 
جستجوى خود از آن اســتفاده نکرد. به نظر مى رسد گوگل 
احتماًال از خودخوارى و دشــوارى زیــر و رو کردن تجارت 

جستجوى خود مى ترسد.
گوگل با در اختیار داشتن 84 درصد از ترافیک جهانى 

که 70 درصــد از درآمد خــود را از این بازار و 

بازار هاى مرتبط به دســت مى آورد، به 
طور کامل بر حوزه جســتجو تسلط دارد 
و با کسب و کارى در چنین مقیاسى، عمًال 

داراى انحصار اســت، البته جز کشور هاى خاصى مانند چین 
که کار ها را به روش خود انجام مى دهند.

مشکل اینجاســت که چت ربات هاى هوش مصنوعى مانند 
ChatGPT با دادن پاســخ هاى دقیق و در بیشــتر موارد، 

درست و خالقانه به پرسش هاى پیچیده انسانى، نیاز به موتور 
جستجو را دور مى زنند.

ChatGPT با بیــش از 100 میلیون کاربر از مــاه نوامبر به 

سریع ترین رشد یک اپلیکیشن در تمام دوران رسیده است و 
عالوه بر Bard، شرکت هاى دیگر از جمله غول جستجوى 
چینى (بایدو) در توســعه LLM  هاى خود به خوبى پیشرفت 

کرده اند.

کسب درآمد از چت بات هاى هوش مصنوعى
در حــال حاضر، مدل کســب و کار چــت ربات هاى هوش 
مصنوعى نامشــخص است. جســتجو براى کاربران نهایى 
رایگان است و هزینه ها با تبلیغات جبران مى شود. اما چیزى 
که مشخص است این است که این یک تجارت با حاشیه سود 

باالى قابل پیش بینى است.
از طرف دیگر چت ربات هاى هوش مصنوعى 
چالش برانگیز هســتند. آیا بــراى متقاعد 
کردن کاربران بــراى کلیک کردن بر 
روى وب سایت هاى تبلیغ کننده، باید 
تبلیغات در پاسخ هاى ربات درج شود؟ 
آیا اگــر چنین کارى انجام شــود، به نظر 
مى رسد که پاسخ هاى ربات غیر معتبر است و 
باعث سقوط آن مى شود؟ چه تعداد تبلیغات بیش از 

حد خواهد بود؟
 نمى توان گفت که توســعه این ربات ها تا چه حد 
مى تواند بر کســب و کار جســتجوى گــوگل تاثیر 
بگذارد. دوباره شــرکت کداك را در نظر بگیرید. این شرکت 
در سال 2001 یک سکوى اشــتراك گذارى عکس موسوم 
به Ofoto را خرید و مى توانســت آن را به یک سکوى رسانه 

اجتماعى توســعه دهد، اما در عوض ســعى کرد با تشویق 
کاربران به چاپ بیشتر تصاویر به جاى اشتراك گذارى آن ها 

با دیگران، از تجارت خود محافظت کند.
به این ترتیب است که قابلیت هاى اصلى شرکت هاى موفق به 
چالش اصلى آن ها تبدیل مى شود. مایکروسافت این مشکل 
را ندارد، چرا که از زمان راه اندازى موتور جســتجوى بینگ 
در ســال 2009 هرگز نتوانسته اســت با گوگل رقابت کند و 
تنها حدود شــش درصد از درآمد خود را از طریق جستجو به 
دست مى آورد، بنابراین ضرر بسیار کمترى از اختالل در این 
بخش متحمل مى شود. اکنون هم که ChatGPT را در مدل 

تبلیغاتى بینگ گنجانده است.

مشکل اصلى
نوآورى گوگل در ســال هاى اخیر رو به افول بوده است. این 
شرکت در ســال هاى اخیر کســب و کار هایى را که به آن ها 
امیدوار بود مانند ســکوى بازى Stadia و ابزار رزرو خودکار 
Duplex در وب را تعطیل کرده اســت و در جا هاى دیگر نیز 

 Google دیر دست به کار شده است، مثال اسپیکر هوشمند
Home را پس از اســپیکر هوشــمند Echo ساخته شرکت 

آمازون عرضه کرد.
نوآورى گوگل در ســال هاى اخیر رو به افول بوده است. این 
شرکت در ســال هاى اخیر کســب و کار هایى را که به آن ها 
امیدوار بود مانند ســکوى بازى Stadia و ابزار رزرو خودکار 
Duplex در وب را تعطیل کرده استگام هاى اشتباه مدیریتى تا 

حدودى مقصر این وضعیت گوگل هستند. تمرکز گوگل روى 
رشد درآمد و ســودآورى زودهنگام است و در سالیان اخیر در 
مورد سرمایه گذارى هاى خود صبر کمترى داشته است. گفتنى 
است که ارزش بازار شــرکت کداك در سال 1996 باالترین 
ارزش در تاریخش را داشت و پس از آن ناگهان دچار سقوط 
شد. اکنون کسى چه مى داند، شــاید سال هاى آینده در مورد 

الفبت و گوگل نیز همین را بگوییم.
تجربه نشان داده که شرکت ها ترجیح مى دهند که رقبایشان 
گاو شیر ده خود را بکشــند تا اینکه خودشان این کار را انجام 
دهند. این تله اى اســت که گوگل باید از آن دورى کند. تنها 
گزینه این است که شروع به نوسازى و سازگار کردن کسب و 

کار جستجوى خود کند.
 Bing گــوگل مى تواند رویکــرد مایکروســافت را در مورد
تقلید کند و نتایج Bard را تنها به عنوان یکى از پاســخ ها به 
پرسش هاى جستجو معرفى کند. این کار ممکن است فروش 
تبلیغات آن را کاهش دهد، زیرا هیــچ کلیکى وجود ندارد که 
بتواند جســتجوگران را به ســایت هاى تبلیغ کننده ببرد. اما 
مى تواند این ویژگى را در نسخه بتا راه اندازى کند و فقط براى 

کسانى که پیش ثبت نام کرده اند قابل دسترسى باشد.
بدین ترتیب گوگل مدل هاى مختلف کســب درآمد را با آن 

آزمایش مى کند و مى تواند دریابد که چه چیزى بهتر است.
مهم تر از همــه اینکه گوگل نمى تواند بــا روش کنونى جان 
ســالم به در ببرد، بنابراین باید خودش را دوباره اختراع کند. 
این شــرکت هرچه زودتر متوجه این موضوع شود، احتمال 
زنده ماندن آن در آینده و حفظ برترى اش در دنیاى فناورى 

بیشتر است.

سرانجام تیک آبى اینستاگرام پولى شــد. در واقع کاربران 
مى توانند در قالب قابلیتى به نام Meta Verified، با پرداخت 
اشتراك ماهیانه، تیک آبى دریافت کنند.کاربران فیسبوك 
و اینستاگرام به زودى یک گزینه تیک آبى پولى را در قالب 
قابلیتى به نــام ”Meta Verified“ دریافــت خواهند کرد. 
کاربران وب براى اســتفاده باید ماهانه 12 دالر و کاربران 
گوشى هاى اندروید و آى او اس نیز ماهانه 15 دالر پرداخت 
کنند تا یک تیک آبى در کنار نام اکانت آن ها هنگام جستجو 
بین اکانت ها و کامنت گذاشتن نمایان شود. عالوه بر این، 

کاربرانى که عضو اشتراك پولى اینستاگرام شوند مى توانند 
از پشتیبانى خیلى ســریع و همینطور برخى از قابلیت هاى 

انحصارى این دو شبکه اجتماعى بهره مند شوند.

شــرایط دریافت تیک آبى اینستاگرام و 
فیسبوك

براى اســتفاده از این قابلیــت، کاربران بایــد تصویرى از 
پاســپورت خود (که مطابق با نام اکانت و عکس پروفایل 
کاربر است) را براى متا ارسال کنند. اکانت هاى واجد شرایط 

استفاده از سرویس Meta Verified باید داراى حداقل تعداد 
مشخصى پست منتشــر کرده در پروفایل خود بوده و سن 
صاحب اکانت هم حداقل 18 سال باشد. در حال حاضر این 
قابلیت فقط مختص افراد عادى ارائه شــده و کسب و کارها 

نمى توانند از آن استفاده کنند.
اما در کنار این ها، کاربران اشــتراك پولى اینســتاگرام و 
فیســبوك، اســتیکرهاى اختصاصى را براى استورى ها و 
ریلزها دریافت مى کنند و همینطور ماهانه 100 توکن ستاره 

(ارز دیجیتالى کمپانى متا) را نیز دریافت خواهند کرد.

تیک آبى اینستاگرام هم پولى شد؛ 15 دالر ماهانه ناقابل!

اپل در نسخه هاى اخیر iOS امکانى را فراهم کرده است که مى توان با 
سرعت قابل توجهى صدا هاى محیط را در آیفون مخفى یا حذف کرد.

سریع ترین راه براى حذف صداى محیط از آیفون اکنون در خود دستگاه 
تعبیه شده است. با iOS15 و iPadOS15، اپل مخفى کردن صدا هاى 
پس زمینه را معرفى کرده است، یک ویژگى دسترسى براى مخفى کردن 
صداى ناخواســته پس زمینه، کاهش حواس پرتــى و کمک به تمرکز، 

آرامش یا استراحت افراد.
 مى توانید این عملکــرد را در حدود 10 ثانیه با ضربــه زدن روى برنامه 

تنظیمات فعال کنید.

سریع ترین راه براى استفاده از صدا هاى پس زمینه
 Accessibility را یافته و به میانبر Accessibility ،تنظیمات را باز کنید
 Home بروید و صدا هاى پس زمینه را انتخاب کنید. اکنون مى توانید دکمه
یا کنارى دستگاه خود را سه بار فشار دهید تا لیست میانبر هاى شما ظاهر 
شود؛ از آنجا روى Background Sounds ضربه بزنید تا نویز ایجاد شود. 

دوباره میانبر را فعال کنید تا خاموش شود.
محدودیت ها در اینجا همه به سفارشى سازى مربوط مى شوند. هیچ راهى 
براى تغییر صدایى که به آن گوش مى دهید وجود ندارد، مى توانید صدا را 
با دکمه هاى دستگاهتان تنظیم کنید، همچنین این امکان برایتان وجود 
دارد که از سایر گزینه هایى که اپل به طور پیش فرض فعال کرده است، 

استفاده کنید.

تنظیمات صدا هاى پس زمینه
براى اینکه واقعا بــه این ویژگــى بپردازید، تنظیمات را بــاز کنید، به 
 Hearing زیــر عنوان Audio/Visual برویــد، روى Accessibility

ضربه بزنید و صدا هاى پس زمینه را بیابید. براى روشن و خاموش کردن 
آن ها مى توانید از کلید سوئیچ باال استفاده کنید، اما مى دانید که راه هاى 

سریع ترى براى این کار وجود دارد.
در زیر آن ســوئیچ، مى توانید یکى از شــش صدا را انتخاب کنید که هر 
کدام مرحله متفاوتى از چرخه آب را نشــان مى دهند که مى توانید یکى 
از آن ها را انتخاب کنید؛ مى توانید میزان نویــز را تنظیم کنید. این نکته 
کلیدى است: صدا هاى پس زمینه متوقف نمى شوند مگر اینکه شما آن 
را بســازید، بنابراین اگر بخواهید در پشت لیست پخش مورد عالقه تان 
پخش مى شود. افراد در حال حاضر از این براى تنظیم دقیق حاالت خود 

استفاده مى کنند.
در نهایت، مى توانید به Background Sounds بگویید وقتى قفل است، 
صدا ها را متوقف کند. این به طور پیش فرض غیرفعال اســت، احتماال 
به این دلیل که اکثر افــراد مى خواهند از این ویژگــى براى مدت هاى 
طوالنى ترى استفاده کنند، بسیار بیشتر از زمانى که قفل دستگاهشان 

باز شود.

بهترین راه براى استفاده از صدا هاى پس زمینه
 Background براى ترکیبى راحت از سرعت و سفارشى سازى، ویجت
Sounds را به مرکز کنتــرل خود اضافه کنید. تنظیمــات را باز کنید، 

Control Center را یافته و روى نماد سبز کنار Hearing ضربه بزنید؛ 

اکنون، هر زمان که مرکز کنترل خود را باز مى کنید (با کشیدن انگشت 
از گوشه سمت راست باالى صفحه به پایین یا از پایین، بسته به دستگاه 
خود)، نمادى را مشاهده خواهید کرد که داراى گوش انسان است. روى 
آن ضربه بزنید، سپس روى نماد منطبق در پایین صفحه بعدى ضربه بزنید 
تا صدا هاى پس زمینه روشن یا خاموش شود؛ همچنین مى توانید با ضربه 
زدن روى نام صدایى که در حال پخش است، صدا را تغییر دهید، صدا را از 

طریق یک نوار لغزنده در همان صفحه تنظیم کنید.
عالوه بر این صدا هاى پس زمینه بدون در نظر گرفتن اینکه به چه نوع 
اینترنتى متصل هستید، کار مى کند؛ بنابراین دفعه بعد که گوشى خود را در 
حالت پرواز قرار داده و نیاز به شنیدن صدا هاى آرامبخش داشتید، کافى 

است آن دکمه کنارى را بزنید.

ساده ترین راه براى 
حذف صداى محیط در آیفون

ChatGPTرقابت تنگاتنگ گوگل و ربات

و ر جرب بق
نابع دچار اختالل نمى شوند، بلکه 
دلیل است که آن ها ابتکار ندارند 
ه یک تجارت جدید به کسب و کار 
 براى اختراع مجدد چیزى تالش 

خوارى است.
 مشکل مدیران قدیمى 

داك نمى توانست 
عکاســى و چاپ 

ســنگینى 
جیتالى 

ننننیننینینمین

ى
و پاسخ 

ر ى و جوى ج
از ترافیک جهانى 84 درصد اختیار داشتن در 4گوگل با

بازار و این که 70 درصــد از درآمد خــود را از

ى هاىم مرتبط به دســت مى آورد، به  بازار
طور کامل بر حوزه جســتجو تسلط دارد 
و با کسب و کارى در چنین مقیاسى، عمًال 

ین ص
باالى قابل پیش بینى
دیگر طرف از
چالش برا
ککردن
روى
تبلیغ
آیا اگــر
مى رسد که
باعث سقوط آنم
حد خواهد بود؟

ک نمى توان گفت
مى تواند بر کســب
بگذارد. دوباره شــرکت کد
در سال 2001 یک سکوى
oبه Ofoto را خرید و مى توان

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى خرید لوله پلى اتیلن به شماره 2001094734000075 را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 
(به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 

مواعد زمانى: 
ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/12/04

ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/12/11
ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/12/21
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/12/22

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت مناقصه): 
ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 2,000,000,000 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزىـ  03145225200                       

  آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)

فراخوان عملیات خرید لوله پلی اتیلن

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر 

 شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات تعمیرات حوادث نگهبانى و نگهدارى و بهره بردارى از تأسیسات 
آبرسانى فضاى سبز و پارك ها به شماره 2001094734000074 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

(به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/12/04
ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/12/11

ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/12/21
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/12/22

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت  درمناقصه): 
ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 4,100,000,000 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزىـ  03145225200   

آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)
فراخوان عملیات تعمیرات حوادث نگهبانی و نگهداری و بهره برداری 

از تأسیسات آبرسانی فضای سبز و پارک ها

م.الف : ۱۴۶۱۴۵۱

چاپ اول   

   سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر 

چاپ اول   

م.الف : ۱۴۶۱۴۵۵
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مسئول آموزش همگانى انستیتو تحقیقات تغذیه اى 
و صنایع غذایى کشــور، شــلغم را یک ســبزى 
بسیار مغذى برشــمرد که داراى خواص گوناگون 
ضدمیکروبى، ضد التهابى، آنتى اکسیدانى و... است 

و مصرف آن در زمستان بسیار مفید است.
مینا کاویانى با اشاره به مواد مغذى موجود در شلغم، 
گفت: شلغم در دسته سبزى هاى بسیار کم کالرى 
قرار دارد و هر 100 گرم آن حدود 28 کیلوکالرى 
انرژى دارد. همچنین منبــع خوبى از فیبر غذایى 
است (حدود 1/8 گرم در هر 100 گرم) و در بهبود 

عملکرد دستگاه گوارش مؤثر است.
مسئول آموزش همگانى انستیتو تغذیه، ویتامین 
C را از دیگر مواد مغذى موجود در شلغم نام برد 
که جزو ویتامین هاى محلول در آب اســت و با 
خاصیت آنتى اکســیدانى نقش مهمى در از بین 
بردن عوامــل زمینه ســاز بیمارى هایى مانند 
سرطان دارد. این ویتامین ضمن کاهش التهاب، 

باعث تقویت ایمنى بدن نیز مى شود.
به گفته کاویانى، هر 100 گرم شلغم حدود 21 
میلى گرم ویتامین C دارد کــه مى تواند تقریبًا 

یک سوم نیاز روزانه بدن فرد را تأمین کند.
وى خاطرنشان کرد: شلغم فاقد هرگونه چربى 

مضر مانند کلسترول و اسیدهاى چرب 
ترانس اســت و همچنین مقدارى 
ویتامین هاى گروه B مانند اسید 

فولیک را دارا است.
کاویانى با اشــاره به مواد معدنى 

موجود در این ســبزى گفت: شــلغم حاوى مواد 
معدنى مانند کلسیم، پتاســیم و سدیم و منیزیوم 
اســت. در هر 100 گرم از این سبزى ریشه اى 30 
میلى گرم کلســیم و 191 میلى گرم پتاسیم وجود 
دارد که مى تواند بخشــى از نیازهاى روزانه افراد 

را تأمین کند.
مسئول آموزش همگانى انستیتو تغذیه همچنین 
شــلغم را داراى ترکیبات شیمیایى عنوان کرد که 
داراى خاصیت ضدالتهابى و ضد میکروبى است و 
رشد باکترى ها را مهار مى کند و به همین دلیل است 
که از دیرباز در فصل زمستان و ماه هاى سرد سال 
از شلغم پخته به منظور تسکین عالئم عفونت هاى 
تنفسى، ســرماخوردگى، ســینوزیت (التهاب در 
حفره هاى سینوسى اطراف بینى)، بهبود سرفه و 

گرفتگى صدا استفاده مى شده است.
کاویانى خاطرنشان کرد: برگ هاى سبز شلغم نیز از 
ارزش غذایى زیادى برخوردار هستند. به این معنى 
که برگ هاى سبز شلغم سرشــار از ویتامین هاى 
K،C، اسید فولیک و بتاکاروتن (پیش ساز ویتامین 

A) هستند.

محققان یک پودر استنشاقى ابداع کرده اند که در آینده به طور موقت از ورود ویروس ها به مجراى 
تنفسى جلوگیرى مى کند.مجراى تنفســى بیمار داراى یک غشاى مخاطى است که به طور پیوسته 
ذرات تنفس شده مانند گرد گل ها، دود و تا حدى ویروس و باکترى را به دام مى اندازد. این موارد بعدا 

از راه هاى تنفسى فرد حذف مى شوند، زیرا مخاط یا بلعیده یا با سرفه از بدن خارج مى شود.
متاسفانه بیشــتر اوقات ویروس ها مى توانند از این الیه مخاطى فرار کنند و سلول هاى ریه در الیه 
زیرین را مبتال کنند. در همین راستا محققان دانشگاه ایالتى کارولیناى شمالى پودر SHIELD را ابداع 
کردند. این پودر در حقیقت ذرات ریزى است که از ژالتین خوراکى و اسید اکریلیک با یک استر غیر 

سمى (معموال یک اسید غیر آلى) ساخته شده است.
هنگامى که پودر از طریق یک دستگاه استنشاق مى شود و در معرض رطوبت مسیر تنفسى و ریه ها 
قرار مى گیرد، ذرات ریز متورم مى شوند و به شکل یک هیدروژل چســبناك در مى آیند که به الیه 

مخاطى موجود مى چسبند.
گذر ویروس ها از این مانع اضافى سخت تر است. نکته مهم تر آن که این روند تاثیر منفى روى فرایند 

تنفسى ندارد. عالوه بر آن ژل مذکور به طور کامل ظرف 48 ساعت تجزیه و از بدن خارج مى شود.
SHEILD روى موش ها آزمایش شــد و توانست 4 ســاعت پس از استنشــاق از ورود 75 درصد 

ویروس هاى SARS-CoV-2 را به طور موثر جلوگیرى کند. کارآمدى پودر مذکور پس از 24 ساعت 
به 18 درصد کاهش یافت. نتایج آزمایش تاثیرگذارى این پودر در مقابل ویروس هاى 

ذات الریه وآنفوالنزا N ۱ H ۱ نیز مشابه بود. پودر روى میمون هایى آزمایش 
شد که شاخه هاى اصلى و دلتاى ویروس کرونا را نیز استنشاق کرده بودند.
بار ویروس در بدن حیواناتى که قبال این پودر را استنشاق کرده بودند 
50 تا 300 بار کمتر از گروه کنترل بود. عــالوه بر آن در هیچ یک از 
میمون هایى که پودر را دریافت کردند، نشانى از عفونت هایى مانند 
التهاب ریه مشاهده نشد. همچنین الیه محافظتى به مدت 8 ساعت 

فعال بود.

ترش کردن معده احساس ناخوشایندى اســت که افراد بسیارى با آن 
درگیر هستند اگر دلیل این سوزش و ترش شدن معده را بدانند راحت تر 

مى توانند از آن جلوگیرى کنند.
 ترش کردن معده احساس ناخوشایندى اســت که افراد بسیارى با آن 
درگیر هستند اگر دلیل این سوزش و ترش شدن معده را بدانند راحت تر 
میتوانند از آن جلوگیرى کنند. همه ما در طول عمرمان حتما سوزش سر 
دل را تجربه کرده ایم که حالتى بسیار ناخوشایند است. در ایجاد و تشدید 
ترش کردن معده عواملى نقش دارند که خواهید خواند. زمانى که شما از 
ترش کردن مزمن معده رنج مى برید، ممکن است که با بیمارى رفالکس 

معده همراه باشد.

سوزش سر دل یا ترش کردن معده، مى تواند خوابتان را هم تحت تاثیر 
قرار دهد. در ادامه نکاتى وجود دارد، که حتى با وجود درمان هاى پزشکى، 

باید از انجام آنها نیز اجتناب کنید.

پرخورى نکنید
وعده هاى غذایى بزرگ، شکم شما را بزرگ مى کند و به اسفنکتر، مرى 
پایین تر فشار وارد مى کند که این موضوع مى تواند منجر به ترش کردن 

معده شود.
در عوض این راه حل را امتحان کنید: هر روز به جاى سه وعده غذایى 
بزرگ شش وعده غذایى کوچکتر داشته باشید. این کار کمک مى کند 

تا معده تان را بیــش از حد پر نکنید و از تولید بیش از اندازه اســید معده 
جلوگیرى کنید. سه وعده غذایى کوچک و سه میان وعده هم مى تواند 

گزینه خوبى باشد.

خیلى سریع و با عجله غذا نخورید
زمانى که ما خیلى سریع غذا مى خوریم، هضم آن براى دستگاه گوارش 
سخت تر مى شود که میزان ابتال به ترش کردن معده را افزایش مى دهد.

برخى از راه هاى کمک به کاهش سرعت غذا خوردن:
بین هر لقمه قاشق یا چنگال تان را زمین بگذارید.-قبل از بلعیدن، غذایتان 
را کامال بجویید. براى جویدن هر لقمه حداقل تا بیســت بشــمارید.-

لقمه هاى کوچک تر بردارید.- غذاهایى را که باعث ترش کردن مى شود 
نخورید.

دالیلى وجود دارد که چرا برخى از غذا ها موجب ترش کردن مى شود:
وقتى معده اسید بســیار زیادى تولید مى کند.- هنگامى که اسفنکتر 

تحتانى مرى تحت فشار قرار مى گیرد.
برخى از مواد غذایى که احتمال ترش کردن معده را افزایش مى دهند، 
عبارتند از: غذاهاى سرخ شده- گوشت با چربى باال- سس-فراورده هاى 
لبنى پر چرب-شکالت - نوشیدنى هاى مانند نوشابه، قهوه، چاى، شیر 
کاکائو- غذاهاى ادویه دار- مرکبات و آب میوه هاى مثل پرتقال و گریپ 

فروت و محصوالت حاوى گوجه فرنگى.

خوردن روزانه تعداد معینى کالرى مى تواند به شما در رسیدن 
و حفظ وزن سالم کمک کند. تحقیقات بیشتر نشان مى دهد 
که هنگام پیــروى از یک رژیم غذایــى متعادل، مصرف 
بهترین کالرى براى شــما نیز مى تواند به بهبود سالمت و 

افزایش طول عمر کمک کند.
 خوردن روزانه تعــداد معینى کالرى مى تواند به شــما در 
رســیدن و حفظ وزن ســالم کمک کند. تحقیقات بیشتر 
نشان مى دهد که هنگام پیروى از یک رژیم غذایى متعادل، 
مصرف بهترین کالرى براى شــما نیــز مى تواند به بهبود 
سالمت و افزایش طول عمر کمک کند. هنگامى که تعیین 
مى کنید چه مقدار کالرى باید در روز بخورید، ابتدا به درك 
میزان کالرى دریافتى توصیه شده کمک مى کند. از آنجا، 
مى توانید عوامل دیگرى را براى یافتــن کالرى دریافتى 
مناسب با توجه به بدن و اهداف مرتبط با سالمتى در نظر 
بگیرید. در اینجا چیزى است که باید در مورد کالرى مصرفى 

روزانه بدانید.

چند کالرى باید در روز بخورید؟
مقدار کالرى که باید در روز بخوریــد با تغییر ترکیب بدن 
و اندازه، سطح فعالیت و ســالمت تغییر مى کند. دانستن 
دستورالعمل هاى توصیه شده دریافت کالرى مى تواند ایده 
بهترى از محدوده کالرى شما ارائه دهد. این موارد بسته به 

اینکه بزرگسال هستید، نوجوان یا کودك متفاوت است.
بزرگساالن: بر اساس دستورالعمل هاى غذایى 2020-
2025، میزان کالرى توصیه شده براى 
زنان بالغ از 1600 کالرى در روز تا 

2400 کالرى در روز متغیر است. براى مردان، مقدار کمى 
باالتر است و از 2200 تا 3200 کالرى در روز متغیر است. 
اگر تا حدودى کم تحرك یا مســن تر هستید، کالرى مورد 
نیاز شما احتماًال به پایین ترین حد ممکن است. اگر از نظر 
بدنى نسبتاً فعال، باردار یا شیرده هستید، ممکن است به باال 

نزدیکتر باشید.
نوجوانان: توصیه هاى دریافت کالــرى براى نوجوانان 
بر اساس سن، جنس و سطح فعالیت متفاوت است. میزان 
توصیه شــده براى یک دختر 13 ساله بین 1600 تا 2200 
کالرى در روز است و براى پسر 13 ساله بین 2000 تا 2600 
کالرى توصیه مى شــود. این مقادیر در ســال هاى پایانى 
نوجوانى اندکى افزایش مى یابد. میزان مشخص شده براى 
دختران 14 تا 18 ساله 1800 کالرى در روز تا 2400 کالرى 
است. کالرى توصیه شــده براى پسران در همین محدوده 

سنى بین 2000 تا 3200 کالرى مى باشد.
کودکان: کودکان بین 2 تا 3 ســال روزانه بین 1000 تا 
1400 کالرى نیاز دارند. جایى که آن ها در این محدوده قرار 
مى گیرند بستگى به میزان فعال بودن آن ها دارد. در 4 تا 8 
سالگى، این محدوده از 1200 کالرى در روز شروع مى شود 
و به 1800 کالرى براى دختران و 2000 کالرى براى پسران 
افزایش مى یابد. در 9 تا 13 سالگى، محدوده کالرى روزانه 
1400 تــا 2200 کالرى براى دختــران و 1600 تا 2600 

کالرى براى پسران است.

عواملى که بر میزان کالرى مصرفى شــما 
تأثیر مى گذارد

همانطور که دستورالعمل هاى توصیه شده دریافت کالرى 
نشان مى دهد، تعداد کالرى مورد نیاز شما در روز مى تواند بر 

اساس عوامل مختلف متفاوت باشد. از جمله:
جنسیت- قد- وزن- سن- سطح فعالیت.

عوامل دیگرى که مى توانند بر میزان کالرى مصرفى بدن 
شــما براى انرژى تأثیر بگذارند، بنابراین بر میزان مصرف 
شما نیز تأثیر مى گذارند و شامل هورمون ها، برخى دارو ها 
(مانند اســتروئید ها و برخى دارو هاى دیابت)، و سالمت 
کلى شما مى شوند. برچســب حقایق تغذیه اى روى غذا ها 
اطالعاتى را بر اساس رژیم غذایى 2000 کالرى در روز ارائه 
مى دهد. اما افراد مى توانند نیاز هاى کالرى متفاوتى داشته 
باشند. تعیین نیاز هاى فردى شما مى تواند به شما در حفظ 

وزن سالم کمک کند.

استفاده از ماشین حساب هاى کاهش وزن
چه هدف شــما کاهش وزن، افزایــش وزن یا حفظ وزن 

فعلى باشد، یک ماشین حساب آنالین 
مى تواند به شما کمک کند. 

این ماشــین حســاب از 
جنســیت، وزن، قد و سن 

شما براى تعیین تعداد 
کالرى مــورد نیاز براى 
سوخت بدن براى فعالیت 
روزانه اســتفاده مى کند. 
ســپس کالرى مورد نیاز 
بــراى افزایــش وزن را 

اضافه مى کند یا کالرى مورد نیــاز براى کمک به کاهش 
وزن را کم مى کند. همچنین مى تواند مشخص کند که براى 

حفظ وزن نیز چه مقدار کالرى باید بخورید.
وارد کــردن اطالعات دقیق مى تواند بــه تعیین نیاز هاى 
کالرى روزانه شــما کمک کند. اگر مطمئن نیستید که در 
طول روز چقدر فعال هستید، براى یک هفته یک دفتر براى 
یادداشت کردن فعالیت هایتان داشته باشید یا به داده هاى 
ردیاب تناســب اندام خود نگاهى بیندازید تا یک تخمین 
سریع بدست آورید. در مرحله بعد، ماشین حساب از شما در 
مورد اهدافتان سوال مى کند. مهم است که در این مرحله 

واقع بین باشید.
سعى کنید اهدافى را تعیین کنید که باور دارید قابل دستیابى 
هستند. هنگامى که به هدف خود رسیدید، همیشه مى توانید 
یک هدف جدید تعیین کنید. اگــر در تالش براى کاهش 
وزن هســتید، میزان کاهش وزن سالم 0.5 تا 2 
پوند در هفته است. اگر در تالش 
براى افزایش وزن هستید، اضافه 
کردن 1 تــا 2 پوند در هفته 

یک هدف سالم است.

رسیدن به وزن هدف
پس از وارد کردن اطالعات خود در ماشین 
حســاب کالرى، یک هدف کالرى روزانه 
دریافت خواهید کرد. این تعداد کالرى است 
که باید روزانه بخورید تا در بازه زمانى تعیین 

شده به وزن دلخواه خود برسید.

میوه ها به دلیل آب فــراوان در حفظ رطوبت کافى 
بدن نیز نقش دارند. عالوه بر این، طرفداران رژیم 
الغرى نیــز مى توانند از میوه ها بــراى این منظور 
استفاده کنند. البته بعضى میوه ها تاثیر بهترى دارند 

که توصیه مى شود از آن ها استفاده شود.
در ادامــه این مطلب بــه معرفى 5 میــوه خواهیم 
پرداخت که عادت به مصرف آن ها در طول کاهش 

وزن مى تواند کمک کننده باشد.

 هندوانه: گرچه هندوانه قند باالیى دارد، اما به دلیل 
مقدار آب فراوان یکى از بهترین میوه ها براى تسهیل 
روند کاهش وزن است. هندوانه حاوى ترکیبى به نام 
آرژنین است که چربى ســوزى را تسریع مى کند و 
تجمع چربى ها را کاهش مى دهد. 100 گرم هندوانه 
حدود 30 کیلوکالرى دارد، اما احساس سیرى نسبتا 
طوالنى نیز ایجاد مى کند. براى جلوگیرى از افزایش 
قند خون توصیه مى شود هندوانه همراه با مقدارى 
پروتئین کم چرب مانند ماست یا پنیر میل شود. به 
عالوه، بهترین ســاعت صرف هندوانه، میان وعده 

صبح یا عصر است.

لیمو: لیمو میوه دیگرى اســت که بــا گنجاندن 
در رژیم غذایــى مى توان به کاهــش وزن کمک 
کرد. مزیت لیمو در این اســت که باعث دفع مواد 
زائد و ســمى مى شود و در ســالمت کبد و سیستم 
 B۲ گوارش نقش دارد. لیمو سرشار از ویتامین هاى
(ریبوفالوین) و C و همچنین امالحى مانند فسفر 
و منیزیوم است. نوشــیدن مقدارى آب لیمو تازه با 
کمى آب ولرم در حالت ناشتا نیز بهترین روش براى 

بهره مندى از این خواص است.

 سیب: سیب یکى از میوه هاى مغذى و سرشار از 
آب و فیبرهاست که به حفظ احساس سیرى طوالنى 
بدون نیاز به دریافت کالــرى زیاد کمک مى کند و 
مى تواند روند کاهش وزن را تسهیل کند. سیب سبز 
حاوى ترکیباتى به نام پلى فنول هاســت که در کنار 
فیبر ها به افزایش باکترى هــاى مفید روده کمک 
مى کند. البته سیب را مى توان به عنوان میان وعده یا 

صبحانه میل کرد.
 موز: هر یک عدد موز حــدود 108 کیلوکالرى 

انرژى و 18 گــرم کربوهیــدرات دارد. موز 
همچنین سرشار از آنزیم هایى است که روند 

هضم را تسهیل مى کنند و مدت زمانى 
که روده ها براى هضم غذا ها نیاز دارند را کاهش 

مى دهد. همچنین، موز حاوى ویتامین B۶ است که 
به کنترل قند خون کمک مى کنــد. این میوه بدن 
را پس از تمرینات ســنگین در حالت مطلوبى قرار 
مى دهد. به عالوه، موز براى پیشگیرى از گرفتگى 

عضالنى و تنظیم فشار خون نیز موثر است.

گریپ فروت:  خوردن نیمى از یک گریپ فروت، 
پیش از هر وعده غذایى به کاهش انسولین کمک 
مى کند. آب فراوان در این میــوه در تامین رطوبت 
موردنیاز بدن و افزایش احســاس سیرى نیز موثر 
است. به عالوه، گریپ فروت منبع غنى پروتئین ها، 
ویتامین C، اســیدفولیک و پتاسیم 

است.

آشنایى با 5 میوه که شما را الغر مى کنند

وقتــى 
معده 

ترش مى کند 
چه نخوریم

کالرى مورد نیاز هر فرد در روز چقدر باید باشد؟

پودرى که از بیمارى هاى تنفسى 
جلوگیرى مى کند

خواص ضد سرطانى شلغم را جدى بگیرید

اگر در محدوده کالرى خود بمانید، مى توانید هر 

خورید و وزن کم کنید. گفته 
چه مى خواهید ب

مى شــود، اگر غذا هاى مغذى نخورید، ماندن 

در این محدوده ممکن است سخت باشد. به 

عالوه، غذا هاى با کالــرى خالى مواد مغذى 

مورد نیاز بدن شــما براى داشتن یک زندگى 

ن نمى کنند و هنگامى که غذا هاى 
فعال را تامی

مغذى کمتــرى مى خورید، احتماًال بیشــتر 

گرسنه مى شوید و پرخورى مى کنید. برعکس، 

غذا هاى مغذى به شــما کمــک مى کنند تا 

احساس قوى، انرژى و سیرى داشته باشید.

عالوه بر این، همه کالرى ها به یک اندازه ایجاد 

ى دریافتــى از منابع غذایى 
نمى شــوند. کالر

مغذى به شما کمک مى کند تا مدت بیشترى 

احساس ســیرى کنید، فعالیت روزانه تان را 

تقویت کرده و سالمتى تان را بهبود ببخشید. 
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شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان کرایه ماشین آالت (استیجارى) به شماره 2001094734000076 را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 
(به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 

مواعد زمانى: 
ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/12/04

ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/12/11
ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/12/21
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/12/22

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 
ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 900,000,000 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزىـ  03145225200                       

 آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)
فراخوان کرایه ماشین آالت 

 م.الف :۱۴۶۱۴۵۸

چاپ اول

 سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 4519 مورخ 1401/07/16  آقاى مهدى 
کتانى نجف آبادى  فرزند حسینعلى  ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت 206/68 متر مربع 
قسمتى از پالك شماره 351اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول :1401/11/19  - تاریخ 
انتشار نوبت دوم : 12/04/ 1401 -م الف:1452426- غالمرضا شیرانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - ازطرف آفرین میرعباسى/11/158 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 5982-1401/09/07  آقاى مهدى 
محمد شفیع  فرزند فتح اله  ششدانگ  یکیابخانه به مساحت 214/67 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 1 فرعى از 435 ( که شــماره صحیح آن 434 اصلى مى باشد ) واقع در 
قطعه 5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رســمى مشــاعى میباشد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول : 1401/11/19 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/12/04 - م 
الف:1452446- غالمرضا شیرانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از 

طرف آفرین میرعباسى/11/160 

آگهى مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه )
شماره مزایده : 140104302133000057 آگهى مزایده  اموال غیر منقول ( اسناد ذمه) 
(شماره بایگانى 9600278 ) تمامت ششدانگ پالك ثبتى  پالك چهل و سه فرعى  از 
نود و شش اصلى بخش یازده ناحیه پنج  نجف آباد به انضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه 
و انشــعابات و اشــتراکات منصوبه و غیر منصوبه در آن ملکى آقاى مجتبى انصاریان 
نجف ابادى فرزند رحمت اله  که قبال به موجب نامه شماره 139605802030002325  
مورخ 1397/2/13 اداره ثبت اســناد و امالك نجف آباد در قبــال طلب خانم مرضیه 
نصیران نجف آبادى و پنج درصد اجرایى بازداشــت گردیده و به موجب نامه شــماره 
140185602030015107  مورخ 1401/10/20 اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد  
بصورت شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه مغازه به مساحت 13,24 متر مربع  با شماره 
مستند مالکیت 48633 تاریخ 1382/12/27 موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 
160497 سرى سال که در صفحه 299 دفتر امالك جلد 434 ذیل شماره 104806 ثبت 
گردیده است  و ششدانگ آن  محدود است به شماال:  بطول سه متر و شانزده سانتى متر 
درب و دیوارى است به خیابان قدس شرقا : بطول چهار متر  و ده سانتى متر دیواریست 
مشترك  به باقیمانده ملک نود و شــش ( هفت)   جنوبا بطول سه مترو سى سانتى متر 
دیواریست مشترك به باقیمانده نود و شش ( هفت ) غربا دیواریست مشترك با پالك 
نود و شش ( هفت )  باقیمانده به طول چهار مترو ده سانتى متر . حقوق ارتفاقى و انتفاعى 
مشاهده نگردید.  از ساعت 9 صبح تا 12 روزچهار شنبه  مورخ 1401/12/10  در محل 
اجراى  ثبت اسناد و امالك شهرستان  نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق 
مزایده حضورى به فروش مى رسد . ششدانگ پالك ثبتى فوق به مبلغ ( چهار میلیارد 
و سیصد و سى و دو میلیون و پانصد هزار ریال) توسط کارشناس رسمى ارزیابى ومورد  
مزایده قرار گرفته و  به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى 
شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب ، برق و 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و 
غیره تا تاریخ  مزایده اعم از قطعى  یا غیر قطعى به عهده برنده مزایده مى باشد.  ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد .  طبق گزارش کارشناس مربوطه مورد مزایده 
عبارت اســت از یک واحد تجارى یک طبقه با قدمت باالى 30  سال و عمق 4/20 و 
مساحت 13/32 متر مربع عرصه و اعیان ، با بدنه داخلى کاشى کارى و کفپوش موزائیک 
و بقیه گچ اندود ، همراه با درب کرکر ه اى  و انشــعاب آب در حال استفاده بوده است . 
لیکن هنگام بازدید غیر فعال و در تصرف مدیون مى باشد. کسانى که مایل به خرید و 
شرکت در مزایده مى باشــند مى توانند از مورد مزایده به آدرس : نجف آباد – خیابان 
قدس شــرقى حد فاصل چهار راه 22 بهمن و چهار راه مولوى مجاور پالك داراى  کد 
پســتى 8517669376   دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت در تاریخ 1401/12/04  
در  روزنامه  چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد. در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف 
با تعطیل رسمى باشــد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. الزم به ذکر 
است طبق اعالم وکیل بســتانکار ، مورد مزایده در حال حاضر تحت پوشش هیچگونه 
بیمه اى قرار ندارد . توضیحًا جهت شــرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد پایه مزایده 
پس از اخذ شناسه وایز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره ثبت اسناد و امالك 
بابت پرونده کالســه فوق  پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى 
کتبى و  کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ  فروش را طى فیش مربوطه حداکثر  ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حســاب 
ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شــد.در غیر اینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید مى شود 
.تاریخ انتشار:1401/12/04-م الف:1458025ریاست اداره ثبت اسناد وامالك نجف 

آباد - غالمرضا شیرانى/12/112

آگهى فقدان سند مالکیت
چون خانم منصوره قضاوى باستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود 
در دفتر خانه 450 شاهین شهر رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود بشماره 
496803 سرى ب 97 را که بمیزان ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 8004 فرعى از 
301 اصلى واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان (شــاهین شهر) که به شماره دفتر 
الکترونیک 139720302035024679 بنام خانم منصوره قضاوى ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و بموجب سند شماره 13766 مورخ 1397/11/10دفتر اسناد رسمى شماره 432 
اصفهان در مالکیت مالک فوق الذکر در آمده اســت و معامله دیگرى هم انجام نشده 
و نحوه ى گم شدن جابجایى اعالم ،شــده چون درخواست صدور سند المثنى گردیده 
طبق تبصره یک اصالحى مــاده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى میگردد که هر کس مدعى 
انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض 
خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثى ســند مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد.تاریخ 

انتشار:1401/12/04-م الف:1459946- سرپرســت حوزه ثبت ملک شاهین شهر- 
سیدامیرحسین حسـن زاده/12/108 

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهــى: 140103902004000100 تاریخ آگهى: 1401/12/03- شــماره 
پرونــده: 140104014451000210 و 139904014451000230 آگهــى مزایده 
پرونده اجرایى کالســه: 9904841 و 140103783 تمامت ششــدانگ پالك ثبتى 
2665 فرعى از 99 اصلى، مفروز و مجزا شــده از 747 فرعى از اصلى مذکور، واقع در 
بخش 16 ثبت اصفهان به مســاحت 230 مترمربع متن ملک شماره دو هزار و ششصد 
و شــصت و پنج فرعى از نود و نه اصلى مفروز و مجزى شده از شماره هفتصد و چهل و 
هفت فرعى واقع در بخش 16 حوزه ثبتى شــمال اصفهان استان اصفهان، که مالکیت 
مسعود عروجى فرزند على اکبر شــماره شناســنامه 3887 تاریخ تولد 1355/06/12 
صادره از چادگان داراى شــماره ملى 5759246399 با جز سهم 1,5 از کل 6 سهم به 
عنوان مالک یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از شــش دانگ عرصه و اعیان، موضوع 
سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 546711 سرى ج سال 96 با شماره دفتر الکترونیکى 
139720302026012926 ثبت گردیده است. مالکیت حمید عروجى فرزند على اکبر 
شــماره شناســنامه 1150069910 تاریخ تولد 1368/12/19 صادره از فریدن داراى 
شماره ملى 1150069910 با جز ســهم 1,5 از کل سهم 6 بعنوان مالک یک ممیز پنج 
دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان، موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 
546708 سرى ج سال 96 با شماره دفتر الکترونیکى 139720302026012929 ثبت 
گردیده اســت. مالکیت مهدى عروجى فرزند على اکبر شماره شناسنامه 14 تاریخ تولد 
1362/02/03 صادره از چادگان داراى شــماره ملى 5759805770 با جز سهم 1,5 از 
کل سهم 6 بعنوان مالک یک ممیز پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان، 
موضوع ســند مالکیت اصلى بشماره چاپى 546709 سرى ج ســال 96 با شماره دفتر 
الکترونیکى 139720302026012928 ثبت گردیده است. مالکیت محسن عروجى 
فرزند على اکبر شماره شناسنامه 81 تاریخ تولد 1363/12/26 صادره از چادگان داراى 
شماره ملى 5759919083 با جز ســهم 1,5 از کل سهم 6 بعنوان مالک یک ممیز پنج 
دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان، موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 
546710 سرى ج سال 96 با شماره دفتر الکترونیکى 139720302026012927 ثبت 
گردیده اســت. به آدرس: اصفهان خیابان کاوه بعد از سه راه ملک شهر کوچه استقالل 
مجتمع پنج تن آ ل عبا کدپســتى 8193857753 حدود و مشخصات: شماًال: پى است 
به طول (9/20) نه متر و بیست سانتیمتر به خیابان شــرقا: در دو قسمت اول پى است 
بطول (21/95) بیســت و یک متر و نود و پنج سانتیمتر به شــماره دو هزار و ششصد و 
شصت و شش فرعى دوم پى است بطول (3/00) ســه متر به بن بست جنوبا: پى است 
بطول (9/20) نه متر و بیست سانتیمتر به شماره دو هزار و ششصد و هفتاد و پنج فرعى 
غربا: پى است بطول (25/00) بیست و پنج متر به شماره هفتصد و چهل و هشت فرعى 
. که طبق نظر کارشناس رسمى ســاختمان فوق با قدمت نه سال و با مجموع مساحت 
عرصه 749/05 مترمربع در پنج سقف، در همکف با مساحت 147/61 مترمربع انبارى ها 
و چهار واحد پارکینگ و طبقات اول و دوم و ســوم و چهارم با مســاحت غیرمفید هر 
طبقه 150/36 مترمربع، در هر طبقه یک واحد مسکونى و جمعًا چهار واحد مستقل و با 
مساحت مفید هر واحد حدود 133/86 متر مربع و با اسکلت بتنى و با نماى سنگ و آجر 
و پنجره هاى آلومینیوم دو جداره کفها ســرامیک و بدنه کاغذ دیوارى و آشپزخانه ها با 
کابینت ام دى اف و گرمایش از پکیج و سرمایش با کولر آبى داراى انشعاب مشترك آب 
و فاضالب و چهار انشــعاب برق و گاز مجزا و کف پارکینگ از سنگ و پله ها از سنگ و 
داراى آسانسور است. که به موجب اســناد رهنى شماره 111119 مورخ 1397/12/13 
و رهنى شــماره 116616 مورخ 1399/12/27 دفترخانه اسناد رسمى شماره 58 شهر 
بروجن استان چهارمحال و بختیارى بنفع بانک کشاورزى بروجن در رهن واقع مى باشد 
و طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 
1401/12/20 در اداره اجراى اسناد رهنى و شــرطى اصفهان واقع در اصفهان خیابان 
هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه 
ســوم از مبلغ 101/700/000/000ریال (یکصد و یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال) 
شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم 
به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آ نها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این 
آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چــاپ اصفهان مورخ 1401/12/04 درج و 
منتشر مى گردد. توضیحاً شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده 
به حساب سپرده ثبت به شماره حســاب IR 090100004061013207670192 و 
شناسه واریز: 998108561161070070570000000000 و حضور خریدار یا نماینده 
قانونى او در جلسه مزایده اســت. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى 
که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از 
درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید مى گردد. ضمنًا درج آگهى در سایت سازمان ثبت 
اسناد و امالك کشــور به منزله درج آگهى در روزنامه هاى کثیراالنتشار مى باشد.تاریخ 
انتشــار:1401/12/04- م الف:1461025- رئیس اداره اجراى اسناد رهنى و شرطى

 اصفهان – وکیلى/12/114

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
شــماره آگهى: 140103902002000367- تاریخ آگهى: 1401/12/03 – شــماره 
پرونــده: 139704002003006311 – آگهى مزایده پرونده: 9705116 ســه دانگ 
مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى شش هزار و پانصد و هشتاد و یک فرعى 
(6581) از چهارده هزار و چهارصد و پنجاه و هشــت اصلى (14458) واقع در بخش 5 
اصفهان، ششدانگ به مساحت (100,82) صد متر و هشتاد و دو دسیمتر مربع به نشانى 
اصفهان واقع در خیابان جابرانصارى کوى الله کوچه فرشادى مجتمع فرشاد طبقه دوم 
واحد 4 کدپستى 8196833996 که شماره مستند مالکیت 21190 تاریخ 1383/03/21 
موضوع سند مالکیت اصلى به شماره چاپى 981544 سرى د سال 94 و با شماره دفتر 
الکترونیکى 139620302026001864 ثبت و صادر شده است با حدود: شماال: بطول 
11/20 متر دیوار کوتاه و پنجره و دیواریســت بفضاى کوچه شرقا: اول به طول 1 متر 
دیواریست بفضاى کوچه دوم به طول 7/80  متر دیوار به دیوار پالك 33 فرعى جنوبًا: 
اول در سه قسمت که قسمت دوم شرقى است به طول هاى 5/45 و 1/55 و 1/35 متر 
دیوار اشتراکیست با آپارتمان 6582 فرعى دوم در دو قسمت که قسمت اول غربى است 
به طول هاى 1/35 و 4/30 متر درب و دیواریست به راه پله مشاعى 6575 فرعى غربا: 
اول به طول 8 متر دیوار به دیوار پالك 995 فرعى دوم به طول 1 متر دیواریســت به 
فضاى کوچه مشخصات منضمات ملک: پارکینگ قطعه 6588 فرعى به مساحت 10,5 
مترمربع که طبق نظر کارشناسان رسمى دادگسترى ملک مورد بازدید عبارت است از 
یک باب آپارتمان با کاربرى مسکونى طبقه دوم (واحد شمالى) مجتمع فرشاد (همکف 
پارکینگ و یک واحد مسکونى و طبقات جمعًا 6 واحد مسکونى، سه طبقه روى پیلوت) 
با قدمت حدود 17 سال و مساحت 100/82 مترمربع (طبق سند) نماى بیرونى مجتمع 
در گذر و سمت حیاط اجر 3 سانتى  و پارکینگ سرامیک، اسکلت مجتمع بتنى و سقف 
تیرچه بلوك، دستگاه پله کف ســنگ گرانیت و بدنه تا ارتفاع 1/2 متر سنگ و الباقى تا 
زیر سقف رنگ و نقاشــى با نرده پروفیلى، پوشش کف واحد سرامیک و دیوارها رنگ و 
نقاشى، آشپزخانه کف سرامیک و بدنه کاشى و کابینت از نوع اسکلت فلز با درب ام دى اف، 

سرویس بهداشتى و حمام کف سرامیک و بدنه کاشى، درب هاى داخلى چوبى و درب 
تراس و پنجره هاى بیرونى پروفیلى، سیســتم گرمایش بخارى گازى و سرمایش کولر 
آبى، داراى انشعاب برق و گاز مجزا و آب مشترك مى باشد ملکى آقاى مهدى عزیزى 
که بموجب ســند ازدواج: شماره سند: 18958، تاریخ ســند: 1387/12/12، دفترخانه 
صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 99 شهر اصفهان اســتان اصفهان در قبال طلب 
خانم نســیم بنى نجاریان و 0/05 اجرائى متعلقه بازداشت گردیده است از ساعت 9 الى 
12 روز دوشنبه مورخ 1401/12/15 در شعبه مهریه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خیابانى جى، خیابان تاالر، میدان هفت تیر از طریق مزایده به فروش مى رسد. 
مزایده از مبلغ 7/550/000/000 ریال (هفت میلیارد و پانصــد و پنجاه میلیون ریال) 
شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى فروخته مى شود. الزم 
به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى 
و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنًا 
این آگهى در یک نوبــت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهــان مورخ 1401/12/04 
درج و منتشر مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه 
مزایده را در صورت اطمینان از برگزارى مزایده طى فیش ســپرده به شــماره حساب: 
IR 090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد 
و امالك کشــور با شناســه واریز 998108561161070070570000000000 نزد 
بانک مرکزى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه 
تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید 
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى 
که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شــد.تاریخ انتشار:1401/12/04- 
م الف:1461257- اکرم محمود صالحى -رئیس اداره اجراى اســناد رسمى اصفهان 

-ازطرف امینى/12/116

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006012211- تاریخ ارسال نامه: 1401/11/28 خانم فاطمه 
شفیعى خوزانى فرزند ابراهیم با تسلیم یک برگ استشهاد شهود مدعى مفقود شدن سند 
مالکیت تحریرى دفترچه اى 10 سهم مشــاع از 80 سهم ششدانگ پالك 780 و 781 
فرعى از 111 اصلى تبدیلى به پالك 111/1714 واقع در خمینى شــهر بخش 14 ثبت 
اصفهان که سند مالکیت نامبرده در صفحه 281 دفتر 2 فرعى به شماره ثبت 293 ثبت 
و تسلیم گردیده و به موجب سند صداق 39900- 1360/8/9 دفترخانه 63 خمینى شهر 
به نام نامبرده گردیده است و متقاضى اظهار نموده که سند مالکیت در اثر جابجایى مفقود 
گردیده و تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى نموده است؛ لذا طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله 
(غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ 
انتشار:1401/12/04-م الف:1459166- سید محمدحسن مصطفوى- سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر – از طرف زهره عموشاهى خوزانى/12/115

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 140103902004000101- تاریخ آگهى: 1401/12/03 – شــماره 
پرونده: 139304001013003155 – آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9302130- 
تمامت ششــدانگ آپارتمان پالك (سه هزار و بیســت) 3020 فرعى از (پانزده هزار و 
یکصد و نود و سه) 15193 اصلى مفروز و مجزا شده از 498 فرعى از اصلى مذکور واقع 
در بخش 5ـ  ثبت اصفهان واقع در طبقه ســوم جنوبى به مساحت 230,8 مترمربع به 
انضمام انبارى پالك 3027 فرعى واقع در زیرزمین به مساحت 4/82 متر با حق العبور از 
پارکینگ 3040 فرعى به انضمام پارکینگ مسقف پالك 3042 فرعى واقع در زیرزمین 
به مساحت 10/08 مترمربع به استحضار مى رســاند در صفحه 242 دفتر 376 امالك 
ذیل ثبت 73202 به شــماره چاپى 446670 به نام خانم زهرا هزاردستان فرزند عباس 
شماره شناسنامه 1584 تاریخ تولد 1339 داراى شماره ملى 1282764365 و در صفحه 
242 دفتر 376 امالك ذیل ثبت 73202 بشماره چاپى 446670 به نام آقاى على اصغر 
مجیدى نژاد فرزند محمود شماره شناسنامه 1041 تاریخ تولد 1326 داراى شماره ملى 
1285389808 (هر کدام به میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ) داراى سابقه ثبت و 
سند مالکیت مى باشند به آدرس: اصفهانـ  خیابان مشتاق دوم، خیابان مهرآبادـ  کوچه 
فرزادـ  ساختمان البرز. حدود و مشخصات: 1ـ حدود آپارتمان: شماًال: اول به طول 3/20 
متر دیواریست به داکت دوم در دو قسمت که اول شرقى است به طول هاى 0/85 متر 
و 3/65 متر درب و دیواریســت به راهرو و راه پله مشاعى ســوم در سه قسمت که دوم 
غربى است به طول هاى 1/50 متر و 0/30 متر و 2/85 متر پنجره و دیواریست به فضاى 
نورگیر مشاعى شرقا: اول به طول 8/65 متر دیوار به دیوار پالك 15199/1 دوم در سه 
قسمت که اول جنوبى و سوم شمالى است به طول هاى 3/25 متر و 1 متر و 3 متر پنجره 
و دیواریست به نورگیر مشاعى سوم به طول 8/35 متر دیوار به دیوار پالك 15199/1 
جنوباً: در یازده قسمت که اول و یازدهم به صورت شکسته و سوم و پنجم و هفتم شرقى و 
نهم غربى است به طول هاى 0/90 متر و 0/47 متر و 0/60 متر و 4/20 متر و 0/95 متر و 
1/65 متر و 0/60 متر و 3/60 متر و 0/60 متر و 0/90 متر و 0/75 متر پنجره و دیواریست 

به فضاى حیاط مشاعى غربا: به طول 21/45 متر دیوار به دیوار پالك 499 فرعى. 
2ـ حدود انبارى: شماال به طول 1/70 متر دیواریســت به تحتانى کوچه و حریم مادى 
شرقا اول به طول 1/75 متر دیواریست اشتراکى با پالك 3028 دوم در دو قسمت که اول 
جنوبى به طو ل هاى 0/20 متر و 1/60 متر دیواریست به راهرو مشاعى جنب انبارى ها 
جنوباً بطول 1/40 متر درب و دیواریست به محوطه مشاعى پارکینگ غربا به طول 3 متر 

دیواریست به سرویس مشاعى. 
3ـ حدود پارکینگ: شــماًال بطول 4/80 متر خط مفروض اســت به محوطه مشاعى 
پارکینگ شرقا به طول 2/10 متر خط مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ جنوبًا 
بطول 4/80 متر خط مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ غربا بطول 2/10 متر 
خط مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ. که طبق نظر کارشناس رسمى محل 
مورد نظر عبارتســت از: یک باب آپارتمان مسکونى چهار خوابه واقع در طبقه دوم یک 
مجموعه مســکونى (مجموعا به تعداد 13 واحد مســکونى) مطابق با سند به مساحت 
223/82 مترمربع به انضمام انبارى به مســاحت 4/82 مترمربع واقــع در زیرزمین و 
همچنین پارکینگ به مســاحت 10/8 مترمربع واقع در زیرزمین مى باشــد. اســکلت 
ساختمان بتنى سقف تیرچه بلوك و قدمت ساختمان حدود 15 سال مى باشد. مشخصات 
واحد مورد بازدید عبارتست از: کف تمامًا ســرامیک، بدنه دیوار هال و اطاق ها نقاشى، 
یکى از اطاق ها به صورت مستر با ســرویس حمام و توالت فرنگى مى باشد. داراى یک 
سرویس حمام شامل وان و توالت فرنگى جنب اطاق ها و یک سرویس ایرانى واقع در 
راهروى ورودى تمامًا با کف سرامیک و بدنه دیوار سرویس ها و آشپزخانه کاشى کارى، 
کابینت آشپزخانه از جنس MDF مى باشد، پنجره ها از جنس آلومینیوم، نماى بیرونى 
 ،MDF ترکیب آجرنما و سنگ، درهاى داخلى و ورودى چوبى، کمد اطاق ها از جنس
سقف هاى کناف کارى، کف پارکینگ سنگى و بدنه دیوار پارکینگ ترکیب سنگ و آجر، 
سیستم گرمایش و سرمایش تهویه مطبوع مرکزى و داراى انشعاب آب و گاز مشترك 
و برق مستقل مى باشــد و ضمنًا بنا به اظهار مســتأجر کنونى، این واحد با مبلغ رهن 

1,300,000,000 و اجاره ماهیانه 130,000,000 ریال در اختیار مستأجر مى باشد. که به 
موجب سند رهنى شماره 216282 مورخ 1387/12/19 دفتر 68 اصفهان در رهن بانک 
ملى واقع مى باشد و طبق اعالم بستانکار مورد وثیقه تا تاریخ 1402/11/13 بیمه مى باشد 
از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 1401/12/21 در اداره اجراى اسناد رهنى و شرطى 
اصفهان واقع در اصفهان خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى 
خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم از مبلغ 123/000/000/000 ریال (یکصد و بیست 
و سه میلیارد ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد 
ضمناً این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1401/12/04 
درج و منتشر مى گردد. توضیحًا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
مزایده به حساب سپرده ثبت به شماره حســاب 090100004061013207670192 
IR و شناســه واریز: 998108561161070070570000000000 و حضور خریدار 
یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده اســت. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتى که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. ضمناً درج آگهى در سایت سازمان 
ثبت اسناد و امالك کشــور به منزله درج آگهى در روزنامه هاى کثیراالنتشار مى باشد.

تاریخ انتشار:1401/12/04- م الف: 1461286- رئیس اداره اجراى اسناد رهنى و شرطى 
اصفهانـ  وکیلى/12/118

آگهى مزایده اتومبیل
شــماره آگهى: 140103902002000366- تاریخ آگهى: 1401/12/03- شــماره 
پرونده: 140104002002002814- آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 
140104343 – یک دســتگاه اتومبیل ســایپا 132 مدل 1390 به رنگ ســفید و به 
شماره انتظامى ایرانه 67 ایران 637 ب 97 به شماره موتور 4117770 و شماره شاسى 
422292667836 ظرفیت: 4 نفر تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 نوع سوخت بنزین تعداد 
سیلندر: 4 متعلق به آقاى سیدمسعود احمدى گل سفیدى نام پدر: سیدعلى تاریخ تولد: 
1366/08/21 شماره ملى: 1111935114 شــماره شناسنامه: 3908 واقع در اصفهان 
پارکینگ باران صفه که باران مهریه مندرج در ســند ازدواج شماره 4352، تاریخ سند: 
1393/07/21، دفترخانه ازدواج 89 و طالق 3 شــهر اصفهان استان اصفهان در قبال 
طلب خانم ریحانه سادات هاشمى باجگیرانى نام پدر: رحمت اله تاریخ تولد: 1374/08/16 
شــماره ملى: 1272090019 و حقوق دولتى متعلقــه در پرونده به شــماره بایگانى 
140104343 بازداشت گردیده اســت و به موجب نامه 140105002002019109 
مورخ 1401/07/27 پلیس راهنمایى و رانندگى شهرســتان اصفهان توقیف گردیده و 
طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى و با بازدید از خودرو مشخص گردید که قسمت 
جلو شامل درب موتور و گلگیر جلو و درب نیاز به نقاشــى و صافکارى دارد استهالك 
الستیک 50 درصد میباشد و باطرى فرســوده نیاز به تعویض دارد فاقد زه پالستیکى 
روى درب هاى جلو و عقب سمت چپ (ضربه گیر) میباشد و خودرو به قیمت پایه هفتاد 
میلیون تومان ارزش دارد. مزایده از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1401/12/15 در 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در اصفهان خیابان تاالر میدان هفت تیر برگزار 
مى شود. مزایده از مبلغ پایه شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
نقدا فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به خودرو در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى هزینه 
پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد. ضمنًا این آگهى در 
سایت سازمان به آدرس Agahi.ssaa.ir و یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 1401/12/04 درج و منتشــر مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه 
مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اصفهان و شناسه واریز (دریافت از حسابدارى اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان) 
بابت پرونده کالســه فوق واریز و به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر 
الزامى است. برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به 
حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/12/04- م الف: 1461031 - رئیس اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان – اکرم محمودصالحى/12/113 

آگهى مزایده اتومبیل
شماره آگهى: 140103902133000054 شماره پرونده: 140104002133000054( 
شماره بایگانى140100063)   تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه خودرو 
کامیون کشنده( متصل به یک دستگاه) سیســتم البرز تیپ ۳۷۵T-6*4  به شماره 
انتظامى ایــران 43-436 ع 49 به رنگ ســفید روغنى مدل 1388 به شــماره موتور 
87878169 و شماره شاسىNADG۴ DY۳۴۹H۶۰۱۲۴۰  متعلق به آقاى 
محمد عظیما نجف آبادى  که برابر اعالم پلیس راهور نجف آباد  در سیســتم شــماره 
گذارى بنام نامبرده مى باشــد و قبال در قبال قســمتى از طلب خانم نجمه محمودى 
کتکى  و پنج درصد اجرایى بازداشت گردیده  از ساعت 9  صبح تا 12  روز پنجشنبه  مورخ 
1401/12/11  در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد واقع 
در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از 
مبلغ شش میلیارد ریال (6/000/000/000  ریال  )قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى اصفهان بابت تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ خودرو مذکور  شروع 
و به هر کس که خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود . طبق نظریه 
کارشناس رسمى دادگسترى اصفهان ،  مورد مزایده به ظرفیت 40 تن و شش سیلندر و 
سه محور، سمت راست کابین خوردگى داشته که بازسازى شده و موتور ضعیف و تیغه 
کفى شکسته و گیربکس متوسط، تودوزى مستعمل ، الستیکها پنجاه درصد کارائى دارد. 
در ضمن بدهى مالیاتى و عوارض و خالفى هاى احتمالى تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا 
غیر قطعى و سایر هزینه ها از جمله حق الحفاظه و غیره به عهده برنده مزایده مى باشد. 
کسانى که مایل به خرید و شرکت در جلسه مزایده مى باشند مى توانند از مورد مزایده به 
آدرس : نجف آباد کمربندى جنوبى نجف آباد پارکینگ ایثار 2 دیدن نمایند. ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد مى گردد. ضمنا  این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ نجف 
آباد مورخ1401/12/04  درج و منتشر مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده 
مبلغ ده درصد پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه 
اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل 
فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسائى معتبر الزامى است . ضمنا برنده 
مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را طى فیش مربوطه حداکثر ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت 
مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و 
به حساب   خزانه واریز خواهد شد . درغیراینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط 
و مزایده تجدید مى گردد./تاریخ انتشار:1401/12/04- م الف:1458051- مدیر واحد 

اجراى اسناد رسمى نجف آباد - غالمرضا شیرانى جوزدانى/12/117
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سردار آزمون در اینستاگرام استورى منتشر کرد که در آن بهرام 
افشارى، بازیگر سینما و تلویزیون لباسى از او بر تن کرده بود. 
بهرام افشارى از آن بازیگران سینما و تلویزیون است که عالقه 
زیادى به فوتبال دارد و طرفدار استقالل است. او که با بازى در 
سریال «پایتخت» در نقش بهتاش فریبا و دروازه بانى نساجى 
در این سریال حسابى معروف و محبوب شده، ارتباطى خوبى با 
فوتبالیست ها دارد. سردار آزمون، ستاره تیم ملى و بایرلورکوزن، 
عکسى از افشارى منتشر کرد که این بازیگر لباس شماره 9 

لورکوزن با اسم سردار را برتن کرده بود.

هدیه جالب سردار
 به بهتاش فریبا

آیا طلسم حضور مهرداد محمدى در تیم ملى شکسته 
مى شود؟ به غیر از مارك ویلموتس هیچیک از مربیانى 
که ســکان هدایت تیم ملى کشــورمان را در دست 
گرفتند به اســتفاده از این وینگر ایرانى در ترکیب تیم 
خود روى خوش نشان ندادند. محمدى هم البته پاسخ 
اعتماد این سرمربى بلژیکى را با به ثمر رساندن 2 گل 
در 3 بازى که بــراى ایران به میــدان رفت به خوبى 
داد اما نه این موضوع و نه درخشــش این بازیکن در 
تیم هــاى باشــگاهى اش هیچ کدام تــا کنون نظر 
سرمربیان تیم ملى ایران را براى دعوت از برادر میالد 

محمدى عوض نکرد.
فوتبال در سطح ملى تا کنون روى خوشش را به مهرداد 
نشــان نداده اســت. او با وجود عملکرد قابل قبولش 
در بازى هاى باشــگاهى و گلزنى هاى پى در پى اش 

همیشه پشــت ترافیک مهره هاى هجومى تیم ملى 
کشورمان جامانده است. دقیقًا برعکس قل دیگرش 
میالد که حتى با وجود نیمکت نشــینى اش در آ.ا.ك 
هم شانس حضور در جمع شاگردان کى روش در جام 

جهانى قطر را پیدا کرد.
شاید اگر دوره درخشش این بازیکن همزمان با نشستن 
برانکو یا امیر قلعه نویى روى نیمکت تیم ملى بود حاال 
آمار بازى هاى ملى مهرداد محمــدى هم همچون 
روزهاى عمرش با برادرش میالد برابرى مى کرد، چرا 
که هم پرفسور و هم ژنرال به سبک بازى این بازیکن 
اعتقاد داشتند. سرمربى سابق پرسپولیس عالقه فراوانى 
به استفاده از مهرداد در پســت دفاع چپ سرخپوشان 
داشــت چون معتقد بود او قدرت بدنى باالیى دارد و از 
نفس چاقى برخوردار است اما عالقه مهرداد به بازى در 
پست هجومى، این بازیکن را راهى سپاهان کرد تا در 

جمع سربازان امیر در این تیم بدرخشد.
با همه اینها و بــا وجود بازى هاى تحســین برانگیز 
مهــرداد محمدى در ادامــه راه، چــه در زمانى که با

 گلزنى ها و پاس گل هاى پى در پــى اش براى تیم 
آوس در لیگ برتر پرتغال مى درخشید و چه زمانى که 
با گشودن دروازه رقباى تیم العربى در لیگ ستارگان به 
ستاره این تیم قطرى تبدیل شد، این وینگر ایرانى در 
پوشیدن پیراهن تیم ملى کشــورمان تا به امروز ناکام 

مانده است. 
در این میان اما آنچه در مورد او بیشتر جلب توجه مى 
کند آن است که برادر دوقلوى میالد لحظه اى دست 
از تالش براى دیده شدن برنداشته است. مصدومیت 
سخت یکساله هم نتوانست مهرداد محمدى را از پاى 
درآورد و ایــن بازیکن به محض اینکه از بند آســیب 
دیدگى رهایى یافت دوباره کارش را با گلزنى آغاز کرد. 

او که بازى در جمع ملى پوشان ایرانى را همیشه حق 
خود دانسته حاال با 6 گل زده و یک پاس گل در 9 بازى 
براى السیلیه، یعنى یک گل زده در هر 128 دقیقه گوى 
سبقت را از تمامى مهره هاى هجومى حاضر در لیگ 
برتر ایران ربوده اســت. چرا که محمدى در حالى این 
آمار را در لیگ ستارگان قطر از خود برجاى گذاشته که 
شهریار مغانلو و عارف رستمى با 7 گل زده در 19 بازى 
خود یعنى 10 بازى بیشــتر از مهرداد در صدر گلزنان 

لیگ برتر ایران ایستاده اند.
با این همه باید منتظر ماند و دید این بار جانشین کى 
روش در تیم ملى ایران نیم نگاهى به کارنامه درخشان 
مهرداد محمــدى خواهد انداخت یا باز هــم او قافیه 
حضور در جمع ملى پوشان کشورمان را به هم پستى 
هاى باتجربه تر و ستاره هاى معروفى خواهد باخت که 

برخى از آنها این روزها رو به خاموشى هم گراییده اند.

مهرداد محمدى فرصت درخشش در آسمان تیم ملى را پیدا مى کند؟

بدشانس ترین ستاره ایرانى

مرضیه غفاریان
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مهدى قایدى یکى از ستاره هاى چند هفته اخیر استقالل 
است که عملکرد او واکنش کارشناسان را در پى داشته است. 
قایدى که در تا پایان فصل با استقالل قرارداد دارد و باید به 
شباب االهلى برگردد این روزها یک مشترى خوب از لیگ 
امارات پیدا کرده که کار استقالل را براى حفظ این بازیکن 
سخت کرده است. اگرچه على فتح ا... زاده قول داده به هر 
شکل ممکن قایدى را حفظ کند ولى به نظر مى رسد باشگاه 
شباب االهلى براى فصل آینده به پیشنهادى پاسخ بدهد 
که رقم باالترى براى جذب قایدى دارد. مسئوالن باشگاه 
شــباب االهلى معتقدند اگر مهدى قایدى به همین شکل 
بازى کند، فصل آینده خودشــان از این بازیکن در ترکیب 

تیم استفاده مى کنند.

قایدى در امارات 
مشترى پیدا کرد

هافبک سابق عراقى پرســپولیس براى بازگشت به 
جمع قرمزها چراغ سبز نشان داد ولى عدم عالقه گل 
محمدى و باال رفتن قیمت دالر در بازار آزاد ایران را 
از میتوان از موانع بازگشت این بازیکن به لیگ برتر 

ایران دانست.
بشار رسن را شــاید بتوان یکى از محبوب ترین 

خارجى هاى پرسپولیس دانست که روزهاى 
خوبى را در این تیم سپرى کرد.

بشــار رســن که پس از فینال لیگ 
قهرمانان آســیا در دوحــه هرگز به 
ایران برنگشت و راهى القطر در لیگ 
ستارگان شد، در آخرین گفت و گوى 

خود با یکى از رسانه ها اعالم کرد 
اگر از پرســپولیس پیشنهادى 
براى بازگشــت دریافت کند 

چشم بســته آن را قبول خواهد 
کرد.

بشار رسن در واکنش به سوالى درباره 
دریافت پیشنهاد از ایران گفته است:« 
اگر از لیگ ایران هــر تیمى به من 
پیشنهاد بدهد، خوشحال خواهم شد 

اما اگر آن تیم پرســپولیس باشد با ســر آن را قبول 
مى کنم، چون خیلى دوست دارم به این تیم برگردم، 
افتخار پوشــیدن پیراهن آن و 
حضور کنار هــواداران دوباره 
نصیبم شود. البته درحال حاضر 
که در القطر مشغول هستم تمام 
تمرکزم روى موفقیت تیم تحت 
قراردادم است و باید ببینیم که در 

آینده چه اتفاقى رخ خواهد داد.»
هر چند بشار رســن از عالقه خود 
براى بازگشت به پرسپولیس سخن 
به میان آورده اســت اما شــنیده ها 
حاکى از این است یحیى گل محمدى 
عالقــه اى به حضور مجــدد او در 
پرســپولیس ندارد، هر چند به این 
موضوع باید باال رفتن قیمت دالر در 
بازار آزاد ایران را نیز اشاره کرد که قطعا 
موجب خواهد شــد باشگاه ها 
عالقه کمترى به جذب 
بازیکنان خارجى داشته 

باشند.

بازگشت بشار به پرسپولیس، امکان پذیر نیست
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کریســتیانو رونالدو ابرســتاره پرتغالى که با درخشش در 
تیم هاى منچستریونایتد و رئال مادرید و یوونتوس شهرت 
فراوانــى در دنیاى فوتبال پیدا کرد در خارج از مســتطیل 
سبز نیز به محبوبیت بسیارى رسید. رونالدو که در فضاى 
مجازى یکى از پرطرفدارترین ورزشکاران جهان محسوب 
مى شود بعد از پیوستن به تیم عربستانى النصر محبوبیت 
دوچندانى پیدا کرده و تعداد فالوورهاى رونالدو در صفحه 
شخصى اینستاگرامش به 550 میلیون نفر رسیده است که 
رکوردى عجیب و خارق العاده براى یک ورزشکار به شمار 
مى آید. اینطور که به نظر مى رسد با نزدیک شدن کریستیانو 
به پایان دوران فوتبال حرفه اى اش نــه تنها از محبوبیت 
رونالدو کم نکرده بلکه طرفداران ستاره پرتغالى روز به روز 

بیشتر هم مى شود.

رکورد جدید رونالدو در 
اینستاگرام
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تیم فوتبال فوالد خوزســتان در مرحله یک چهارم نهایى 
لیگ قهرمانان آسیا باید امروز پنجشنبه به مصاف الهالل 
مدافع عنوان قهرمانى آسیا برود. در همین رابطه رسانه هاى 
عربستان با انتشار آمار فوالد و شکست ناپذیرى این تیم به 
الهالل هشدار دادند. بندر الوقیت خبرنگار عربستانى نوشت: 
فوالد رقیبى آسان نیســت بلکه تیمى منظم است. فوالد 
به عنوان صدرنشــین گروهش صعود کرده است. نباید در 
مراحل حذفى رقیب را دستکم بگیرید و باید با تمام جدیت 
وارد بازى شوید. الهالل در شرایط طبیعى مى تواند راهى 
نیمه نهایى شود. صفحه خبرى «الهالل سکاى» در این 
زمینه هشدار داد و نوشت: فوالد در مرحله گروهى با کسب 
11 امتیاز صدرنشین شد و هیچ شکستى در لیگ قهرمانان 

آسیا 2022 نداشته است.

ترس عربستانى ها 
از آمار فوالد

ساپینتو باالخره به 
حرف کى روش رسید

باالخره بعد از گذشت چند ماه از جام جهانى سرمربى 
پرتغالى استقالل پس از میدان دادن به جاللى در 
مقابل ملوان به حرف کى روش در اســتفاده از این 

بازیکن رسید.
حضور بازیکنان ملى پوش استقالل در دیدار مقابل 
ملوان در شرایطى رقم خورد که این تیم در هفته هاى 
اخیر همواره با ترکیب دفاع چهــار نفره به میدان 
مى رفت که نفر ســمت چپ آن را جعفر ســلمانى 
تشــکیل مى داد. بازیکنى که این اواخر گل هم زد 
و جزو مهره هاى موثر اســتقالل در خط دفاعى به 

شمار مى رفت.
اما حضور ابوالفضل جاللى در شــرایطى به چشم 
مى آید که این بازیکن توانســت سمت چپ تیم 
استقالل را به خوبى راه بیندازد و در نهایت موجب شد 
تا بازیکن ملوان اخراج شود. اوج کار جاللى ارسال 
سانتر بى نقص وى براى آرمان رمضانى بود تا گل 

دوم استقالل نیز به ثبت برسد. 
جاللى وقتى در لیســت نهایى کارلوس کى روش 
براى جام جهانــى 2022 قطر قرار گرفت خیلى ها 
سورپرایز شدند و حتى بعضى ها نیز انتقاد کردند اما 
بازى درخشان این مدافع چپ پا مقابل آمریکا نشان 

داد که حق با کى روش بود.
حاال بعد از گذشــت چند ماه از جام جهانى باالخره 
ریکاردو ساپینتو سرمربى استقالل به حرف هموطن 
خود یعنى کى روش رسید و با فرصت دادن به این 
مدافع جوان، به این نتیجه رسید که مى تواند از وى 

بیشتر در ترکیب آبى پوشان استفاده کند.

مهــدى مهدى پــور، بازیکن اصفهانى اســتقالل 
هفته هاى متمادى است که به دلیل مصدومیت قادر 
به همراهى آبى پوشان در بازى هاى رسمى نیست و 
این موضوع سرمربى استقالل را مشکوك کرده است!

مصدومیت هافبک کلیدى اســتقالل کمى طوالنى 
شده و این موضوع ریکاردو ساپینتو را مشکوك 
کرده اســت! این بازیکن در بازى با تراکتور در 
تهران مصدوم شد و بعد از این بازى نتوانست در 
ترکیب تیم آبى قرار بگیرد. مصدومیت این بازیکن 

به گونه اى عنوان شد که پیش بینى مى شد بعد 
از یکى دو بازى به ترکیب تیم آبى برگردد اما 
اکنون هفته هاست به طور اختصاصى تمرین 

مى کند و هنوز مهیاى بازگشت به میدان نشده 
اســت تا جایى که در یکى دو بازى ریکاردو 

ســاپینتو در تعویض ها باالجبار روى امید 
حامدى فر زوم کرد.

طوالنى شدن مصدومیت مهدى مهدى 
پور به نظر مى رسد ریکاردو ساپینتو را ناراحت کرده 
است! پیش از مهدى مهدى پور، عارف غالمى هم 

در برهه اى آماده بازگشت به میدان شد اما به یکباره 
هفته هاى متمادى را از دســت داد و طوالنى شدن 
بازگشت او به زمین موجب شد تا استقالل هفته هاى 
متمادى از بازیکن جایگزین در ترکیب تیم استفاده 
کند. در حال حاضر اســتقالل به جز مهدى مهدى 
پور یک بازیکن مصدوم دیگر هم در ترکیب 
دارد. علیرضــا رضایى که در بــازى با نفت 

مصدوم شد.
استقالل این فصل به دفعات با مصدومیت 
بازیکنــان کلیدى خــود مواجه 
شــد و به همین خاطر چند 
امتیاز حساس را از دست 
داد. ریکاردو ساپینتو در 
هفته هاى پایانى از همه 
بازیکنان خود خواســت از 
خود مراقبت کنند. به خصوص 
در بخش اســتراحت و تغذیه 
تا تیم به خاطــر غیبت آنها 

متضرر نشود.

ماجراى عجیب بازیکن اصفهانى در استقالل
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مزایده سراسری امالک مازاد بانک سپه استان اصفهان
(شماره مزایده مرجع ۵۳۳/۱۴۰۱/۵ و ۵۳۳/۱۴۰۱/۶) (نوبت دوم )

بانک سپه در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود واقع در استان اصفهان به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده سراسرى، با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و بهره 
گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به نشانى  www.setadiran.ir  و با شماره مزایده هاى 2001003432000005 و2001003432000006 به صورت الکترونیکى 

به فروش برساند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ستاد: ساعت 8 صبح روز یکشنبه بهتاریخ 1401/11/30.

آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 19 روز شنبه به تاریخ 1401/12/13.
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: ساعت 19 روز سه شنبه به تاریخ 1401/12/23.

تاریخ بازگشایى پاکات پیشنهادى: ساعت 9 صبح روز پنج شنبه  به تاریخ 1401/12/25.
تاریخ بازدید: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/11/30 لغایت ســاعت 14 روز دوشنبه به تاریخ 1401/12/22  (بازدید همه روزه به جز ایام تعطیل با هماهنگى قبلى  

مقدور مى باشد).
نحوه فروش: نقد / نقد و اقساط

 توضیحات و شرایط:
شرکت در مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت «ستاد» مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت 

در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکانپذیر مى باشد.
 متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع  از جزئیات مزایده حاضر با شماره تلفن 03138100 داخلى هاى 121 و131 و134 و146 تماس و یا به نشانى : اصفهان ، خیابان توحید ، جنب 

تاالر فرشچیان ،ساختمان شماره 2 مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان مراجعه فرمایند.

مدیریت شعب منطقه اصفهان

نوبت دوم

«لیست امالک مورد مزایده»
لیست امالك مازاد بر نیاز بانک سپه استان اصفهان  شماره مزایده مرجع 533/1401/6 ***شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ) :2001003432000006 

وضعیت نحوه فروشسهم بانکقیمت پایه کارشناسى (ریال)اعیانعرصهنوع کاربرىنوع ملکشماره  پالك ثبتىآدرسردیف
توضیحاتملک

باغبهادران ، خیابان امام ، میدان بسیج ، جنب امامزاده ، شعبه سابق 1
تخلیه نقدشش دانگ7827582,000,000,000تجارى مسکونىساختمان بانک131/352بانک سپه 

ملک با وضع موجود به فروش مى رسد 
قابل ذکر است تسویه کلیه عوارض اعالمى از طرف شهردارى بر 

عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان . خیابان محتشم کاشانى بعد از پست بانک . ساختمان ستاره 2
شش دانگ71/3532,107,500,000قدرالسهم مسکونىآپارتمان2062/15. طبقه دوم غربى 

50درصد نقد 
الباقى اقساط 
حداکثر 60ماهه

تخلیه 
ملک با وضع موجود به فروش مى رسد 

قابل ذکر است تسویه کلیه عوارض اعالمى از طرف شهردارى بر 
عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان . چهارباغ باال . کوچه باغ زرشک . کوچه شهید پورمعراج . بن 3
شش دانگ12236,600,000,000قدرالسهممسکونىآپارتمان2371/18بست شیرین . پالك دوم سمت چپ، طبقه زیرزمین

30درصد نقد 
الباقى اقساط 
حداکثر 60ماهه

تخلیه 
ملک با وضع موجود به فروش مى رسد 

قابل ذکر است تسویه کلیه عوارض اعالمى از طرف شهردارى بر 
عهده برنده مزایده مى باشد

مشتاق اول ، بعد از خیابان ابوالحسن اصفهانى  ، مجتمع ادارى هایلند 4
شش دانگ91,4587,000,000,000قدرالسهم تجارىدفترکار4729/20، واحد 5

50درصد نقد 
الباقى اقساط 
حداکثر 60ماهه

تخلیه 
ملک با وضع موجود به فروش مى رسد 

قابل ذکر است تسویه کلیه عوارض اعالمى از طرف شهردارى بر 
عهده برنده مزایده مى باشد

(مساحت به صورت حدودى مى باشد)

شش دانگ148,872,000,000,000قدرالسهم مسکونى آپارتمان5000/21379اصفهان ، خیابان سپهساالر ، نبش خیابان پنجم ، طبقه 4شرقى 5
30درصد نقد 
الباقى اقساط 
حداکثر 60ماهه

عدم تخلیه 
ملک با وضع موجود به فروش مى رسد 

قابل ذکر است تسویه کلیه عوارض اعالمى از طرف شهردارى بر 
عهده برنده مزایده مى باشد

لیست امالك مازاد بر نیاز بانک سپه استان اصفهان  شماره مزایده مرجع 533/1401/5 ***شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ) :2001003432000005 

وضعیت نحوه فروشسهم بانکقیمت پایه کارشناسى (ریال)اعیانعرصهنوع کاربرىنوع ملکشماره  پالك ثبتىآدرسردیف
توضیحاتملک

آران و بیدگل . خیابان امام رضا . کوچه ثامن 13 روبروى پارك 1
16817310,186,828,300مسکونىساختمان2638/1237احمد آباد

2/689سهم 
مشاع از 6 
دانگ

30درصد نقد 
الباقى اقساط 
حداکثر 60ماهه

عدم تخلیه 
ملک با وضع موجود به فروش مى رسد 

قابل ذکر است تسویه کلیه عوارض اعالمى از طرف شهردارى بر 
عهده برنده مزایده مى باشد(مساحت عرصه مطابق سند مى باشد)

آران و بیدگل . خیابان عباس آباد . کوچه موعود 26 . قبل از محدوده 2
6,497,833,330حدود100متر149/54مسکونىساختمان2645/677موسوم به فضاى سبز

2/999 دانگ 
مشاع از 6 
دانگ

30درصد نقد 
الباقى اقساط 
حداکثر 60ماهه

عدم تخلیه
ملک با وضع موجود به فروش مى رسد 

قابل ذکر است تسویه کلیه عوارض اعالمى از طرف شهردارى بر 
عهده برنده مزایده مى باشد

آران و بیدگل . بلوار شهید حاجى زادگان، رسالت14، کدپستى 3
1051532,333,266,670مسکونىساختمان87417536342875/1048

1/129 دانگ 
مشاع از 6 
دانگ

30درصد نقد 
الباقى اقساط 
حداکثر 60ماهه

عدم تخلیه 
ملک با وضع موجود به فروش مى رسد 

قابل ذکر است تسویه کلیه عوارض اعالمى از طرف شهردارى بر 
عهده برنده مزایده مى باشد

کاشان .  خیابان شهید بهشتى -خیابان شاهد -جنب امالك شاد 4
227/80326/349,874,460,000مسکونىساختمان2/2751-پالك 66

2/93 دانگ 
مشاع از 6 
دانگ

30درصد نقد 
الباقى اقساط 
حداکثر 60ماهه

عدم تخلیه 
ملک با وضع موجود به فروش مى رسد 

قابل ذکر است تسویه کلیه عوارض اعالمى از طرف شهردارى بر 
عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان . خیابان احمدآباد . خیابان مهرگان . کوچه شهید قاسم 5
حبیبى پالك 23 طبقه منهاى 60

 15191/7463
42 سهم مشاع 129/615,876,000,000قدرالسهممسکونىآپارتمان 15191/7459

از 72 سهم
30درصد نقد 
الباقى اقساط 
حداکثر 60ماهه

عدم تخلیه 
ملک با وضع موجود به فروش مى رسد 

قابل ذکر است تسویه کلیه عوارض اعالمى از طرف شهردارى بر 
عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان . فالورجان . روستاى شرودان . خ اصلى . نبش کوچه 6
شش دانگ 299/1541632,500,000,000مسکونى ساختمان411/89ابراهیم و محمد قربانى

50درصد نقد 
الباقى اقساط 
حداکثر 60ماهه

تخلیه 
ملک با وضع موجود به فروش مى رسد 

قابل ذکر است تسویه کلیه عوارض اعالمى از طرف شهردارى بر 
عهده برنده مزایده مى باشد داراى مغازه حدود 20مترمربع مى باشد 

اصفهان . فالورجان . روستاى مهرنجان . خیابان امام خمینى . کوچه 7
شش دانگ698/352709,100,000,000مسکونىساختمان453/13چمران . منزل آخر سمت چپ پالك 230

30درصد نقد 
الباقى اقساط 
حداکثر 60ماهه

عدم تخلیه 
ملک با وضع موجود به فروش مى رسد 

قابل ذکر است تسویه کلیه عوارض اعالمى از طرف شهردارى بر 
عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان . خیابان مسجدسید . کوچه معظم . بن بست امین . جنب 8
شش دانگ78/5116,487,100,000قدرالسهممسکونىآپارتمان2156/2هتل سنتى سهروردى طبقه منهاى 80

30درصد نقد 
الباقى اقساط 
حداکثر 60ماهه

تخلیه 
ملک با وضع موجود به فروش مى رسد 

قابل ذکر است تسویه کلیه عوارض اعالمى از طرف شهردارى بر 
عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان . بوستان ملت . نبش خیابان خورشید . مجتمع مسکونى بلوار 9
تخلیه نقدشش دانگ16967,600,000,000قدرالسهممسکونىآپارتمان234/293. بلوك D . شماره 11 طبقه سوم

ملک با وضع موجود به فروش مى رسد 
قابل ذکر است تسویه کلیه عوارض اعالمى از طرف شهردارى بر 

عهده برنده مزایده مى باشد

خوانسار . خیابان امام خمینى . ورودى پاساژ مانى ساختمان سابق 10
شش دانگ104/0365,000,000,000قدرالسهمتجارىبانک 1350/43بانک 

50درصد نقد 
الباقى اقساط 
حداکثر 60ماهه

تخلیه 
ملک با وضع موجود به فروش مى رسد 

قابل ذکر است تسویه کلیه عوارض اعالمى از طرف شهردارى بر 
عهده برنده مزایده مى باشد

(متراژ 24/11 مترمربع از اعیانى به صورت بالکن مى باشد)

نجف آباد ، خیابان شریعتى ، مقابل کوى بهمن ، طبقه فوقانى بانک 11
شش دانگ77,715,462,300,000قدرالسهم مسکونى آپارتمان 949/22سپه ، واحد شماره 5 طبقه دوم

50درصد نقد 
الباقى اقساط 
حداکثر 60ماهه

تخلیه 
ملک با وضع موجود به فروش مى رسد 

قابل ذکر است تسویه کلیه عوارض اعالمى از طرف شهردارى بر 
عهده برنده مزایده مى باشد

نجف آباد ، خیابان شریعتى ، مقابل کوى بهمن ، طبقه فوقانى بانک 12
شش دانگ84,5616,996,560,000قدرالسهم مسکونى آپارتمان 949/23سپه ، واحد شماره 6 طبقه دوم

50درصد نقد 
الباقى اقساط 
حداکثر 60ماهه

تخلیه 
ملک با وضع موجود به فروش مى رسد 

قابل ذکر است تسویه کلیه عوارض اعالمى از طرف شهردارى بر 
عهده برنده مزایده مى باشد

13
نجف آباد، خیابان امام شرقى ، بعد از مجتمع سراى سالمت ، طبقه 

همکف پالك208
(شعبه سابق شهید کاظمى مهر)

تخلیه نقدشش دانگ204,2795,760,000,000قدرالسهمتجارىبانک1782/196
ملک با وضع موجود به فروش مى رسد 

قابل ذکر است تسویه کلیه عوارض اعالمى از طرف شهردارى بر 
عهده برنده مزایده مى باشد

( 88/84مترمربع از اعیانى مربوط به بالکن داخلى مى باشد)

تخلیه نقدشش دانگ102,68483,496,000,000,000تجارى /مسکونى بانک131/2355باغبهادران ، خیابان امام حسین ، شعبه مهراقتصاد سابق 14
ملک با وضع موجود به فروش مى رسد 

قابل ذکر است تسویه کلیه عوارض اعالمى از طرف شهردارى بر 
عهده برنده مزایده مى باشد

 م.الف:۱۴۵۸۴۴۳ 

م.الف : ۱۴۶۱۴۲۷     

شهردارى خمینى شهر در نظردارد فروش تعداد 5 قطعه زمین با کاربرى مسکونى و یک باب مغازه 
تجارى (دوشنبه بازار )ثبت در سامانه تدارکات دولت به شــماره 2001093298000006   را ازطریق 

سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت وتحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.ir     انجام خواهد شد .
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى 
امضاى الکترونیکى (به صورت برخط ) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز ومهر سازمانى اقدام الزم را 

به عمل آورند .
مواعد زمانى :

-تاریخ انتشار فراخوان :   1401/12/04

-مهلت بازدید فراخوان : 1401/12/13
-مهلت ارسال پیشنهادات : 1401/12/23

-زمان بازگشایى پاکت ها :1401/12/24
نوع ومبلغ تضمین شرکت در فرایند مزایده : ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى .

اطالعات تماس وآدرس دستگاه : خمینى شهر میدان قدس شهردارى مرکزى 33641415

 علی اصغر حاج حیدری –شهردار خمینی شهر

  آگهی تجدید مزایده چاپ اول


