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دپوی دالری!

«خانه به خانه» 
برای کمک به نیازمندان

مسکن بالتکلیف!
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سکسکه زیاد نشانه چیست؟

در اورژانس 123  اصفهان چه مى گذرد؟
۳

بازار تورهای 
نوروزی سفر به 
ترکیه داغ است

بامداد روز دوشنبه 17 بهمن زلزله اى شدید 
ترکیه را لرزاند. شدت این زلزله به حدى بود 
که در برخى دیگر از کشورها نیز احساس شد. به 
نظر مى رسید که این رخداد، بسیارى از تورهاى 
ترکیه را تعطیل کند و یا از رونق بیاندازد اما نه تنها 
تبلیغات این تورها کم نشــده؛ بلکه در آستانه نوروز، 
بســیارى از تورهاى مســافرتى همچنان در 
منوهایشان نام ترکیه را با قیمت هاى نجومى 

بلیت ها آورده اند.
گرچه  بررســى هاى آژانس هاى مسافرتى 

نشان مى دهد ...

چرا مردند تا بردند؟!چرا مردند تا بردند؟!
آسیب شناسی گل نزدن خط حمله ذوب آهنآسیب شناسی گل نزدن خط حمله ذوب آهن

۷

یک روز در مرکز رسیدگى به امور آسیب دیدگان اجتماعى استان

بازگشت علیمنصور بازگشت علیمنصور 
به فوتبالبه فوتبال

پس از جدایى نکونام و کناره گیرى رجبى از هدایت فوالد، 
مدیران این باشگاه خوزستانى مذاکرات فشرده اى براى 
پذیرش هدایت این تیم با علیرضا منصوریان داشتند و در 

نهایت، این سرمربى استقاللى با قراردادى ...
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آثار هنرمندان 
مجسمه ساز 
در اصفهان 

به نمایش درمی آید

آمار بی  نظیر 

سکســکه، صدا هاى غیرارادى هســتند که در اثر اسپاســم 
دیافراگم ایجاد مى شوند. دیافراگم یک ورقه عضالنى بزرگ 
اســت که در زیر ریه ها قرار گرفته است که همراه با عضالت 
بین دنده اى باعث تنفس ما مى شود. اسپاسم عضالنى این 

ماهیچه ها هوا را به داخل ریه ها مى مکد و استنشاق سریع 
آن باعث مى شود ساختارى در داخل گلو...

۷

در سوگ «پیروز»در سوگ «پیروز»
«ایران»  ماتم گرفت«ایران»  ماتم گرفت

۲

تعمیرات لوازم خانگی هم در صف گرانی  زیر پل خواجو  آواز بخوانید!جهان نما نحوه حذف همزمان انبوه برنامه هاى اضافى ویندوزاستان کم شنوایی و پیرگوشی را چگونه درمان کنیم؟تکنولوژی سالمت

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش خصوصى در ارایه خدمات و استفاده بهینه از 
امکانات موجود خود، انجام کلیه امور مربوط به تنظیف ساختمان ها و محوطه هاى دانشگاه و همچنین نگهدارى و توسعه فضاى سبز 
و تعمیر و نگهدارى سیستم هاى تاسیسات مکانیکى دانشگاه را به صورت تأمین نیرو از طریق برگزارى مناقصه عمومى به شرکت 
هاى واجد شرایط و داراى مجوز فعالیت از وزارت کار، رفاه و امور اجتماعى واگذار نماید. متقاضیان واجد شرایط مى توانند حداکثر 
ظرف مدت ده روز از تاریخ درج این آگهى، جهت خرید اسناد و اطالع از شرایط شرکت در مناقصه به سایت اینترنتى این دانشگاه به 
آدرس www.iaun.iau.ir قسمت مناقصه/ مزایده مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و در صورت نیاز به راهنمائى 

با شماره تلفن 42292020-031 ( دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه ) تماس حاصل فرمائید
 شرایط شرکت در مناقصه به شرح ذیل مى باشد

1- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
2- دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مجاز است.

3-  واجدین شرایط در هنگام درخواست همکارى ملزم به ارائه مدارك ثبتى شرکت، فرم تأیید صالحیت از وزارت کار و امور اجتماعى 
و رزومه کارى شرکت مى باشند.

4-     مبلغ واریزى بابت خرید اسناد دو میلیون ریال مى باشد.
5- مبلغ تضمین بابت شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه قید گردیده است.

آگهی مناقصه (نوبت دوم) 
واگذاری كلیه امور مربوط به تنظیف ساختمان ها و محوطه های دانشگاه و همچنین 
نگهداری و توسعه فضای سبز و تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات مكانیكی 

دانشگاه به صورت تأمین نیرو در دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در نظر دارد مدیریت پارکینگ هاى خودروهاى شخصى دانشجویان 
و کارواش مستقر در سایت دانشگاه را به شرح ذیل از طریق برگزارى مزایده عمومى، براى مدت یکسال به 
اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازمتقاضیان دعــوت مى شود جهت دریافت اسناد 
مزایده، حداکثر ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار این آگهى به سایت اینترنتى دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد به آدرس www.iaun.iau.ir (قسمت مزایده/مناقصه ) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد 

مزایده اقدام نمایند.
شرایط مزایده:

* هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
*  دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است .

* مبلغ واریزى بابت خرید اسناد مزایده مذکور مبلغ 000 / 2/000 ریال مى باشد
* مبلغ ضمانت شرکت در مزایده 000/000/ 500 ریال مى باشد

آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت : نجف آباد ، بلواردانشگاه ، دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد ، ساختمان 
کتابخانه مرکزى تلفن دبیرخانه کمیسیون : 42292020 – 031          

آگهی مزایده (نوبت دوم) واگذاری پاركینگ های

 خودروهای شخصی دانشجویان و كارواش دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد اجراى فونداسیون و ساخت و نصب 
سوله کارخانه آب معدنى شاهانکوه فریدون شهر به مساحت حدود 2600 
مترمربع مطابق با فهرست بهاى سال 1401 در رشته ى ابنیه به پیمانکار واجد 
شرایط رتبه حداقل 4 داراى ظرفیت مجاز را به شماره سیستمى 1401/4959 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگــزارى فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا 
بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 

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 مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم به عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/12/11 
ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 مورخ 1401/12/17

ـ مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 مورخ 1401/12/28
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 روز شنبه مورخ 1401/01/05

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه به ارزش 5 درصد 
قیمت برآورد مندرج در اسناد 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
 www.ioz.ir :آدرس سایت سازمان

 info@ioz.ir :ایمیل سازمان
تلفن سازمان: 32673080- 32673010

آگهی مناقصه عمومی/ یک مرحله ای

مسعود منتظری نجف آبادیـ  مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود 

مسکن بالتکلیف!
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وجود 2404 زندانى مهریه
 در کشور

فاسدان بازار 
ارز و سکه را اعدام کنید

خبرخوان
افشاگرى درباره پیاز

  همشهرى آنالین |عضــو مجمــع 
تشــخیص مصلحت نظــام ضمــن انتقاد از 
گرانى عجیــب پیاز علت اصلــى این افزایش 
قیمت را فــاش کــرد. محمدجــواد ایروانى 
مى گوید: مــا در ایران پیاز صــادر مى کنیم و 
از طرفى پیــاز را بــا قیمت هاى بــاال براى 
مــردم از خــارج وارد کنیم، این یــک پدیده

 عجیب است!

5 سد لبریز شد
  همشهرى آنالین | بر اســاس آمار 
شــرکت مدیریت منابع آب هم اکنون 5 ســد 
کشــور در 4 حوضه آبریز لبریز از آب شده اند و 
شاخص پرشدگى مخزن در آنها به 100 درصد 
رســید. بر مبناى این آمار تا تاریخ 7 اسفندماه 
پنج ســد در حوضه هاى آبریز، فالت مرکزى، 
کرخه، حوضه هــاى جنوبــى و کارون بزرگ 
هیچ ظرفیت خالى ندارنــد. 2 درصد از کل آب 
ذخیره سازى شده از ســدهاى کشور مرتبط با 

پنج  سد یاد شده است.

خبرگزارى تک نفره!
حمیــد معصومى نــژاد، خبرنگار    صبا |
صداوســیما بعد از قطع همکارى از سوى تیم 
جدید معاونت سیاســى به صورت مســتقل 
خبررسانى مى کند. او در ویدیویى که به تازگى 
منتشــر کرده، انتشــار اخبــار و گزارش هاى 
اختصاصــى و آمــوزش زبــان ایتالیایــى را 
از دغدغه هــاى خود در ادامــه فعالیت خبرى 

برشمرده است. 

حقوق معاف از مالیات
نماینــدگان مجلس شــوراى    فارس |
اســالمى با معافیت مالیات بر درآمد اشخاص 
حقیقى تحــت عنوان حقوق و مزایا تا ســقف 
10 میلیون تومــان موافقت کردند. در گزارش 
کمیسیون تلفیق معافیت مالیاتى براى حقوق 
ماهانه تا سقف 7 میلیون تومان در نظر گرفته 

شده بود.

نگران سالمت دانشجویان 
  ایسنا |رئیس دانشــگاه تهران وضعیت 
ســالمتى دانشــجویان از جنبه هاى روحى، 
ســالمت جســمانى را نگران کننده توصیف 
کرد و گفت: آمارها نشــان مى دهد ســالمت 
روانى، ســالمت بهداشــتى و جســمانى در 
جامعه بشــرى و بــه ویژه در فضــاى محیط 
دانشــگاه و دانشجویى مناســب نیست و این 
وضعیت در بین دانشــجویان یــک وضعیت 

نگران کننده است.

زمان پیش فروش بلیت 
  مهر|  رئیس سازمان راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى اعالم کرد: پیش فروش بلیت هاى 
نوروزى قطار از هفته آینده آغاز خواهد شــد. 
شهریار افندى زاده گفت: پیش بینى مى کنیم 
حجم ترددها در نوروز امسال، 10 تا 15 درصد 
رشد داشته باشــد. وى افزود: سه موج سفر را 

براى نوروز 1402 پیش بینى کرده ایم.

ماربورگ در ایران نیست
معــاون    باشگاه خبرنگاران جوان|  
فنى مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت 
بهداشــت گفت: ویروس ماربورگ مانند تب 
خونریــزى دهنده، در دســته بیمــارى هاى 
مشــترك بین انســان و دام قرار دارد. حمید 
عشرتى گفت: در حال حاضر ویروس ماربورگ 
در ایران گزارش نشده است. او ادامه داد: مردم 
بایدگوشت تازه را به مدت 48 ساعت در محیط 

یخچال نگهدارى کنند. 

رئیس هیئت امناى ستاد دیه کشور با اشاره به جمعیت 
2404 نفرى زندانیان مهریه در کشور گفت: این افراد 
اغلب به دلیل عســرت در پرداخت ســکه هاى کم اما 

سنگین قیمت در بند زندان به سر مى برند.
سید اســدا... جوالیى با اشــاره به افزایش روزافزون 
قیمت ســکه تا کانال 30 میلیون تومــان گفت: این 
روزها بدهکاران مالى ناشى از تعهدات مهریه نه بابت 
ناتوانى در تأمین سکه هایى هم اندازه با سال هاى تولد 
شمسى خانم هاى متقاضى دریافت کابین که به دلیل 
عدم امکان پرداخت سه یا چهار سکه در حبس گرفتار 
شده اند.رئیس هیئت امناى ستاد دیه کشور با اشاره به 

نرخ تورم 53 درصدى بهمن ماه اظهار کرد: در شرایطى 
که خانوارهاى ایرانى اوضاع معیشتى مناسبى ندارند و 
وضعیت اشتغال و حقوق همسان با نیازهاى اساسى در 
بین جوانان هنوز مهمترین دغدغه به حساب مى آید در 
این شرایط بدهکار شدن یک مردى که با کلى تالش 
اســباب حداقلى مورد نیاز براى ازدواج و آیین نکاح را 
فراهم کرده اغلب در بدو شروع زندگى یا در سال هاى 
ابتدایى آن با اقامه دعوا و ارائه دادخواست مهریه بدهکار 
زوجه خود هم مى شود.  وى استان فارس را با میزبانى 
از 205 زندانى مهریه در صدر شــلوغ ترین اســتان ها 

عنوان کرد.

سخنگوى کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس گفت: 
ما به دنبال این هســتیم که مشــکل حل شود؛ اما با 
جنگ نمى شود! بین دســتگاه ها که نمى توان جنگ

 به پا کرد.
 ضمن اینکه اعتقاد داریم رئیســى فرد خوبى است و 
باید کمکش کرد اما اگر رئیس جمهور نتواند مشکالت 
اقتصادى را جمع کند مجلس باید انجام دهد و این را 
تا به اینجا رساندیم که بخش زیادى از مجلس همراه 

هستند.
سیدکاظم دلخوش اباترى گفت: باید چند نفر را، چه 
دولتى و چه غیر دولتى، که در بازار ارز و ســکه فساد 

ایجاد کردند، اعدام کنند و با آنها برخورد جدى شود؛ 
زیرا آنان آب و نان را به روى مردم بسته اند و این باعث 
شده مردم لحظه به لحظه از بین بروند؛ وقتى در یک 
خانواده نان سر سفره نباشد چطور مى خواهند زندگى 

خود را بچرخانند. 
 وى گفت: من معتقدم که یک به هم ریختگى در تیم 
اقتصادى دولت وجود دارد که باید جمع شود. از سویى 
مجلس نباید منفعالنه عمل کند، چرا که جزو ارکان 
نظام اســت و به همین خاطر باید برنامه بدهد  و اگر 
خودش را حتى در بخش نظارت کنار بکشد آبى گرم 

نمى شود.

الدن ایرانمنش
بامداد روز دوشــنبه 17 بهمن زلزله اى شدید ترکیه را 
لرزاند. شدت این زلزله به حدى بود که در برخى دیگر از 
کشورها نیز احساس شد. به نظر مى رسید که این رخداد، 
بســیارى از تورهاى ترکیه را تعطیل کنــد و یا از رونق 
بیاندازد اما نه تنها تبلیغات این تورها کم نشــده؛ بلکه 
در آستانه نوروز، بسیارى از تورهاى مسافرتى همچنان 
در منوهایشــان نام ترکیــه را با قیمت هــاى نجومى

 بلیت ها آورده اند.
گرچه  بررسى هاى آژانس هاى مسافرتى نشان مى دهد 
که از روزى که زلزله 7/8 ریشترى جنوب شرق ترکیه را 
هدف قرار داد، تعداد تماس ها و درخواست ها براى سفر 
به ترکیه کاهش یافت، اما زلزله با وجود اینکه خسارات 
زیادى به بار آورد، خللى در برنامه هاى ســفر تورهاى 

گردشگرى و پروازهاى ایران ایجاد نکرد.
به گفته کارشناســان، این موضوع به این خاطر است 
که زلزله در مناطقى رخ داد کــه در حالت عادى مقصد

 ایرانى ها نیســت و به همین خاطر برنامه ســفرها و 
پروازهاى آژانس هاى مســافرتى به ترکیه نه لغو شد و 
نه خللى در آن وارد شد و تورهاى مسافرتى مثل قبل به 

کار خود ادامه دادند.
از بین تورهاى جذاب براى ایرانى هــا مى توان به تور 
استانبول اشاره کرد که در بین شهرهاى توریستى ترکیه 
هنوز هم مخاطبان بیشترى دارد و  توجیه کسانى که این 
روزها و در اوج خبرهایى که از ترکیه به گوش مى رسد 
باز هم مى خواهند به این شــهر سفر کنند این است که 

این شهر از نقاط حادثه خیز ترکیه دور  است. 
اما بعد از گذشــت دو هفته از این اتفــاق، اوضاع کمى 
فرق کرد چرا که رئیس انجمن صنفــى دفاتر خدمات 
مسافرت هوایى و جهانگردى ایران این بار از کاهش سفر 
ایرانى ها و ریزش مسافران ایرانى به این کشور خبر داد.

حرمت ا... رفیعى اوایل اسفندماه با اشاره به اینکه زلزله 
در مناطق توریستى ترکیه رخ نداده است و شهروندان 
ایرانى معموًال به مناطق زلزله زده سفر نداشتند؛ بنابراین، 
پیش بینى مى شــد زلزله هاى اخیر، در سفر ایرانى ها به 
ترکیه تأثیر چندانى نداشته باشد، گفت: پس از گذشت 
حدود دو هفته،  حجم تقاضا در این مسیر کاهش یافته و 

سفرها به ترکیه ریزش داشته است.
آنطور که از گفته هاى رفیعى مشخص مى شود در این 

بازه زمانى همچنین نرخ بلیت پروازهاى ترکیه کاهش 
داشته و به یک سوم رسیده که بیانگر تقاضاى پایین سفر 

ترکیه بوده است. 
گرچه  رئیــس انجمن صنفى دفاتر خدمات مســافرت 
هوایى و جهانگردى ایران به این نکته هم اشاره کرده بود 
که احتمال دارد با گذر زمان و سرعت عمل کشور ترکیه 
در احیاء، براى نوروز وضعیت سفر به این مقصد عادى تر 
شــود، اما با توجه به اینکه شــرایط به هیچ وجه قابل 
پیش بینى و باثبات نیست؛ بنابراین، به شرکت ها و دفاتر 
خدمات مسافرتى توصیه کرده بود در صورتى که براى 
سفرهاى نوروزى خدمات مى دهند تعهدات را به گونه اى 
ایجاد کنند که اگر التهاب دیگرى به وجود آمد، بتوانند 

پاسخگوى مردم باشند و هر دو گروه متضرر نشوند. 
پس از صحبت هــاى این فعال گردشــگرى، اتفاقات 
جالبى در آژانس ها افتاد و دقیقًا بعد از بیش از 20 روز از 
وقوع زلزله در ترکیه قیمت هاى بلیت باز هم رنگ صعود 
به خود گرفتند و تا جایى باال رفت که مى شود حاال گفت 
قیمت بلیت به ترکیه نجومى شده است. به عنوان مثال 

با توجه به رشــد صعودى قیمت دالر برخى از تورهاى 
ترکیه که شــامل 6 شــب و 7 روز اقامت در یک هتل 
4 ستاره در آنتالیا مى شــود تا 40 میلیون تومان قیمت 

گذارى شده است.
موضوع جالب اینکه قیمت هــا در حالى هر روز در حال 
صعود هستند که تبلیغات تورهاى نوروزى سفر به ترکیه 

نیز فعالیتشان بیشتر شده است.
شــاید به همین خاطر اســت که مدیــر کل نظارت و 
ارزیابى خدمات گردشــگرى به تازگى به مســافران 
ترکیه هشــدار داده که با توجه به وقوع زلزله هاى اخیر 
در کشــور ترکیه و تصمیم مقامات این کشــور براى 
اســکان اضطرارى زلزله زدگان در هتل ها، هموطنانى 
که قصد سفر به این کشــور را دارند، پیش از انجام سفر 
از قطعیت در تأمین محل اقامت خــود اطمینان کامل

 حاصل کنند.
یحیى نقى زاده محجوب تأکیــد کرده: با توجه به وقوع 
زلزله هاى اخیر در بخشى از کشور ترکیه و اخبار اعالم 
شده مبنى بر اینکه مسئوالن این کشور تصمیماتى براى 

اســکان زلزله زدگان در اماکن اقامتى رسمى از جمله 
هتل هاى مناطق گردشــگرى، مانند آنتالیا گرفته اند، 
ضرورى اســت تمام هموطنان که قصد سفر به ترکیه 
را دارند در زمان خرید بســته هاى سفر با دقت موضوع 
تأمین محــل اقامت و مشــخصات آن را مورد توجه و 

تأکید قرار دهند.
مقایسه نقشه گسل هاى ترکیه با مرکز زمین لرزه هاى 
اخیر نشان مى دهد که این زلزله دقیقاً روى گسل شرقى 
آناتولى که جزو پر ریسک ترین گسل هاى نقشه است 
رخ داده است، البته با توجه به وسعت استان ها، ممکن 
است استان یا حتى شــهرى، داراى نقاط پر ریسک یا 
کم ریسک باشد، کما اینکه نیمه شــمالى استانبول، از 
نظر احتمال زلزله، مجموعًا ایمن تر از جنوب این شهر 
است. اما خطر پایین زلزله، به معنى صفر بودن احتمال 
آن نیســت و نیز خطر باال هم به معنى این نیســت که 
حتمًا زمین لــرزه اى رخ خواهد داد اما ســفر کردن در 
این شــرایط به کشورى با این شــرایط ریسک زیادى

 را دربردارد. 

با وجود زمین لرزه مرگ بار؛

بازار تورهاى نوروزى سفر به ترکیه داغ است چند شهر درگیر 
مسمومیت است؟

  خانه ملت | نماینــده مــردم سروســتان 
در مجلس گفــت: حدود 10 تا 15 شــهر ما درگیر 
مسمومیت دانش آموزى شده است که باید مجلس 
به این موضوع ورود کند. عبدالعلى رحیمى مظفرى 
گفت: دانش آمــوزان ما را تهدیــد مى کنند هرچند 
همانند سایر اقداماتشان هیچ غلطى نمى توانند بکنند، 

اما مجلس باید به این موضوع ورود کند.

دالر لعنتى! 
  رویداد24 | حجت االسالم محمدتقى رهبر، 
امام جمعه موقت اصفهان اظهار کرد: متأسفانه مردم 
این روزها زیر فشار هســتند. به همین دلیل هم و 
غم دولت باید این باشد که فشار معیشتى را از روى 
مردم بردارد. البته همه مشکالت زیر سِر دالر لعنتى 
آمریکایى است. مجلس، دولت، دلسوزان و مشاوران 
باید تالش شان را به کار بگیرند تا مردمى که در 22 
بهمن آن راهپیمایى عظیم را برگزار کردند، بیشتر 

مورد توجه قرار بگیرند. 

سایه روسیه
 بر سر مشتریان ما

بر اســاس گــزارش نشــریه    تجارت نیوز |
«پلتس» واردات نفت روسیه به چین رشد چشمگیرى 
داشته است. گویا پاالیشــگاه هاى مستقل چین در 
استان شــاندونگ به این مبادله تمایل زیادى دارند 
و خواهان خریدارى گریدهاى مختلف نفت روســیه 
هستند. این در حالى اســت که این پاالیشگاه ها به 
عنوان اصلى ترین خریداران نفت ایران به حســاب 
مى آیند. حال مشخص نیســت با حضور روسیه چه 
چشم اندازى در انتظار بازار صادرات نفت ایران است.

«سالم فرمانده 2» 
سرود «ســالم فرمانده 2» در آستانه    فارس |
نیمه شعبان سالروز میالد امام زمان (عج) به عنوان 
اثر جدید گروه «ماح» (ملت امام حسین(ع)) جمعه 12 
اسفند ماه از ساعت 20 رونمایى و براى نخستین بار 
از شبکه 3 سیما پخش مى شود. نماهنگ این سرود 
با حضور 10 هزار کودك و نوجوان از سراسر کشور در 
مسجد مقدس جمکران ضبط شده است. بناست با 
رونمایى این سرود، اجتماعات «سالم فرمانده» در 
شهرهاى مختلف کشور برگزار شــود که براساس 
شنیده ها اولین اجتماع در اســتان یزد برگزار خواهد 
شد.  نسخه نخست سرود «سالم فرمانده» 27 اسفند 
ماه 1400 مصادف با نیمه شعبان براى نخستین بار در 

شهر لنگرود استان گیالن پخش شد.

آغاز به کار اولین بازار آب 
  میزان |معــاون برنامه ریــزى شــرکت آب 
منطقه اى یزد گفت: طرح شــکل گیرى بازار آب در 
دشت یزد- اردکان در آســتانه اجراست و پیش بینى 
مى شود تا پایان سال جارى با انتخاب کارگزار، فعالیت 
خود را آغاز کند. حسین کوثرى گفت: بازار آب یا مبادله 
آب، یعنى فرایند خرید و فروش حقوق دسترسى به آب 
(حقابه) یا به زبان ســاده بازار آب شامل شرکت آب 
منطقه اى به عنوان ناظر، شــرکت کارگزار به عنوان 

مجرى، خریدار و فروشنده آب است.

فرار بى سابقه رئیس مافیا
  فرارو| «مارکو رادوانو»، رئیس یک باند مافیا 
در ایتالیا از زندان نورو در ســاردینیا ایتالیا فرار کرده 
اســت. دوربین هاى امنیتى زندان لحظه فرار مارکو 
را ثبت کرده اند. در این فیلم، مرد 40 ساله را مى بینیم 
که به لطــف چندین ملحفه گره زده بــه یکدیگر از 
دیوار پایین پریده و ســپس پا به فرار مى گذارد. او از 
زندانى با حداکثــر امنیت فرار کرد که در 40 ســال 
گذشــته هیچکس موفق به فرار از آن نشــده بود. 
او به اتهام قاچاق مــواد مخدر به 19 ســال زندان 

محکوم شد.  

خورشید کیایى
از شادى باردار شــدن «ایران»، یوزپلنگ ایرانى تا خبر 

جان باختن «پیروز»، تنها 10 ماه گذشت. توله یوز نرى 
که سرگذشــت غم انگیزى را براى دوستداران محیط 

زیست به جا گذاشت و «ایران» را به سوگ نشاند.
«ایران» مادر این توله یوز باقیمانده از سه توله یوز دیگر، 
یازدهم اردیبهشت امسال بعد از 48 ساعت جنگیدن با 
درد زایمان، سه توله یوز به دنیا آورد که براى ایران، هم 
یک افتخار بود و هم یک ثروت کمیاب، به این خاطر که 
این تولدها کشورمان را در زمره معدود کشورهایى قرار 

داد که داراى یک میراث ارزشمند است. 
به واســطه حساســیت این موضوع، از روزى که سه 
توله یــوز «ایران» به دنیــا آمدند، گــروه نگهدارى از 
آنها کار خود را شــروع کردند اما از همــان ابتدا بخاطر 
خطاهایى که وجود داشت مادر، توله هایش را نپذیرفت 
و از شیر دادن به آنها امتناع کرد و دو توله «ایران» بعد 
از چند روز به واســطه زایمان نارس و مشــکالتى که 
داشــتند جان ســپردند اما با تالش هاى شبانه روزى 
که انجام شــد،«پیروز» زنــده ماند و در تهــران زیر 
نظر پزشــکان تحت درمان و کنترل 24 ســاعته قرار

 گرفت.
او کم کم بزرگ شــد و به 10 ماهگى رســید اما گویا 

سرنوشــت این بچه یوز نیز همچون دو برادرش باید به 
مرگ ختم مى شد و «پیروز» بعد از چند روز تالش براى 
زنده ماندن به علت نارسایى کلیه صبح دیروز از دنیا رفت 

و تالش هاى مسئوالن محیط زیست نقش بر آب شد.
اینها همه در حالى اســت که یوزهاى آسیایى از جمله 
گونه هاى نادرى هستند که به گفته کارشناسان تنها 30 
نفر از آنها باقى مانده و با تهدید انقراض روبه رو هستند. 
گرچه خبر خوش بعد از این همه خبر تلخ این اســت که 
«ایران» باز هم باردار است و همچنین به تازگى در ثبت 
تصویر هایى در منطقه عباس آباد اصفهان یک یوزپلنگ 
دیده شده است اما با تمام این اوصاف نسل این گونه ها 

به مویى بند است. 
ما تنها کشورى هستیم که طى این سال ها وارد وادى 
پرریسک تکثیر نســل از آخرین بازمانده هاى یوزپلنگ 
ایرانى شــده ایم اما حاال که «پیروز» ما را تنها گذاشت 
در واقع به ما تلنگر زد کــه اگر درصد خطاهایمان را کم 
نکنیم و اگر دیر بجنبیم، ممکن است یوز آسیایى را براى 

همیشه از دست بدهیم. 

در سوگ «پیروز»،«ایران»  ماتم گرفت

لوازم خانگى جزء اقالمى بود که در سال جارى با افزایش قیمت زیادى روبه رو 
بود. تا جایى که فروشــندگان لوازم خانگى ادعا دارند خرید کاال توسط مردم 
کاهش داشته است و تنها افرادى که مجبور به خرید و یا تهیه جهیزیه هستند 

به سمت این بازار براى خرید مى آیند. 
به نظر مى رسد بیشتر مردم به تعمیر لوازم خانگى خود قانع شده اند، البته باید 
اضافه کرد که تعمیر لوازم خانگى هم به اندازه خرید یک یخچال در سال هاى 
گذشته براى آنها هزینه بر مى دارد اما با گرانى هاى به وجود آمده خرید لوازم 

خانگى از سبد خرید بیشتر خانه ها حذف شده است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایــع برودتى، تهویه مطبوع، 
لباسشویى و قطعات یدکى تهران مى گوید: مشاهدات حاکى از افزایش حدود 
10 درصدى مراجعه به تعمیرات در سال هاى اخیر است. چرا که قیمت قطعات 
هم افزایش قیمت چشمگیرى داشته اســت. ممکن است افراد دستگاه هاى 

دیگرى را جایگزین لوازم خود کرده باشند.

بهشتى با بیان اینکه گرانى لوازم خانگى مردم را به سمت تعمیر لوازم برده است، 
افزود: معموًال زمانى که قیمت کاال افزایش مى یابد با توجه به توان خرید، مردم 

گرایش پیدا مى کنند به تعمیر و اصالح لوازم خانگى که در اختیار دارند.

وى در رابطه با تغییر قیمت قطعات لوازم خانگى اظهار کرد: قطعات هم با گرانى 
لوازم خانگى دچار تغییر قیمت شد خصوصًا قطعاتى که در ایران نیست. به طور 
مثال انواع بردها به صورت استوك و دست دوم تهیه مى شود و شرکت هایى 
هســتند که از کانال هاى مختلف اقدام به واردات قطعات مورد نیاز مى کنند. 
اگر دستگاهى خارجى باشد بردهاى آن به سختى و با هزینه هاى بسیار گزاف 
وارد مى شود. عمومًا شرکت ها بردهایى که از گذشته دارند را تا جایى که ممکن 

است، تعمیر مى کنند.
بهشتى ادامه داد: شــرایط موجود مانند تحریم ها تأثیر بسزایى در این صنعت 
داشته است. حدود 70 درصد از لوازم خانگى مردم ال جى و سامسونگ است تا 
برند هاى دیگر. با توجه به حجمى که در گذشته از این برند ها فروخته شده است 
و بعد از چند سال نیاز به تعمیر و خدمات دارد، براى واردات این قطعات با مشکل 
روبه رو هستیم. واردکنندگان مجبور هستند از کانال هاى دیگر مانند امارات و 

قاچاق این قطعات را وارد کنند.

تعمیرات لوازم خانگى هم در صف گرانى 
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اصفهان، رتبه اول 
تولید شب بو در کشور

 مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: اســتان اصفهان رتبه اول تولید گل 
شب بو را در کشور به خود اختصاص داده و همچنین 
در بین شهرســتان هاى این اســتان، شهرســتان 
خمینى شهر قطب تولید گل شب بو است. احمدرضا 
رئیس زاده با اشاره به اینکه گل هاى شب بو از نیمه 
اسفندماه به سراسر کشور ارسال مى شود، افزود: در 
این فصل در شهرستان خمینى شهر، ساالنه حدود 
13 میلیون گلدان گل شب بو تولید شده و به اقصى 
نقاط استان و کشور ارسال مى شود. رئیس زاده اذعان 
کرد: سطح تولید گل شب بو در استان اصفهان نسبت 
به سال گذشته تغییر چندانى نداشته چراکه با توجه به 
خشکسالى موجود در سنوات اخیر استان، تولید این 

محصول گلخانه اى مانند سال گذشته خواهد بود.

لب تر کردن 
زمین هاى شرق اصفهان

با رها ســازى موقت آب زاینده رود و بارش گسترده 
باران، کشــاورزان شــرق اصفهان، تا 60 درصد از 
زمین هاى خود را زیرکشــت بردنــد. رییس صنف 
کشــاورزان شــرق اصفهان گفت: رها سازى آب 
زاینده رود یازده روز ادامه داشــت و کشــاورزان در 
این مدت 60 درصد از زمین هاى شــان را زیرکشت 
گندم، جو و گلرنگ بردند. وحیدا با اشــاره به اینکه 
کشــاورزان 40 میلیون مترمکعب از آب سد زاینده 
رود را تحویل گرفتند افزود: رها سازى آب دیر هنگام 
بود وکشاورزان در این مقطع زمانى فقط مى توانند 

زمین هاى خود را زیرکشت گندم و جو ببرند.

رونمایى از
 81 دستگاه اتوبوس 

دوازدهمین برنامه «به احترام مــردم اصفهان» با 
محوریت رونمایــى از 81 دســتگاه اتوبوس جدید 
شــهرى با اعتبار 3,500 میلیارد ریال (با مشارکت 
دولت) و آغاز به کار نخســتین مرکز مکانیزه معاینه 
فنى موتورســیکلت و مرکز معاینه فنى خودروهاى 
ســبک در منطقه 14 با مشــارکت انجمن حمایت 
از زندانیان امــروز چهارشــنبه برگزار مى شــود. 
بهره بردارى از پروژه اتصال بزرگــراه معلم به بلوار 
فرزانگان در مناطــق 7 و 12 شــهردارى با اعتبار 
550 میلیارد ریال نیز به احترام مردم اصفهان انجام 

مى شود.

آزادسازى 100 هکتار از 
رودخانه

کارشــناس دفتر مهندســى رودخانه با بیان اینکه 
امسال 100 هکتار از بستر رودخانه آزاد سازى شده 
گفت: روز دوشــنبه هم 32 باب ویالى غیرمجاز در 
محدوده روستاى چم کلبى شهر باغبهادران تخریب 
و 2 کیلومتر از بســتر رودخانه آزادسازى شد. پیمان 
صالحى افزود: شــرکت آب منطقه اى پس از صدور 
اخطار الزم، در صورتى که مالکان اقدام به تخریب 
و آزادسازى حریم و بستر زاینده رود نکنند، اقدام به 

بازگشت انفال عمومى خواهد کرد.

سهم اصفهان از طرح بزرگ 
کاشت درخت

سهم استان اصفهان در طرح «کاشت یک میلیارد 
درخت» حدود 5 میلیون در ســال است. مدیرکل 
منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان در آستانه هفته 
درختکارى گفت: با کاشــت یــک میلیارد درخت 
در سراسر کشور ســرانه درختکارى و مرتع دارى 
از هــزارو500 مترمربع به 2هــزارو500 مترمربع 
افزایش پیدا خواهــد کرد. ابوطالب امینى ســهم 
اســتان اصفهان را در این طــرح 20 میلیون اصله 
نهال دانست. مدت اجراى این طرح چهار ساله است 
و در هفته منابع طبیعى 300 هزار اصله درخت  کم 
آب بر و مقاوم به خشکى بین مردم و ادارات دولتى 

توزیع مى شود. 

خبر

خبرگزارى «خبرآنالین» طى چند روز گذشــته گزارشى 
مبنى بر ممنوعیت آوازخوانى زیر پل خواجو منتشر کرد که از 
سوى برخى از نهادها انجام گرفت. این گزارش واکنش هاى 

بسیارى را برانگیخت.
شهرام امیرى مدیر روابط عمومى میراث فرهنگى اصفهان 
در این باره اظهار داشت: ممنوعیتى در خصوص آوازخوانى 

زیرپل خواجو وجود ندارد. 
امیرى افزود: احتماًال کســانى بودند که در آنجا "آوازهاى 
نامتعارف" مى خواندند که با موسیقى سنتى مد نظر ما متفاوت 
بود. شاید پلیس براى آن دسته از افراد که زیر دهانه  پل تجمع 
مى کنند و "آهنگ هاى به روز" مى خواندند ممنوعیت ایجاد 

کرده باشد. وى گفت: کسى کارى به کار آوازخوانان ندارد. 
اصًال  نمى شود جلوى آوازخوانى را گرفت.

او در ادامه گفت: با پلیس اماکــن صحبت کردم و آنها هم 
گفتند که جلوگیرى از این کار در شــرح وظایف ما نیست. 
شاید طى چند ماه اخیر به دلیل حساسیت هایى که بود، گشت 

پلیس این اقدام را انجام داده باشد.
وى تصریح کرد: این نیســت که کســى برود و بخواند و 
بازداشت شود. شــاید زمانى که زاینده رود موقتى باز شده 
است، پلیس نگرانى هایى داشته که مانع شده و حساسیت 
نشان داده است یا به خاطر بحث هاى امنیتى مانع تجمع شده 

است؛ اما به صورت رسمى نیست و مقطعى است.

درب هاى پاساژ آزادى پس از وقوع آتش سوزى همچنان 
مهر و موم است و کســبه  آن در روز هاى شلوغ بازار خانه 

نشین هستند.
با گذشــت بیش از یک هفته از وقوع آتش سوزى نیمه 
سنگین پاساژ آزادى در چهارباغ عباسى، علت این حادثه 
همچنان اعالم نشــده و در این روز هاى پر هیاهوى آخر 
سال و شــلوغى باز به دلیل آنچه کســبه نبود مدیریت 
مى دانند خانه نشین شده اند و  نمى دانند چه زمانى تکلیف 
این پاساژ مشخص مى شود و آن ها مى توانند کسب و کار 

خود را آغاز کنند.
مدیر کل مدیریت بحران استاندارى اصفهان در این باره 

اعالم کرد: در جلســه مشــترکى با حضور دستگاه هاى 
مختلف استانى، رفع بالتکلیفى پاساژ آزادى در دستور کار 
قرار گرفته است. منصور شیشه فروش افزود: در اسرع وقت 
کارشناسان، این ساختمان چهار بلوکه را از نظر ایستایى و 
سازه بررسى خواهند کرد و نتیجه ظرف دو یا سه روز آینده 

اعالم مى شود.
وى ادامه داد: به طــور قطعى آن بلوك ســاختمان که 
دچار حریق شده بود، جزو قسمت هاى نا ایمن این پاساژ 
محسوب و بازگشــایى نخواهد شــد، اما به دلیل به هم 
پیوستن چهار بلوك این سازه، رفع پلمب دیگر قسمت هاى 

آن نیاز به کارشناسى دقیق دارد.

آتش بازار آزادى دامن کسبه 
آن را هم گرفته است

زیر پل خواجو
 آواز بخوانید!

همان ابتداى خیابان طویل مصلى از سمت خیابان سعادت 
آباد، مرکزى است که دیگر براى آسیب دیدگان اجتماعى 
غریبه نیست. مرکز مداخله در بحران یا اورژانس اجتماعى 
بهزیستى سالیان سال اســت دیگر نام آشنایى شده براى 
کسانى که به آن پناه مى آورند. ساختمان دو طبقه اى که به 
دو بخش تخصصى و نگهدارى موقت تقسیم شده و افراد 
مى توانند به صورت خود معرف یا معرفى از طریق مراجع 
مختلف به این مراکز مراجعه کنند و از خدمات این مرکز به 

صورت رایگان و شبانه روزى بهره مند شوند.
 در این مرکــز پس از پذیــرش و ارزیابى هاى تخصصى 
متناسب با نوع مشکل نســبت به ارائه خدمات تخصصى 
به افراد اقدام مى شــود. ازجمله زنان و دختران در معرض 
آسیب هاى اجتماعى مى توانند براى مدت معینى از خدمات 

نگهدارى موقت استفاده کنند.
«123» یا «مرکز مداخله در بحران» بهزیستى پیش از این 
شامل خودروهایى بود که در سر چهارراه ها مى ایستادند 
تا اگر آسیب دیده اى با مشــکل مواجه بود به آنها مراجعه 
کند اما چند سالى هست که به گفته معاون امور اجتماعى 
اداره کل بهزیستى استان اصفهان این رویه عوض شده و 
این خودروها آســیب دیدگان را از گوشه هاى شهر جمع
 مى کنندو در مرکز «مداخله در بحران» بهزیستى مستقر 

مى شوند. 
آنطور که عبدالرضا اسماعیلى در حاشیه بازدید از این مرکز 
به ما مى گوید: «اورژانس اجتماعى حاصل فعالیت چند ساله 
سازمان بهزیستى کشور در امور آسیب دیدگان اجتماعى 
است و ویژگى مهم این مسئله ارائه خدمات اجتماعى یعنى 
تخصصى بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن است.»

حاال به کمک این رویه است که خدمات اجتماعى به مردم 
در سازمان بهزیستى دیگر محدود به زمان و مکان نیست 
و هر جا که بحرانى پیش بیاید و یا آســیب دیده اى باشد 
مسئوالن مرکز هم همانجا حضور مى یابند و به این شکل 
افرادى متشکل از تیم تخصصى مستقر در این خودروها به 
صورت متناوب و موقت در نقاط پرتراکم جمعیتى و آسیب 
 زا به ارائه خدمات مى پردازند. همچنین کارشناســان این 
مرکز از طریق گشتزنى و جســتجو در محله هاى استقرار 
خودرو به شناسایى و جذب هدایت افراد پرداخته و نسبت به 
ارائه خدمات تخصصى در محل آنها اقدام مى کنند و موارد 
اورژانسى را در این مرکز پذیرش مى کنند تا خدمات الزم 

به آنها ارائه شود.

پشت خطى هاى آزاردیده 
وارد بخش خط تلفن 123 اورژانس اجتماعى که مى شویم، 
پر شــده از اتاقک هایى که هر کدام به وسیله یک اپراتور 
اداره مى شود. تلفن ها یک آن قطع نمى شود و مشاوران به 

سرعت مسئله مورد نظر را از فردى که پشت خط است پرس 
و جو مى کنند. افراد پشــت خط این تلفن معموًال کسانى 
هستند که یا مورد خشونت قرار گرفته اند، یا آزاردیده اند، یا 
اقدام به خودکشى کرده اند و یا افکار خودکشى رهایشان 

نمى کند.
این خط با همین هدف و براى کمک به این افراد راه اندازى 
شده تا اپراتورها سریع و بدون اتالف وقت اطالعات فرد از 
جمله آدرس و محل سکونت و نوع مشکل او را بگیرند و او 
را به کارشناسان متخصص ارجاع بدهند که یا مورد مشاوره 
قرار گیرند و یا اگر نیاز بــه مداخله و خدمات تخصصى تر 
بود این کار انجام شود. خطى که به شکل شبانه روزى در 
دسترس است حاال چه 9 صبح باشد یا 3 نیمه شب هر کس 
در هر کجا مى تواند با این خط تماس بگیرد تا بتواند کمک 

الزم را دریافت کند. 
وقتى از همتى، مســئول مرکز مداخلــه در بحران درباره 
مشــروح فعالیت هاى این مرکز مى پرســیم مى گوید: 
«اورژانس اجتماعى متشــکل از خط 123، خدمات سیار، 
مداخله در بحران، پایگاه اورژانس اجتماعى است و زیر نظر 
سازمان بهزیســتى فعالیت مى کند. دخترانى که اقدام به 
ترك خانواده کرده اند، کودکان و همسران آزار دیده، زنان 
آسیب دیده اجتماعى، افرادى که قصد خودکشى دارند یا 
اقدام به خودکشى کرده اند، زوجین متقاضى طالق و سایر 
افرادى که در شرایط بحرانى قرار دارند مى توانند از مرکز 

اورژانس اجتماعى، خدمات فورى دریافت کنند.»
این مسئول با بیان اینکه خدمات تخصصى در این مرکز 
به صورت شبانه روزى و به شکل هاى مختلف و رایگان 
ارائه مى شود، مى افزاید: «خدمات سرپایى شامل خدمات 
تخصصى مددکارى، روانشناسى، پزشکى، روانپزشکى به 

افرادى که مشمول خدمات مرکز مى شوند.»
به گفته همتى، خدمات نگهدارى موقت شــامل خدمات 
تخصصى به دختران و زنان در معرض آســیب و آسیب 
دیده اجتماعى است و این افراد مى توانند به مدت 21 روز 
از خدمات اقامت استفاده کنند و این مدت تنها با تأیید تیم 

تخصصى براى یک دوره دیگر قابل تجدید است. 
هم اکنون در سطح استان 19 اورژانس اجتماعى فعالیت 
دارند که 16 پایگاه در  شهرســتان اصفهان و 3 مرکز در 
اصفهان قرار دارند و ســه دســتگاه اورژانس در اصفهان 

فعال است.

آمار خودکشى نداریم!
اورژانس اجتماعى آنطور که معــاون امور اجتماعى اداره 
کل بهزیستى استان اصفهان مى گوید تنها نقش مشاوره 
و مداخلــه را دارد و نمى تواند آمارى از کســانى بدهد که 

خودکشى کرده اند.
وقتــى از او درباره آمارها مى پرســیم مى گویــد: «آمار 

خودکشى نداریم، اما آمار اقدام به خودکشى در سال 1400، 
557 نفر بود که در سال 1401 این تعداد به هزار و 88 نفر 
رسیده است و به نوعى 96 درصد آمار کسانى که با اورژانس 
اجتماعى تماس گرفته اند و گفته اند که اقدام به خودکشى 
کرده اند افزایش یافته است. همچنین افکار خودکشى در 
سال 1400، 303 نفر بوده که در سال 1401، به  626 نفر 

رسیده است.» 
در اورژانس اجتماعى روزانه بیش از 100 ورودى هست که 
تنها 50 تماس با اورژانس اجتماعى مرتبط است؛ بخشى از 
این تماس ها مزاحمان تلفنى هستند و بخشى دیگر هم 

ربطى به اورژانس اجتماعى ندارد.
به همراه مسئول مرکز به طبقه باالى ساختمان مى رویم، 
فضاى بزرگى که مهرداد هنرمند، ناظر شیفت صبح صداى 
مشــاور به ما مى گوید در اینجا انواع مشاوره هاى فردى، 
خانوادگى و... را پوشــش مى دهد؛ از ساعت 8 صبح تا 12 
شب. در اینجا نیز هر فرد آسیب دیده اگر به مشاوره بیشتر یا 
خدمات مددکارى نیاز داشته باشد به بخش مربوطه ارجاع 

داده مى شود تا بتواند از خدمات بیشترى استفاده کند.
آنطور که هنرمند مى گوید، تمامى خدمات این بخش هم 
رایگان است و بیشتر به کسانى خدمت رسانى مى شود که 
یا توان مالى نداشته و یا دسترسى درستى به روان پزشک 

ندارند. 
به گفته مسئول این بخش مراجعان به این بخش از همه 
سنین هستند از 8 یا 9 ساله گرفته تا 70 ساله که مى توانند تا 

25 دقیقه مشکلشان را با کارشناسان مطرح کنند.

خانه اى براى امنیت 
از دیگر دفاتر اورژانس اجتماعى، خانه امن است که شامل 
زنانى مى شود که گاهى دچار تهدید یا آزار در منزل مى شوند 
و مى توانند نزد اورژانــس اجتماعى بروند و به این خانه ها 

پناه ببرند.
دفتر شبهه خانواده فرزندان یا فرزندان در خانه هاى کودك 
و نوجوان و یا فرزندان نزد بســتگان، یکى دیگر از دفاتر 
اورژانس اجتماعى است که آنطور که گفته مى شود در حال 
حاضر 40 خانه کودك و نوجوان هیئت امنایى در اســتان 
اصفهان فعالیت دارند که پسران تا سن 18 سالگى و دختران 

تا زمان ازدواج مى توانند از خدمات آنها استفاده کنند.
از حیاط کوچک اورژانس اجتماعى و در مســیر خروجى 
این مرکز که راهى مى شویم، دیگر نوع نگاهمان به این 
مرکز تغییر کرده است؛ حاال مى دانیم که مهمترین هدفى 
که مراکز اورژانس اجتماعى یا مراکــز مداخله در بحران 
دنبال مى کنند فراهم آوردن پایگاهــى امن براى ارجاع 
اولیه هر نوع آسیب اجتماعى است. آســیب هایى که به 
طور اختصاصى روى سه محور خودکشى، همسر آزارى و 

کودك آزارى فعالیت مى کند.

یک روز در مرکز رسیدگى به امور آسیب دیدگان اجتماعى استان

در اورژانس 123 اصفهان 
چه مى گذرد؟

«خانه به خانه» براى کمک به نیازمندان
نصف جهان   در آستانه سال نو پویش بزرگ «خانه به 
خانه» در راستاى تسهیلگرى تأمین اثاثیه نیازمندان 
ویژه اهداى اقالم مازاد به خانواده هاى نیازمند کار 

خود را آغاز کرد.
پویش جمع آورى اقالم مازاد منزل و محل کار براى 
نیازمندان از درب منزل به عنوان «خانه به خانه»، از 
طریق تماس با شماره تلفن 90007272 امکانپذیر 
است و شهروندان مى توانند از این طریق کاالهاى 

مازاد خود را به نیازمندان بدهند.
در این طرح بعد از تماس و ثبت اطالعات، پیامکى 
براى خیر ارســال و زمــان حضــور درب منزل و 
دریافت وســیله به خیر اطالع داده مى شود. بعد از 
تحویل وســیله، شــماره بارکدى روى آن خورده 
مى شود و به دست نیازمند مى رســد و اگر وسیله 
نیاز به تعمیر داشــته باشــد، تعمیر و بعد به نیازمند

 داده مى شود.

مریم محسنى
در شرایط امروز که با نوسان قیمت دالر روبه رو هستیم 
برخى از فروشــگاه ها از این موضوع اســتفاده کرده و 

اجناسشان را نمى فروشند.
این فروشندگان با این توجیه که اگر جنسشان را بفروشند 
باید با قیمت باالترى آن را تهیه کنند، در این روزها که با 
نوسانات عجیب و و غریب و گرانى پى در پى دالر روبه 
رو هستیم اجناس خود را دپو کرده و به دست مشترى 

نمى دهند.

این مســئله نگرانى هاى زیادى ایجاد کرده اســت و 
شهروندان معترض هستند که چرا هیچ نظارتى بر این 

موضوع نمى شود.
به گفته شــهروندان این موضوع تنها به ضرر مصرف 
کننده تمام مى شود چرا که در شرایط حاضر اوست که 
باید در مقابل جنســى که مى خرد هزینه هاى باالیى 
بدهد. این موضــوع به خصوص در رابطه با اجناســى 
که با دالر خریدارى مى شــود و وارداتى اســت بیشتر 

دیده مى شود.

دپوى دالرى!

مسکن بالتکلیف!
نصف جهــان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
نهم اسفندماه خود در گزارشــى با عنوان «خروج 
سازندگان خرده پا از بازار مسکن» نوشته: «افزایش 
قیمت مصالح ساختمانى و افزایش قیمت ساختمان 
درحالى اســت که ســهم مسکن در ســبد هزینه 
خانوارها باالســت تا جایى که گزارش هاى مرکز 
آمار نشــان مى دهد در سال گذشــته 36 درصد از 
هزینه خانوار شــهرى به تأمین مسکن اختصاص 

یافته بود.»
 در بخــش دیگرى از ایــن گزارش آمده اســت: 

«همزمان با افزایش قیمت مصالح ساختمانى، شیب 
ساخت و ساز مسکن نزولى شده است. سازندگان در 
شرایط کنونى بالتکلیف هستند و در چنین شرایطى 
نه خریدارى در بازار وجود دارد و نه سرمایه گذاران 
رغبت مى کنند که بــراى ورود به طرح هاى جدید 
اقدام کنند. براســاس برآورد انبوه سازان اصفهان، 
تا لحظه تنظیم این گزارش هزینه ســاخت هر متر 
مســکن ملى در اصفهان 10 میلیون تومان برآورد 
مى شود و این هزینه ســاخت براى هر متر مسکن 

لوکس حدود 30 میلیون تومان است.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

25 هکتار از فضاى شهرى زازران
 بافت فرسوده است

نصــف جهــان   شــهردار زازران گفت: بــه منظور 
بازآفرینى بافت هاى فرسوده شهر اقداماتى شامل 
طرح تشــویقى 50 درصد تخفیف عــوارض براى 
نوسازى، آســفالت معابر بافت فرســوده و صدور 
رایگان پروانه براى بهســازى منــازل قدیمى به 
منظور رونق بومگردى و در راســتاى دستیابى به 
توازن و پایدارى در بافت فرسوده شهر در نظر گرفته 

شده است.
یدا... مؤمن زاده اظهار کرد: اجراى فاز سوم عملیات 
آسفالت معابر کوى امام حســین(ع) شهر زازران با 

پخش سه هزار تن آســفالت با اعتبار 3/5 میلیارد 
تومان اجرا شد.

وى افزود: پروژه پیاده روســازى معابر شهر هم در 
سال جارى نزدیک به هزار متر مربع با اعتبارى حدود 

700 میلیون تومان اجرا شده است.
مؤمن زاده با بیان اینکه زازران سال 1392 به شهر 
تبدیل شده است، اضافه کرد: این شهر با 850 هکتار 
وســعت داراى 9000 نفر جمعیت است که از 850 
هکتار وسعت این شهر 25 هکتار آن را بافت فرسوده 

تشکیل مى دهد.

انجام بازرسى هاى ایمنى از اماکن و 
ساختمان هاى کاشان 

نصف جهان   مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و 
خدمات ایمنى شــهردارى کاشــان گفــت: ماه 
گذشــته 90 مورد بازدید و بازرسى ایمنى از اماکن 
و ساختمان هاى شهرى توسط کارشناسان بخش 
پیشگیرى سازمان با اولویت اماکن عمومى و پرتردد 

انجام شد.
مصطفى محتشــمیان اظهــار کرد: پــس از این 
بازدیدهــا، گزارش هاى کاربرى هــاى ناایمن به 
مقامات مســئول اجرایى و قضایى ارسال شده که 
شامل مراکز مســکونى، درمانى، صنعتى، تجارى، 

تفریحى و ادارى بوده است.
وى افزود: همچنین آموزش هاى ایمنى و عمومى 
آتش نشانى براى 19 هزار و 122 نفر از شهروندان 
کاشانى در بهمن ماه  به صورت تئورى و عملى اجرا 

شده است.
محتشــمیان اضافه کــرد: مربیان آموزشــى این 
ســازمان آموزش هــاى الزم را در زمینــه اصول 
ایمنى و ضرورت رعایت آنهــا، علل ایجاد حوادث 
و سوانح، نحوه ارتباط با سازمان، چگونگى مقابله 
با آتش ســوزى در لحظات اولیه و نحوه استفاده از 
خاموش کننده هاى دستى جهت آتش سوزى هاى 

مختلف را ارائه کرده اند.
وى با بیان اینکــه افزایش آمار حــوادث به دلیل 
ناآگاهى و آشــنا نبودن خانواده ها با مسائل ایمنى 
اســت، تصریح کرد: هر چقدر آموزش در ســطح 
خانواده و جامعه افزایش یابد و از استاندارد و ایمن 
بودن وسایل و لوازم خانگى اطمینان حاصل کنیم 

کمتر شاهد سوانح و مشکالت خواهیم بود.
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شرکت نوکیا با پیروى از ترند حق تعمیر گوشى، تلفن هوشمند جدیدى 
با بدنه پالستیکى قابل بازیافت عرضه کرده که مى تواند ظرف مدت چند 

دقیقه تعمیر شود.
گوشــى نوکیا جى 22 (Nokia G 22) که توسط تولیدکننده فنالندى

 "اچ ام دى گلوبال" (HMD Global) ســاخته شــده است، یک تلفن 
هوشمند استاندارد با صفحه نمایش 6.5 اینچ و یک دوربین اصلى 50 
مگاپیکسلى است. اما بدنه بیرونى و داخل گوشى است که آن را منحصر 
بفرد مى کند. درب پشت گوشــى، از پالستیک قابل بازیافت است که 

مى تواند به راحتى باز شده و قطعات معیوب، تعویض شوند.
کاربر با استفاده از ابزار ها و راهنمایى تعمیر که از سوى شرکت "آى فیکس 
ایت" (iFixit) فراهم شده است، مى تواند درب پشت گوشى را باز کرده و 
قاب پشت گوشى، باطرى، صفحه نمایش و پورت شارژ را تعویض کند.

آدام فرگوسن، مدیر بازاریابى محصول "اچ ام دى گلوبال" اظهار کرد: 
این فرآیند ممکن است به طور میانگین، 30 درصد هزینه کمترى نسبت 

به تعویض گوشى قدیمى و خرید تلفن جدید داشته باشد.
شــرکت هاى تلفن هوشــمند تحت فشــار رگوالتور ها که خواهان 
دستگاه هاى الکترونیکى پایدارتر هستند، به طور فزاینده تالش مى کنند 
گوشى هایى تولید کنند که مدت طوالنى ترى دوام داشته باشند. به عنوان 
مثال، قانونگذاران در پارلمان اروپا خواســتار وضع مقرراتى هستند که 

تولیدکنندگان را وادار کنند به کاربران، حق تعمیر بدهند.
حق تعمیر به جنبش مدافعــان حقوق مصرف کننده اشــاره دارد که 

مى خواهند تعمیر دستگاه ها براى مصرف کنندگان، راحت تر شود.
تعمیر تلفن ها به دلیل این که باطرى و سایر قطعات آن با چسب محکم 

شده اند، پیچیده تر شده است.
اپل که مدت ها تمایلى به تغییر سیاست هاى تعمیرات خود نداشت، نوامبر 
سال 2021 تصمیم گرفت برنامه تعمیر خارج از سیستم این شرکت را 
راه اندازى کند که به مشــتریان اجازه مى دهد قطعــات را براى تعمیر 

دستگاهشان، خریدارى کنند.
تحقیقات شرکت "سى سى اینسایت" نشــان مى دهد حدود نیمى از 
دارندگان گوشــى موبایل در اروپا در صورت خراب شدن گوشى بدون 

گارانتى، آن را تعمیر مى کنند.
یک عیب نوکیا جى 22 این است که تنها از استاندارد آى پى 52 در زمینه 
مقاومت در برابر ذرات آسیب رسان پشتیبانى مى کند و ضد آب نیست. به 

گفته فرگوسن، این قابلیت در قیمت فعلى گوشى، امکان پذیر نیست.
نوکیا تنها شرکتى نیست که تلفن هاى هوشمند دوستدار محیط زیست 
تولید مى کند. شرکت هلندى "فیرفون" (Fairphone) هم تلفن هایى 
مى فروشــد که از قطعات قابل تعمیر و قابل تعویض در ساخت آن ها 

استفاده شده است.
نوکیا که زمانى بزرگترین سازنده گوشــى موبایل بود، با صدرنشینى 
غول هاى الکترونیکى سامسونگ و اپل، عقب نشینى کرده است. این 
شرکت اکنون براى زیرســاخت مخابراتى که به اپراتور هاى موبایل 

مى فروشد، شناخته مى شود.
بر اساس گزارش شبکه سى ان بى سى، نوکیا، کسب و کار موبایل خود را 
در سال 2014 به مبلغ 5.4 میلیارد یورو (5.8 میلیارد دالر) به مایکروسافت 
فروخت. این واحد بعدا توسط اچ ام دى که توسط مدیران نوکیا در فنالند 
تاسیس شده بود، به مبلغ 350 میلیون دالر خریدارى شد. نوکیا براى هر 

گوشى که اچ ام دى مى فروشد، حق امتیاز مى گیرد.

نحوه حذف همزمان انبوه برنامه هاى اضافى ویندوز 
عرضه گوشى نوکیا 

با قابلیت تعمیر فـــورى

پیام رسان رمزنگارى شده سیگنال، در واکنش به الیحه امنیت جدید انگلیس، اعالم 
کرد در صورت تصویب شدن آن، از این کشور خارج خواهد شد.

الیحه ایمنى آنالین دولت انگلیس، به مقامات اجازه مى دهد پیام هاى خصوصى 
را با هدف متوقف کردن تروریســت ها و کودك آزاران، چــک کنند. اقدام مذکور، 
رمزنگارى را تضعیف خواهد کرد. ســیگنال اعالم کرد ترجیــح مى دهد به جاى 

تضعیف سیاست هاى حریم خصوصى خود، فعالیتش در انگلیس را متوقف کند.
مردیت ویتاکر، رئیس بنیاد سیگنال گفت: 100 درصد ترجیح مى دهیم از انگلیس 
خارج شــویم تا این که اعتمادى که مردم به ما براى فراهم کردن راه ارتباطى به 
معناى واقعى خصوصى دارند را تضعیف کنیم. ما هرگز وعده هاى حریم خصوصى 

را تضعیف نکرده و نخواهیم کرد.
سیگنال که در سال 2014 راه اندازى شد، اکنون بیش از 40 میلیون کاربر ماهانه 
فعال دارد. این اپلیکیشن براى قابلیت هاى امنیتى خود مانند حالت پیام هاى محو 

شونده، محبوبیت پیدا کرده است.
الیحه ایمنى آنالین که در پارلمان تصویب شده است، مدت ها به دلیل طرح هایش 
براى تضعیف رمزنگارى، هدف انتقاد قرار گرفته است. این الیحه در شکل فعلى 
خود، رگوالتور انگلیس (افکام) را مامور مى کند تا پیام هاى رمزنگارى شده را براى 

شناسایى موارد کودك آزارى و تروریسم، اسکن کند.
دولت انگلیس اعالم کرده است این الیحه، ارتباطى به رمزنگارى سر به سر ندارد 

و راهى براى متوقف کردن فعالیت آنالین مجرمان است.
ویتاکر این توجیه را قبول نداشــته و اظهار کرد: این یک تفکر رویایى اســت که 
باور داشته باشــیم این الیحه مى تواند حریم خصوصى افرادى که قانون را زیر پا 

نمى گذارند را تضمین کند.
رئیس ســیگنال گفت: رمزنگارى یا از همه حمایت مى کند یا بــراى همه از بین 

مى رود.
سیگنال تنها اپلیکیشنى نیست که قابلیت رمزنگارى را براى پیام ها فراهم مى کند. 
واتس اپ، آى مسیج اپل، فیســبوك و تلگرام، همگى از این قابلیت براى تضمین 
امنیت ارتباطات کاربران بهره گرفته اند. نرم افزار VPN و خدمات ایمیل هم ممکن 

است زیر چتر این قانون قرار بگیرند.
 انگلیس تنها دولتى نیســت که به نام امنیت آنالین، با رمزنگارى مقابله مى کند. 
به عنوان مثال، کنترل چت اتحادیه اروپا، ســاماندهى بسیار مشابه الیحه ایمنى 

آنالین را دارد.

خالص شدن از شر برنامه هاى اضافى در رایانه ساده تر از چیزى 
است که فکر مى کنید.

چه فضاى خالى در هارد دیسک، خود تمام شود یا فقط بخواهید 
همه چیز را مرتب کنید، ایده خوبى است که برنامه ها و بازى هایى 

را که دیگر استفاده نمى کنید، حذف کنید.
حذف برنامه ها از رایانه شخصى چه به صورت انبوه یا یک به یک 
آسان است، اما بسته به نسخه سیستم عاملى که استفاده مى کنید، 
روش هاى مختلفى براى انجام آن وجود دارد. اگر دستگاه شما از 
ویندوز 11 یا 10 استفاده مى کند، مراحل خاصى وجود دارد که باید 
دنبال کنید، براى رایانه هاى قدیمى تر، روشى نیز وجود دارد که با 

هر نسخه از سیستم عامل مایکروسافت کار مى کند.
اما گزینه هــاى داخلى همیشــه راحت ترین روش نیســتند، به 
خصوص اگر در هارد دیسک شــما چیز هاى زیادى وجود داشته 
باشــد که مى خواهید در یک لحظه از شــر آن ها خالص شوید. 
اگر اینطور اســت، ابزار هاى مفیدى وجود دارد که به شما امکان 
مى دهد چندین برنامــه را بدون نیاز به نگهــدارى از رایانه خود 

حذف کنید.

چگونه برنامه ها را در وینــدوز 11 و 10 حذف 
کنیم؟

براى حذف برنامه ها از رایانــه ویندوز 11، با بــاز کردن برنامه 
تنظیمات شروع کنید. مى توانید آن را در باالى منوى شروع، جایى 
که به طور پیش فرض در آن قرار دارد، پین شده بیابید، اما اگر به 
هر دلیلى آن را در آنجا نمى بینید، مى توانید آن را در نوار جستجو 
نیز جستجو کنید. پس از باز شــدن برنامه، روى Apps در پانل 
ســمت چپ کلیک و Apps and Features را انتخاب کنید تا 

لیستى از هر برنامه را در رایانه خود مشاهده کنید.
براى حذف نصب یک برنامه روى ســه نقطه ســمت راست نام 
آن کلیک کنید، از منوى کشــویى Uninstall را انتخاب کرده و 
دستورالعمل هاى روى صفحه را دنبال کنید. براى هر برنامه کمى 
متفاوت خواهد بود، اما به طور کلى، شــما فقط باید چند بار روى 
Next کلیک کنید. این فرآیند را براى هر برنامه اى که مى خواهید 

حذف کنید، تکرار کنید.
حذف برنامه ها در ویندوز 10 نیز مشابه اســت. در این نسخه از 
سیستم عامل، برنامه تنظیمات را به شکل نماد چرخ دنده در پانل 

سمت چپ منوى استارت خواهید دید، اما اگر نتوانستید آن را پیدا 
کنید، همیشه مى توانید از نوار جستجو استفاده کنید. ابزار کمکى 
را باز کرده و به Apps بروید تا لیســتى از هــر برنامه را در رایانه 
خود بیابید. روى یکى از موارد موجود در لیست کلیک کنید؛ یک 
دکمه Uninstall را مشاهده خواهید کرد، روى آن کلیک کنید تا 
حذف نصب کننده برنامه راه اندازى شــود و فقط دستورالعمل ها 

را دنبال کنید.

چگونه برنامه هاى ویندوز را با استفاده از کنترل 
پنل حذف کنیم؟

کنترل پنل حداقل از ویندوز 95 وجود داشته است و اگر بخواهید 
همچنان مى توانید از آن براى حذف نرم افزار روى رایانه شخصى 
خود اســتفاده کنید. این فرآیند براى نســخه هاى ویندوز که به 

ویستا، XP و احتماال حتى قبل از آن بازمى گردند، یکسان است.
درست مانند سایر ابزار هاى ویندوز، مى توانید به دنبال کنترل پنل 
در نوار جستجوى منوى شروع بگردید. هنگامى که آنجا هستید، 
روى Uninstall a program کلیک کنید، لیستى از برنامه ها را 

مشــاهده خواهید کرد، روى هر یک از آن ها دوبار کلیک کنید تا 
برنامه حذف شود. مانند قبل، باید دستورالعمل هاى روى صفحه را 
دنبال کنید که بسته به برنامه اى که مى خواهید از شر آن خالص 

شوید، متفاوت خواهد بود.

انبــوه  حــذف  نحــوه 
برنامه هاى ویندوز

یک نقطه همه گزینه هاى باال 

ضعف بزرگ دارند: شــما بایــد خودتان 
برنامه هاى حذف را اجرا کنید، بدتر از آن، 

نمى توانید چند برنامه حذف را همزمان اجرا کنید، به این معنى که 
اگر یکسرى نرم افزار وجود دارد که مى خواهید حذف کنید، براى 

مدتى باید پشت رایانه بنشینید.
اینجاست که BCU (که مخفف Bulk Crap Uninstaller) به 
کار مى آید. این برنامه رایگان و منبع باز اســت، به این معنى که 
توسط یک جامعه نگهدارى مى شود و به طور گسترده قابل اعتماد 

در نظر گرفته مى شود.
 برنامه BCU مى تواند رایانه شما را براى برنامه هایى که مى توانید 
حذف کنید اسکن کرده و آن ها را به صورت انبوه براى شما حذف 
کند. این بدان معناست که شــما مى توانید تعدادى از فرآیند ها را 
تنظیم کنید و در حالى که نرم افزار کار هاى سنگین را براى شما 

انجام مى دهد، کنار بروید.
هنگامى که BCU لیستى از برنامه هاى موجود در رایانه را به شما 
نشان مى دهد، مى توانید بررســى کنید کدام یک را مى خواهید 
حذف کنید. اگر کادر هاى تایید را در کنار هر مورد نمى بینید، کافى 
است روى «انتخاب با استفاده از چک باکس ها» در پانل سمت 

چپ کلیک کنید. 
پس از انتخاب خود، روى Uninstall quietly در باال کلیک کنید. 
نرم افزار از شما مى پرسد آیا مطمئن هستید یا خیر، از این فرصت 
براى بررسى اینکه آیا برنامه اى را که مى خواهید به طور تصادفى 
به فهرست اضافه کنید، اضافه نکرده اید، استفاده کنید. اگر همه 
چیز خوب به نظر مى رســد، انتخاب هاى خود را تایید کنید و در 

حالى که BCU کار را انجام مى دهد، آسوده خاطر بنشینید.
حذف انبوه برنامه ها ممکن است ترسناك باشد، اما مطمئن باشید 
که قبل از اینکه این نرم افزار شــروع به حذف برنامه هایى که 
عالمت گذارى کرده اید کند، یک نقطه بازیابى ایجاد مى کند. 
این به شــما این امکان را مى دهد که در صورت بروز مشکل، 

هرگونه تغییر را پس بگیرید.
دانلود یک برنامه خارجى براى حــذف برنامه ها به صورت انبوه 
یک روش عالى براى خالص شــدن از شر bloatware است 
که با یک رایانه جدید همراه است، همچنین برنامه هایى را که 
امتحان کرده و به این نتیجه رسیده اید که به اندازه کافى خوب 

نیستند، حذف کنید.
 BCU تقریبا هر شــخصى مى تواند هر از گاهى از ابزارى مانند 

براى پاك کردن کامل سیستم استفاده کند.

اطالعات ارائه شده نشــان مى دهد که تبلت جدید 
شــرکت ویوو احتماال با نــام Vivo Pad2، در ماه 

آوریل عرضه خواهد شد.
شــرکت ویوو نخســتین تبلت جدید خود را با نام 
Vivo Pad در ســال 2022 میالدى عرضه کرد، 

این محصول داراى نمایشــگر 11 اینچى و تراشه 
Snapdragon۸۷۵SoC است. 

اکنون گزارش هایى منتشر شده که نشان مى دهد 
شرکت ویوو در حال کار بر تبلت بعدى خود است که 

احتماًال Vivo Pad2 نام دارد.
تبلت جدید ویوو با شــماره مدل PA۲۳۷۳ گواهى 
MIIT چیــن را دریافت کرده، امــا هنوز اطالعات 

زیادى در مورد ایــن محصول در دســترس قرار 
نگرفته اســت. احتماًال تبلت جدید شرکت ویوو در 
اواخر ماه آوریل با یک تراشــه میان رده یا پرچم دار 

عرضه خواهد شد. 
انتظار مى رود که تبلت جدید برخالف نسخه اصلى 

تبلت Vivo Pad، وارد بازارهاى بین المللى شود.

اولین تبلت شــرکت ویــوو کــه در آوریل 2022 
رونمایى شد، داراى نمایشگر 11 اینچى با رزولوشن 

۲٫۵K و نرخ نوسازى 120 هرتز است. 

این محصول از سیســتم بلندگوى چهارگانه بهره 
مى برد و از فنــاورى Dolby Atmos پشــتیبانى 

مى کند.
 Snapdragon870 تبلت یادشده به تراشه کوالکام
و پردازنده گرافیکى Adreno650 مجهز شده است.

تبلت Vivo Pad داراى یک دوربین دوگانه در پنل 

پشتى است که شامل دوربین اصلى 13 مگاپیکسلى 
و دوربین فوق عریض هشت مگاپیکسلى مى شود.

 یک دوربین هشت مگاپیکسلى نیز روى نمایشگر 
آن تعبیه شده است.

 این محصول با هشت گیگابایت حافظه رم و 128 
گیگابایت حافظه ذخیره ســازى داخلى همراه شده 
اســت. انرژى مورد نیاز آن نیز از طریق یک باترى 
8040 میلى آمپر ساعتى تأمین مى  شود و از فناورى 

شارژ سریع 44 واتى پشتیبانى مى کند.

فیسبوك از نسخه جدید هوش مصنوعى مورد استفاده 
 GPT Chat خود در برنامــه هایى ماننــد

رونمایى کرد.
متا، مالک فیســبوك روز جمعه از 
نسخه جدید هوش مصنوعى مورد 
استفاده خود در برنامه هایى مانند 
GPT Chat رونمایى کرد و گفت 

که به محققان این امکان را مى 
دهد تا راه حل هایى براى خطرات 

احتمالى این فناورى بیابند.
متا نرم افزار هوش مصنوعى خود به نام 

LLaMA را مدلى «کوچک تــر و با عملکرد 

بهتر» توصیف کرد که براى کمک به پژوهشگران در 
پیشبرد کارشــان طراحى شده است، چیزى 
که مى تواند به عنوان انتقادى پنهان از 
تصمیم مایکروســافت براى انتشار 
گسترده این فناورى در نظر گرفته 

شود.
برنامه نویسى مخفیانه پشتیبانى 
شــده توســط مایکروســافت،  
توانایى ایجاد متون بى نقص مانند 
مقاله یا شــعر، تنها در چنــد ثانیه با 

استفاده از فناورى را دارد.
فناورى LLM بخشــى از زمینه آن به عنوان 

هوش مصنوعى مولد شناخته مى شود که همچنین شامل توانایى 
عمل بر روى تصاویر، طرح ها یا کدهاى برنامه نویســى تقریبًا 

فورى بر اساس یک درخواست ساده است.
 ChatGPT خالقان ،OpenAI مایکروسافت همکارى خود را با
تعمیق کرد و در اوایل ماه جارى اعــالم کرد که این فناورى در 
موتور جســتجوى Bing و همچنین مرورگــر Edge یکپارچه 

خواهد شد.
گوگل با مشــاهده یک تهدیــد ناگهانى براى تســلط خود بر 
موتورهاى جستجو، اعالم کرد که به زودى زبان هوش مصنوعى 

خود را با نام Bard راه اندازى خواهد کرد.
با این حال، گزارش هاى مربوط به آسیب پذیرى ها در ارتباطات با 
ربات چت موتور بینگ مایکروسافت، از جمله تهدیدات و صحبت 

در مورد تمایل به سرقت کد هســته اى، به طور گسترده منتشر 
شد و این تصور را ایجاد کرد که این فناورى هنوز آماده نیست.

متا خاطرنشــان کرد که اگر محققان بتوانند دسترســى به این 
فناورى گران قیمت را بهبود بخشــند، این مشکالت که هوش 
مصنوعى از طریق ربات هاى چت نشان داده است و برخى آن را 

به توهم تشبیه کرده اند، بهتر مى توان برطرف کرد.
این شــرکت گفت که تحقیقات جامع "به دلیل منابع مورد نیاز 
براى آموزش و بهره بــردارى از چنین مدل هاى بزرگ محدود 

مى شود."
متا توضیح داد که این مانع از تالش ها براى "بهبود قابلیت هاى" 
این فناورى و "کاهش مسائل شــناخته شده مانند سوگیرى" و 

"کنترل تولید اطالعات نادرست" مى شود.

تبلت جدید Vivo Pad2 چه زمانى عرضه مى شود؟

Chat GPT رونمایى فیسبوك از نسخه پیشرفته

خط و نشان اپلیکیشن سیگنال براى انگلیس
گوشى هاى هوشمند تاشو به تدریج محبوب تر مى شوند و به نظر مى رسد به زودى 

به جریان اصلى تبدیل خواهند شد.
به نظر مى رسد OEM کره اى در حال برنامه ریزى براى گسترش بیشتر مجموعه 
خود با عرضه 6 دستگاه تاشو در سال 2024 است. عالوه بر این، این برند همچنین 

با حذف مدل پالس در سال آینده، سرى S خود را سازماندهى مجدد خواهد کرد.
به گفته کاربر توئیتر @RGcloudS، سامسونگ در نظر دارد سال آینده تغییرات 
قابل توجهى در مجموعه گوشى هاى هوشمند و تبلت هاى خود ایجاد کند. این برند 
 Galaxy Z Flex، Z مى تواند تا 6 دستگاه تاشو را در سال آینده عرضه کند، یعنى
Fold Ultra، Z Flip Ultra و به ویژه Z Tab. گلکسى زد فولد معمولى و گلکسى 

زد فلیپ نیز شامل مى شوند.

این منبع ادعا مى کند که مدل هاى مارك Z Ultra از صفحه نمایش ۴K سامسونگ 
استفاده مى کنند، در حالى که مدل هاى استاندارد Z از صفحه نمایش QHD ساخت 
BOE استفاده مى کنند. عالوه بر این، Z Flip مى تواند با صفحه نمایش ۲K ساخت 

سامسونگ یا پنل FHD BOE عرضه شود.
قابل ذکر است، ادعا شــده اســت که Samsung Galaxy Z Flex یک گوشى 
هوشمند سه تایى خواهد بود، به این معنى که برخالف گوشى هاى تاشو معمولى، 

سه بار تا مى شود.
 Galaxy عالوه بر این، ظاهراً این شرکت در حال کار بر روى یک تبلت تاشو به نام 
Z Tab است. از آنجایى که این تبلت تاشو خواهد بود، مى توانید انتظار داشته باشید 

که نمایشگر نسبتا بزرگترى ارائه دهد.
عالوه بر این، کاربر توئیتر ادعا مى کند که سامســونگ در حال آماده شدن براى 
عرضه سرى هاى میان رده جدید به نام ســرى Galaxy K است. در حالى که ما 
اطالعات زیادى در مورد خط تولید جدید نداریم، احتماال زیر سرى گلکسى A قرار 

خواهد گرفت. 
عالوه بر این، گزارش شــده است که شــرکت کره اى مدل گلکسى S۲۴+ را در 
ســال آینده کنار گذاشــته و یک مدل پریمیوم جدید در این سرى عرضه خواهد 

کرد.
توجه داشته اشــید که هیچ تایید رســمى در مورد هیچ یک از جزئیات به اشتراك 
گذاشــته شــده توســط RGcloudS وجود ندارد. بنابراین، توصیه مى کنیم این 
اطالعات را تا زمانى که منابع موثق تر یا اظهارات رسمى در دسترس قرار نگیرید، 

همراهى کنید.

سامسونگ سال آینده 6 گوشى تاشو عرضه مى کند
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سکسکه، صدا هاى غیرارادى هستند که در اثر اسپاسم دیافراگم ایجاد 
مى شوند. دیافراگم یک ورقه عضالنى بزرگ است که در زیر ریه ها قرار 
گرفته است که همراه با عضالت بین دنده اى باعث تنفس ما مى شود. 
اسپاسم عضالنى این ماهیچه ها هوا را به داخل ریه ها مى مکد و استنشاق 
سریع آن باعث مى شود ســاختارى در داخل گلو (که اپى گلوت نامیده 
مى شود) بسته شود. این بسته شدن شدید اپى گلوت باعث ایجاد صداى 

مشخصه «هیک» سکسکه مى شود.
به طور کلى، سکسکه پس از چند دقیقه خود به خود برطرف مى شود، 
اما سکسکه هاى طوالنى مدت که براى روز ها یا هفته ها طول مى کشد 
ممکن است نشانه اختالالت زمینه اى باشــد. برخى داروها، از جمله 

دارو هاى صرع، مى توانند فرد را مستعد سکسکه کنند.

عالئم سکسکه
عالئم سکسکه عبارتند از:

انقباض شدید یا اسپاسم دیافراگم که درست زیر استخوان سینه احساس 
مى شود.

هوا به طور غیر ارادى به گلو مکیده مى شود.
اپى گلوت بسته شده و صداى "هیک" تولید مى کند.

علت سکسکه
فعالیت عضالنى دیافراگم توســط اعصاب کنترل مى شود. 

سکســکه زمانى اتفاق مى افتد کــه محرك هاى خاصى 
اعصاب را تحریک مى کنند تــا دیافراگم را به 

اسپاسم بفرســتند. معلوم نیست چرا این 
اتفاق مى افتد.

اگر خیلى سریع غذا مى خورید یا تحت 
استرس زیاد هســتید، ممکن است به 

سکسکه ادامه دهید.

نوشیدن آب گازدار، جویدن آدامس و سیگار کشیدن همگى مى توانند 
باعث سکسکه ناشى از بلع هوا شوند.

سکسکه مزمن که بعد از 48 ساعت از بین نمى رود، مى تواند ناشى از یک 
بیمارى جدى پزشکى مانند دیابت باشد.

چرا مدام سکسکه مى کنم؟
سکسکه مى تواند آزاردهنده باشد، به خصوص اگر به طور منظم به آن 
مبتال شوید. اغلب اوقات، سکسکه ناشى از رفتار هاى روزمره مانند سریع 
غذا خوردن یا نوشیدن الکل است و معموًال در عرض چند دقیقه تا چند 

ساعت خود به خود از بین مى رود.
اما در برخى موارد، سکسکه مى تواند بسیار بیشتر طول بکشد (بیش از دو 
روز) و ممکن است نشانه اى از یک مشکل اساسى مانند رفلکس اسید 
یا آسیب به سیستم عصبى مرکزى باشد که ممکن است نیاز به درمان 

پزشکى داشته باشد.
هیچ روش خاصى وجود ندارد که بتواند سکسکه را متوقف کند. در واقع، 
طوالنى ترین دوره شناخته شده و ثبت شده سکسکه 68 سال به 
طول انجامید. با این حال، اگر سکسکه شما بیش از دو روز 
ادامه داشته باشد، برخى از دارو هاى بدون نسخه یا تجویزى 

ممکن است کمک کنند.
در اینجا هفــت دلیل وجود دارد که چرا ممکن اســت به 
سکسکه مبتال شوید، چه کار هایى مى توانید انجام دهید تا 
سکسکه را متوقف کنید و چه زمانى باید در مورد آن ها به 

پزشک مراجعه کنید.
تروى مدسن، اســتاد پزشکى 
اورژانس در دانشــگاه یوتا، 
مى گوید: «سکسکه ناشى 
از اسپاسم عضالت کنترل 

کننده تنفس است.»

به طور خاص، دیافراگم، عضله بزرگ در پایه ریه ها و ماهیچه هاى قفسه 
سینه مى توانند ناگهان دچار اسپاسم شوند. مدسن مى گوید: «این شبیه 
اسپاسم عضالنى است که ممکن اســت در ماهیچه ساق پا احساس 
کنید.»هنگامى که این ماهیچه ها اسپاسم مى کنند، باعث مى شود که به 
سرعت نفس بکشید و گلویتان براى مدت کوتاهى بسته شود و به صداى 

«هیک» سکسکه منجر شود.

خوردن بیش از حد یا خیلى سریع
خوردن بیش از حد یا خیلى سریع مى تواند باعث شود معده شما بیش از 

اندازه طبیعى خود بزرگ شود.
مدســن مى گوید، همانطور که معده شما منبســط مى شود، مى تواند 
دیافراگم شما را که در باالى شکم شما قرار دارد فشار دهد یا تحریک 
کند. سپس منجر به اسپاسم یا انقباض شدید دیافراگم مى شود که باعث 

سکسکه مى شود.
اگر به دلیل پرخورى سکسکه دارید، ممکن است الزم باشد صبر کنید تا 
غذا هضم شود تا احساس بهترى داشته باشید. اما در این بین، مى توانید 
براى کمک به تخلیه سریع معده خود قدم بزنید. همچنین مطمئن شوید 

که دراز نکشید، زیرا این کار مى تواند تخلیه معده را کند کند.

بلعیدن هوا
معده شما مى تواند در اثر بلع هوا منبسط شود که به دیافراگم فشار مى آورد 
و باعث سکسکه مى شود. این اتفاق مى تواند به چندین روش مختلف 

رخ دهد، از جمله:
آدامس جویدن: حتى اگر متوجه نباشــید، ممکن است هنگام جویدن 
آدامس هوا را ببلعید، به خصوص اگر هنگام جویدن دهان خود را باز کنید.

نوشــیدنى هاى گازدار: بلعیــدن حباب هــاى دى اکســید کربن در 
نوشیدنى هایى مانند نوشابه هاى گازدار و سلتزر مى تواند معده شما را پر از 

گاز کرده و باعث آروغ یا سکسکه شود.

سیگار کشیدن: افرادى که سیگار مى کشــند دائما هوا را مى بلعند که 
ممکن است باعث سکسکه شود.

تند غذا خوردن: سریع غذا خوردن میزان هوایى را که مى بلعید افزایش 
مى دهد.

اگر بیش از حد هوا بلعیده اید، آروغ زدن ممکن است به آزاد شدن مقدارى 
از آن کمک کند، اما باید تا زمان فروکش کردن سکسکه، جویدن آدامس، 

نوشیدن نوشابه یا سیگار کشیدن را متوقف کنید.

رفالکس اسید
رفالکس اسید وضعیتى است که زمانى اتفاق مى افتد که اسید معده به 
سمت گلو یا مرى شما سرازیر شود. بســیارى از موارد مى توانند باعث 
رفالکس اسید شــوند از جمله:خوردن غذا هاى تند یا سرخ شده-آخر 

شب غذا خوردن.
مدسن مى گوید: «ریفالکس مى تواند باعث سکسکه شود، زیرا مرى 
از کنار دیافراگم عبور مى کند و تحریک در این ناحیه مى تواند منجر به 

اسپاسم این عضله بزرگ شود.»
براى متوقف کردن یک دوره سکسکه مرتبط با رفالکس، ممکن است 

مصرف دارو هاى ضد اسید مانند Tums یا Pepcid به شما کمک کند.

باردارى
کودك در حال رشد ممکن است به دیافراگم فشار وارد کند که مى تواند 
باعث سکسکه شود. رفالکس اسید نیز یک عارضه جانبى شایع باردارى 

است و به عنوان محرك سکسکه شناخته شده است.
در مورد رشد جنین کار زیادى نمى توانید انجام دهید، اما راه هایى براى 
مدیریت سکسکه هاى مرتبط با سوزش سر دل در دوران باردارى وجود 
دارد، مانند پرهیز از غذا هاى محرك، خوردن وعده هاى غذایى کوچک تر، 

و خنثى کردن اسید معده با مقدارى شیر یا ماست.

استرس
مدسن مى گوید: «مشخص نیست که استرس چگونه باعث سکسکه 

مى شود، اما چند نظریه در مورد چگونگى وقوع آن وجود دارد.»
بلعیدن تصادفى هوا: مدسن مى گوید: «زمانى که استرس داریم، اغلب 
بازدم بیش از حد مى کنیم و ممکن است مقدارى از آن هوا به جاى وارد 
شدن به ریه ها، وارد معده ما شود. هنگامى که این اتفاق مى افتد، معده 

شما منبسط مى شود و منجر به سکسکه مى شود.
اختالل در سیســتم عصبى: زمانى که احســاس استرس یا اضطراب 
مى کنید، این احساس مى تواند مسیر هاى عصبى بین مغز و دیافراگم 

شما را مختل کند و باعث سکسکه شود.

چگونه سکسکه را متوقف کنیم؟
هیچ راه مطمئنى براى خالص شدن از سکسکه وجود ندارد و معموًال 
آن ها خود به خود برطرف مى شوند. با این حال، مى توانید درمان هاى 
خانگى ثابت نشده مختلفى مانند نوشیدن سریع آب، حبس کردن نفس 

یا تنفس در کیسه کاغذى را امتحان کنید.
Hanan Tanuos، MD، FAAP، مدیر مراقبت هاى اولیه کودکان در 

دانشکده پزشکى راتگرز نیوجرسى، مى گوید: «هیچ مطالعه بزرگى در 
مورد اثربخشى درمان ها خانگى وجود ندارد، اما آن ها به طور کلى بى ضرر 
هستند.»چاکرابورتى مى گوید: «اگر سکسکه شما نشانه یک بیمارى 
جدى است، درمان سکسکه به معناى درمان هر بیمارى زمینه اى است.»
اگر سکســکه هاى مداوم یا غیرقابل درمان دارید، وقت آن است که با 

تجویز پزشک دارو هاى زیر را امتحان کنید:
متوکلوپرامید: یک داروى بدون نسخه براى مشکالت معده و مرى.

کلرپرومازین: یک داروى تجویزى تایید شده براى سکسکه.

پیرگوشى افت تدریجى و پیشرونده کم شنوایى حسى-
عصبى است و رایج ترین علت کم شنوایى محسوب 
مى شــود.مدیرگروه مبارزه بــا بیمارى هاى معاونت 
بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى خراسان شمالى در 
مورد پیرگوشى و راه درمان آن گفت: پیرگوشى افت 
تدریجى و پیشرونده کم شنوایى حسى-عصبى است و 

رایج ترین علت کم شنوایى محسوب مى شود.
 دکترفلوریا انفرادى با بیان اینکه به طور معمول این 
عارضه از ســن 50 سالگى آغاز مى شــود، افزود: در 

افراد مبتال به پیرگوشى صدا ها شنیده مى شوند، ولى 
آن ها را تشخیص و تفکیک نمى دهند و یکى از دیگر 
ویژگى هاى پیرگوشى، بدتر شدن تشخیص کلمات در 

محیط هاى پر سر وصدا است.
وى با بیان اینکه دالیل متعددى براى پیرگوشى وجود 
دارد، افزود: به طور معمول افرادى که در معرض سر 
و صداى بلند قرار دارند، زودتر از دیگران پیرگوشى را 

تجربه مى کنند.
به گفته انفرادى علت دیگر، دارو هاى اتوتوکســیک 

یا سمى براى گوش هســتند چراکه برخى از دارو ها 
به شنوایى آسیب مى زنند و روند پیرگوشى را تسریع 
مى دهند.وى ادامه داد: همچنین، بین پیرگوشــى و 
فاکتور هاى خطرى مانند سیگار کشیدن، فشار خون 

باال و بیمارى دیابت ارتباطات معنادارى وجود دارد.
انفرادى با اشاره به اینکه پیرگوشــى امرى اجتناب 
ناپذیر است، اضافه کرد: این بیمارى با توجه اطرافیان 
و استفاده به موقع از وسایل تقویت شنوایى و سمعک 
قابل درمان است.وى ادامه داد: کم شنوایى سالمندان 

به دلیل اختالل در برقرارى ارتباط با اطرافیان 
موجب افســردگى و گوشــه گیرى آنان و 
همچنین موجب افزایــش احتمال رخداد 

حوادث براى آن ها مى شود.
مدیرگروه مبــارزه با بیمارى هــاى معاونت 

بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى خراسان شمالى 
یادآور شد: با تجویز درست و منطقى وسایل کمک 

شنوایى مانند سمعک مى توان شرایط سالمندان را 
بهبود بخشید.

روزنامه خراسان نوشت:  سرطان ریه،مرى، کبد، پروستات و... هر کدام نشانه 
هاى خاص خود را دارند که با شناخت احتمال ابتال به آن ها و مراجعه به موقع 

مى توانید از پیشرفت شان در بدن جلوگیرى کنید.
سرطان دومین علت مرگ و میر جهانى و مسئول مرگ ساالنه حدود 10میلیون 
نفر در سال است. در جهان، حدود یکى از شش مرگ رخ داده ناشى از سرطان 
است.حدود یک سوم مرگ و میر ناشى از سرطان به علت شاخص توده بدنى 
باال، مصرف میوه و سبزى کم، نداشــتن فعالیت فیزیکى، مصرف دخانیات و 

... است.
استفاده از دخانیات مهم ترین عامل خطر براى سرطان است و باعث نزدیک به 
22 درصد مرگ ها خواهد شد. شایع ترین علل مرگ توسط سرطان از سرطان 
هاى ریه، کولورکتال، معده،کبد و پســتان بوده است. شناسایى و تشخیص 
زودهنگام سرطان به درمان آن کمک زیادى خواهد کرد. بنابراین الزم است که 

عالیم ظاهرى این بیمارى را بشناسیم.

سرطان ریه، تورم گردن و صورت
سرطان ریه مى تواند باعث تورم در ناحیه صورت، گردن، بازوها و قسمت باالیى 
سینه شود و این زمانى است که یک تومور به رگى که از سر به قلب مى رود فشار 
وارد مى کند. یکى دیگر از عالیم سرطان ریه که بیماران زیاد به یاد مى آورند 

ناتوانى در هوا گیرى یا صداى سوت مانند در زمان تنفس است.

سرطان روده بزرگ، وجود خون در مدفوع
ســرطان روده بزرگ جزو 10 سرطان شایع در کشــورمان است. نشانه هاى 
بروز سرطان روده  بزرگ شــامل تغییر در عادت اجابت مزاج و بروز اسهال یا 

یبوست،وجود خون در مدفوع،یرقان و زردى و ضعف و خستگى دایمى است.

سرطان کبد، تورم شکم
سرطان کبد یک بیمارى مزمن اســت که در نتیجه  ابتال به آن خون از مواد 
زاید پاك نمى شود. از نشانه هاى ابتال به این سرطان مى توان احساس درد در 
قسمت باال و سمت راست بدن، تورم شکم، تغییر رنگ مدفوع به سفید ،تهوع 

و استفراغ را نام برد.

سطح کلسیم باال، نشانه چند سرطان
سطح باالى کلسیم در خون هم یک نشــانه از ابتال به سرطان است و هم از 
عواقب چند سرطان است که از سرطان سینه تا سرطان ریه را در بر مى گیرد. 

این نشانه مى تواند از طریق آزمایش خون توسط پزشک تشخیص داده شود.

سرطان مرى، سوزش قلب
سوزش قلب مداوم یا درد مبهم و ماندگار در قفسه سینه بعد از غذا خوردن مى 
تواند نشانه بیمارى سرطان مرى باشد. از دیگر نشانه هاى این سرطان مى توان 
ناتوانى در بلعیدن غذا، اختالل در نوشیدن مایعات، استفراغ غذاها و سرفه کردن 

براثر عبور نامناسب غذا از مرى و ورود آن به ریه را نام برد.

سرطان پانکراس، بى اشتهایى و تب و لرز
سرطان پانکراس با تهوع و استفراغ،بى اشتهایى و کاهش وزن شروع مى شود 
و در ادامه فرد با نشانه هاى لرز، اسپاســم عضالنى و مدفوع چرب و کم رنگ 
و افزایش قند خون به علت کاهش انسولین متوجه ابتال به سرطان پانکراس 

مى شود.

سرطان پستان، وجود توده
وقتى اسم سرطان سینه مى آید، اولین عالمتى که به ذهن مى آید وجود توده 
در سینه اســت. خانم هاى مبتال به این سرطان با تغییرات پوستى و قرمزى و 
تورم در سینه ها یا خروج ترشحات غیر شیرى از پستان ها و احساس درد متوجه 

مشکل مى شوند.

سرطان پروستات، خون در ادرار
سرطان پروستات دومین سرطان شایع در مردان اســت و از نشانه هاى آن 
مى توان به مشکل در دفع ادرار یا قطره قطره دفع شدن آن، درد در ناحیه  شکم 
و لگن، وجود خون در ادرار و درد یا عالیم غیر طبیعى در آلت تناسلى اشاره کرد.

کم شنوایى و پیرگوشى را چگونه درمان کنیم؟

سکسکه زیاد نشانه چیست؟

نشانه هاى انواع سرطان 

و لگن، وجود خون در ادرار و درد یا عالیم غیر طبیعى در آلت تناسلى اشاره کرد.

ى به گلو مکیده مى شود.
" و صداى "هیک" تولید مى کند.

که
افراگم توســط اعصاب کنترل مى شود. 

فاق مى افتد کــه محرك هاى خاصى 
مى کنند تــا دیافراگم را به

 معلوم نیست چرا این 

مى خورید یا تحت 
ید، ممکن است به 

طوالنى ترین دوره شناخته شده و ثبت شده سکس
طول انجامید. با این حال، اگر سکسکه شما
ادامه داشته باشد، برخى از دارو هاى بدون نس

ممکن است کمک کنند.
اینجا هفــت دلیل وجود دارد که چرا مم در
سکسکه مبتال شوید، چه کار هایى مى توانید
سکسکه را متوقف کنید و چه زمانى باید د

پزشک مراجعه کنید.
تروى مدسن، اس
اورژانس در د
مى گوید: «س
از اسپاسم عض
کننده تنفس است.

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى خرید تلویزیون شهرى داخلى به 
شماره  2001094734000080 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 عد م 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: 
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/12/08 

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1402/01/09 
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1402/01/19 
- زمان بازگشایى پاکت ها: 1402/01/20 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار(شرکت در مناقصه):
ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 4/500/000/000 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر میدان فاطمیه شهردارى مرکزى - 03145225200

مناقصه عمومی یک مرحله ای ( نوبت اول)

فراخوان مناقصه عمومی خرید تلویزیون شهری (داخلی) 

سعید ابریشمی راد-شهردار شاهین شهر 

چاپ اول  نوبت اول

م.الف:۱۴۶۴۵۷۹
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى 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 به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شــماره 15005- 1401/12/07 هیات دوم خانم بتول امین زاده به شناسنامه 
شــماره 38397 کدملى 1280809159 صادره از اصفهان فرزند محمدحسن در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 80 .241 مترمربع پالك شماره 43 فرعى از 12 اصلى واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 191 دفتر 554 امالك به نام 
نامبرده داراى سابقه ثبت و سند مشاعى مى باشــد تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/10 – 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25- م الف: 1463527- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

غرب اصفهان – شهریارى/12/178

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
شــماره آگهى: 140103902002000371- تاریخ آگهى: 1401/12/08- شماره پرونده: 
139804002003004691- آگهى مزایده پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9804433 - چهل 
و هشت سهم مشاع از پانصد و چهار سهم عرصه و اعیان پالك 1062 فرعى از 14039 اصلى 
بخش 05 اصفهان به مساحت 663,48 مترمربع واقع در آدرس اصفهان خیابان جابر انصارىـ  
خیابان عارفـ  انتهاى بن بست امیر(6)، مالکیت مهدى سیامکى فرزند هاشم شماره شناسنامه 
1523 تاریخ تولد 1355/06/07 صادره از اصفهان داراى شــماره ملى 1286990424 با جز 
سهم 48 از کل سهم 504 به عنوان مالک چهل و هشت ســهم مشاع از پانصد و چهار سهم 
عرصه و اعیان با شماره مســتند مالکیت 9909976901201977 تاریخ 1399/09/15 ثبت 
گردیده است. حدود: شماًال: به دیوار بطول (15/23) پانزده متر و بیست و سه سانتیمتر به شماره 
نود و یک فرعى از چهارده هزار و سى و نه اصلى شرقا: در دو قسمت اول (جاى پى دیواریست) 
بطول (6/00) شش متر به کوچه احداثى به عرض شش متر دوم (جاى پى دیواریست) بطول 
(38/00) سى و هشــت متر به قطعه دو تفکیکى جنوبا: دیواریست بطول (15/20) پانزده متر 
و بیست سانتیمتر به شــماره نود و دو فرعى از چهارده هزار و سى و نه اصلى غربا: دیواریست 
بطول (43/30) چهل و سه متر و سى سانتیمتر به شــماره نود و چهار فرعى از چهارده هزار و 
سى و نه اصلى مشخصات ملک طبق نظر کارشناس ملک مذکور یک باب خانه داراى پروانه 
ساختمانى و در زمان بازدید در حال اجراء و احداث سقف و ستوان بودند که با عنایت به جمیع 
عوامل مؤثره از جمله محل وقوع ملک، وضعیت بــازار و... به مبلغ 15/797/142/857 ریال 
معادل یک میلیارد و پانصد و هفتاد و نه میلیون و هفتصد و چهارده هزار و دویست و هشتاد و پنج 
تومان و هفت ریال تعیین مى گردد . که در قبال طلب خانم فرشته موذنى بابت مهریه مندرج در 
سند ازدواج: شماره سند: 10974، تاریخ سند: 1381/08/17، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه 
ازدواج 20 و طالق 10 شهر اصفهان اســتان اصفهان، توقیف گردیده از ساعت 9 الى 12 روز 
شنبه مورخ 1401/12/20 در شعبه مهریه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در اصفهان 
خیابان جى خیابان تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه اداره اجراى اسناد رسمى از طریق مزایده 
به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ 15/797/142/857 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شــود. این آگهى یک مرتبه در سایت سازمان ثبت 
اسناد و امالك کشــور و روزنامه نصف جهان در تاریخ 1401/12/10 چاپ و منتشر مى گردد 
و درج در سایت سازمان به منزله انتشــار در روزنامه کثیراالنتشار محلى مى باشد و خریداران 
جهت شــرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را طى فیش سپرده به شماره حساب: 
IR 090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالك 
کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 نزد بانک مرکزى بابت 
پرونده کالسه فوق پرداخت نمایند. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 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 سپره ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد. الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى قانونى تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقداً وصول مى گردد.تاریخ انتشار:1401/12/10- م الف:1463832- اکرم محمود 
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آگهى فقدان سند مالکیت
شماره: 140185602030017227 - آقاى محمد توکلى نجف آبادى فرزند عبدالکریم طبق 
درخواست وارده به شماره 140121702030036072 مورخ 1401/11/16 و  باستناد دو برگ 
استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى  است  که سند مالکیت 
ششدانگ  پالك ثبتى شماره 20 فرعى از 338 اصلى ( که حاصل استاندارد سازى پالك 452 
فرعى از تجمیعى 337/8 و 338/13 و 338/6 باقیمانده مى باشد. )  واقع در قطعه 11 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که  سه دانگ مشاع از ششدانگ آن درصفحه 335 دفتر 466 امالك 
ذیل ثبت 110876  بنام آقاى محمد روح اله نجف آبادى  فرزند مصطفى  ثبت و سند  مالکیت 
بشماره چاپى 594696  الف / 16 سال 88  صادر و تسلیم گردیده  که پس از انتقال مع الواسطه 
به موجب سند قطعى شــماره 8306 مورخ 1392/04/17 دفترخانه اسناد رسمى شماره 395 
شهرستان نجف آباد از طرف خانم راضیه محمدى نجف آبادى فرزند محمد على به آقاى محمد 
توکلى نجف آبادى فرزند عبدالکریم انتقال گردیده است و سپس به موجب سند رهنى شماره 
8307 مورخ 1392/07/14 دفترخانه اسناد رســمى شماره 395 شهرستان نجف آباد در قبال 
مبلغ 800/000/000 ریال در رهن بانک ملت شعبه مرکزى نجف آباد قرار گرفته است و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است . و تمامت سه دانگ مشاع  از ششدانگ آن در صفحه 140 دفتر 
599 امالك ذیل ثبت 137539 بنام خانم  اعظم حجتى فرزند ابراهیم ثبت و سند مالکیت به 
شماره چاپى 594697 الف / 16 سال 88 صادر و تسلیم گردیده که پس از انتقال مع الواسطه 
به موجب سند قطعى شــماره 8306  مورخ 1392/05/26 دفترخانه اسناد رسمى شماره 395 
شهرستان نجف آباد از طرف خانم راضیه محمدى نجف آبادى فرزند محمد على به آقاى محمد 
توکلى نجف آبادى فرزند عبدالکریم انتقال گردیده است و سپس به موجب سند رهنى شماره 
8307 مورخ 1392/07/14 دفترخانه اسناد رســمى شماره 395 شهرستان نجف آباد در قبال 
مبلغ 800/000/000 ریال در رهن بانک ملت شعبه مرکزى نجف آباد قرار گرفته است و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابه جائى  مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/12/10- م الف:1462866- غالمرضا شیرانى 

جوزدانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف هدا چاوشى/12/180

آگهى مزایده
شــماره: 0000643- تاریخ: 1401/12/02- اجــراى احکام مدنى شــوراى حل اختالف 
شهرستان خمینى شهر در پرونده کالسه 0000643 له خانم فاطمه کریمى علیه آقاى ابراهیم 
کریمى . به خواسته مطالبه در نظر دارد 1ـ یک دســتگاه تلویزیون ال اى دى سونى 55 اینچ 
(به مبلغ 100,000,000) 2ـ یک دستگاه ماشین لباسشویى 7 کیلویى مارك کنوود (به مبلغ 
60,000,000 ریال) را که کارشناس رسمى دادگسترى جمعا مبلغ 160,000,000 ریال ارزیابى 
نموده را از طریق مزایده به فروش رساند. لذا جلســه مزایده ساعت 10 صبح روز پنج شنبه در 
تاریخ 1401/12/25 در محل شعبه دوم اجراى احکام شوراى حل اختالف خمینى شهر واقع 
در منظریه، بلوار پردیس، ساختمان دادگسترى، طبقه همکف، اجراى احکام شورا، اتاق 117 

برگزار مى گردد، طالبین مى توانند 5 روز قبل از روز مزایده جهت بازدید تلویزیون به نشــانى 
خیابان امیرکبیر- قرطمان- کوچه باغ- بن بست گل محمدى و ماشین لباسشویى به نشانى 
خیابان امیرکبیر، قرطمان، کوچه شهید محمود کریمى مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید 
نمایند. خریدار کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار مى بایست ده درصد قیمت 
پیشنهادى را فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگسترى 
به شــماره IR 110100004061012907670593 واریز نماید در غیر این صورت ده درصد 
اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شرکت 
در مزایده میبایست ده درصد بهاى مال مورد مزایده را طى چک تضمینى و با در دست داشتن 
اصل کارت ملى نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجراى احکام مدنى شورا مراجعه و درخواست 
شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپى کارت ملى و اصل فیش تحویل اجرا نمایید.تاریخ 
انتشــار:1401/12/10-م الف: 1463693- مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان 

خمینى شهر مجتمع شماره یکـ  رحمتى/12/186

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
شــماره آگهى: 140103902002000372- تاریخ آگهى: 1401/12/08- شماره پرونده: 
139804002003004691- آگهــى مزایده پرونده اجرائى به شــماره بایگانى 9804433 
سیزده حبه و پنجـ  هفتم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ باستثناء بهاى ثمنیه اعیانى 
(96 سهم مشاع از 504 سهم) پالك ثبتى 431 فرعى از 14039 اصلى، مفروز و مجزا شده از 
فرعى از اصلى مذکور، قطعه در طبقه 4 و واقع در بخش 05 ناحیه 00 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان استان اصفهان به مساحت 297 مترمربع واقع در اصفهان خیابان جابرانصارى 
ـ خیابان عارفـ  کوچه بامدادـ  بلوار بامدادـ  نبش کوچه ســمت غربى بن بست گلهاـ  جنب 
ساختمان کیانـ  مالکیت مهدى/ سیامکى فرزند هاشم شــماره شناسنامه 1523 تاریخ تولد 
1355/06/07 صادره از اصفهان داراى شــماره ملى 1286990424 با جز ســهم 96 از کل 
سهم 504 به عنوان مالک نود و شش سهم مشــاع از پانصد و چهار سهم عرصه و اعیان متن 
سهم: 13 حبه و 5 هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه شش دانگ باستثنا بها ثمنیه آن با شماره 
مســتند مالکیت 9909976901201799 تاریخ 1399/09/15 ثبت گردیده اســت. حدود: 
شماًال: بطول 11,50 متر پى به پى پالك 430 فرعى. شرقا: بطول 24 متر پى است به خیابان 
22 مترى، جنوبا: اول بطول 2,82 متر پى اســت بصورت پخ بکوچه 8 مترى دوم بطول 9,50 
متر به کوچه 8 مترى، غربا: بطول 26 متر پى به پى پالك 432 فرعى مشخصات ملک طبق 
نظر کارشناس ملک مذکور یک باب خانه مسکونى سه طبقه با قدمت قابل مالحظه، کف ها 
سرامیک، دیوارها نقاشى و دیوارکوب، کابینت آشپزخانه فلز و ام دى اف، سیستم گرمایش بخارى 
گازى و آبگرمکن دیوارى، سیستم سرمایش کولر آبى، سقف ها گچ برى، درب ها و پنجره هاى 
بیرونى آلومینیوم تک جداره، درب هاى داخلى چوبى، آیفون تصویرى و داراى حیاط ســازى و 
فضاى مشاعى مناسب مى باشد که ارزش سیزه حبه و پنجـ  هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
شش دانگ باستثناء بهاى ثمنیه اعیانى (96 سهم مشاع از 504 سهم) پالك مذکور باتوجه به 
موقعیت محل و شرایط روز و باالخص جمیع جهات موثر مبلغ 21/168/333/333 ریال معادل 
دو میلیارد و یکصد و شانزده میلیون و هشتصد و سى و سه هزار و سیصد و سى و سه تومان و سه 
ریال تعیین مى گردد. که در قبال طلب خانم فرشته موذنى بابت مهریه مندرج در سند ازدواج: 
شماره سند: 10974، تاریخ سند: 1381/08/17، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج 20 و 
طالق 10 شهر اصفهان استان اصفهان، توقیف گردیده از ســاعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 
1401/12/20 در شعبه مهریه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در اصفهان خیابان جى 
خیابان تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه اداره اجراى اسناد رسمى از طریق مزایده به فروش 
مى رسد. مزایده از مبلغ 21/168/333/333ریال معادل دو میلیارد و یکصد و شانزده میلیون 
و هشتصد و سى و سه هزار و سیصد و سى و سه تومان و سه ریال شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شــود. این آگهى یک مرتبه در سایت سازمان 
ثبت اسناد و امالك کشور و روزنامه نصف  جهان در تاریخ 1401/12/10 چاپ و منتشر مى گردد 
و درج در سایت سازمان به منزله انتشــار در روزنامه کثیراالنتشار محلى مى باشد و خریداران 
جهت شــرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را طى فیش سپرده به شماره حساب: 
IR 090100004061013207670192 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالك 
کشور با شناسه واریز 998108561161070070570000000000 نزد بانک مرکزى بابت 
پرونده کالسه فوق پرداخت نمایند. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 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 سپره ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد. الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى قانونى تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقداً وصول مى گردد.تاریخ انتشــار:1401/12/10- م الف: 1463843 - اکرم محمود 

صالحى - رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان -ازطرف امینى/12/182

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 1680 مورخ 1401/10/25 به شماره کالســه 0774 مالکیت آقاى/ خانم 
مهدى شفیعى خوزانى به شناسنامه شماره 2163 کدملى 1141258765 صادره فرزند رحمن 
در ششدانگ یکباب خانه که به مســاحت 130,26 مترمربع پالك شماره 120 فرعى از 114 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب دفتر الکترونیکى 
6129 و 6272 و سند قطعى 86862 مورخ 1401/5/24 دفتر 172 و وکالتنامه 86794 مورخ 
1401/5/15 دفتر 172 و مالحظه نقشه ملک و گزارش  کارشناس مالحضه و محرز گردیده 

است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/12/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25- م الف: 1463878 – 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/184

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

شــماره: 140160302023001292 – تاریــخ: 1401/12/08- برابــر راى شــماره 
140160302023001199 مورخ 1401/11/21 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و 
امالك مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى حمیدرضا کریم نژاد فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 177 صادره از اصفهان در ششدانگ یکباب مغازه به استثناء بهاى ربعیه 
اعیانى آن به مساحت 38,57 مترمربع مفروزى از پالك 2 فرعى از 7298 اصلى واقع در بخش 
2 اداره ثبت اســناد و امالك مرکزى اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى تقى 
روشن محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/12/25 - م الف: 1464169– رئیس ثبت اســناد و امالك مرکزى اصفهان – حسین 

زمانى علویجه/12/187

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 2586 مورخ 1401/11/19 به شماره کالسه 1656 مالکیت آقاى/ خانم زهرا 
عسکرى جوآبادى به شناسنامه شماره 3434 کدملى 1293160733 صادره فرزند مهدى در 
ششدانگ یک قطعه زمین داراى حد فاصل و اعیانى به مساحت 57,52 مترمربع پالك شماره 
1331 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب 

سند 34697 مورخ 1398/11/21 دفترخانه 300 و مالحظه نقشه ملک و گزارش  کارشناس 
مالحضه و محرز گردیده است.

برابر راى شماره 2448 مورخ 1401/11/19 به شماره کالسه 1657 مالکیت آقاى/ خانم فخرى 
عسکرى جوآبادى به شناسنامه شماره 1324 کدملى 1140851578 صادره فرزند مهدى در 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور داراى اعیانى به مســاحت 56,47 مترمربع پالك شماره 
1331 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب 
سند 34697 مورخ 1398/11/21 دفترخانه 300 و مالحظه نقشه ملک و گزارش  کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/12/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25- م الف: 1463576 – 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/189

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 2674 مورخ 1401/11/23 به شماره کالسه 0462 مالکیت آقاى/ خانم سمیرا 
رجایى خوزانى به شناسنامه شماره 1130077901 کدملى 1130077901 صادره فرزند رضا 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان در حال ســاخت به استثناى ثمیه اعیانى به 
مساحت 134,80 مترمربع پالك شماره 175 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحات 340 و 343 و 346 و 349 و 352 دفتر 510 و 
وکالتنامه 43133 مورخ 1400/12/24 دفترخانه 322 و 43265 مورخ 1401/1/14 دفترخانه 
322 و 47554 مورخ 1401/10/19 و 47000 مورخ 1401/9/9 دفتر خانه 322 و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 2675 مورخ 1401/11/23 به شماره کالسه 0463 مالکیت آقاى/ خانم صدیقه 
السادات حسینى به شناسنامه شماره 5223 کدملى 1142280268 صادره فرزند سید رضا در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به استثناى ثمیه اعیانى به مساحت 
134,80 مترمربع پالك شماره 175 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب صفحات 340 و 343 و 346 و 349 و 352 دفتر 510 و وکالتنامه 
43133 مورخ 1400/12/24 دفترخانه 322 و 43265 مــورخ 1401/1/14 دفترخانه 322 و 
47554 مورخ 1401/10/19 و 47000 مورخ 1401/9/9 دفتر خانه 322 و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/12/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25- م الف: 1463712 – 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/193

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 2002 مورخ 1401/11/03 به شماره کالســه 1152 مالکیت آقاى/ خانم 
محسن براتى به شناسنامه شــماره 3633 کدملى 1142424294 صادره خمینى شهر فرزند 
محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236,24 مترمربع پالك شماره 
ـ فرعى از 58 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب قولنامه 
عادى و سند 63035 مورخ 1353/5/15 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه 

و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 2362 مورخ 1401/11/12 به شماره کالسه 1682 آقاى / خانم مالکیت فهیمه 
علیجانى به شناسنامه شماره 1130065111 کدملى 1130065111 صادره خمینى شهر فرزند 
رحمت اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 236,24 مترمربع پالك 
شمارهـ  فرعى از 58 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب 
قولنامه عادى و ســند 63035 مورخ 1353/5/15 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/12/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25- م الف: 1463631 – 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/191

آگهى مزایده اتومبیل
شــماره آگهى: 140103902002000370 – تاریخ آگهى: 1401/12/08- شماره پرونده: 
139904002003003832-آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى 9904038- یک 
دستگاه سوارى سیســتم ســمند ایکس 7 مدل 1382 رنگ کرم بژ متالیک به شماره موتور 
12482012540 و شــماره شاسى 82246589 به شــماره انتظامى 287 ه 65ـ  ایران 23 به 
آدرس: پارکینگ فجر متوقف مى باشــد که طبق نظر هیات کارشناســان رسمى دادگسترى 
یک دســتگاه ســمند ایکس 7 مدل 1382 به رنگ بژ کرم متالیک بنزین سوز داراى شماره 
موتور 12482012540 و شــماره شاســى 82246589 به مالکیت آقــاى حمیدرضا محمد 
خوانسارکى. وضعیت خودرو: اتومبیل از قسمت هاى گلگیر جلو راست و گلگیر جلو چپ و نیز 
درب عقب چپ تصادفىـ  چراغ جلو راست شکســتهـ  کلیه بدنه اتومبیل در اثر آفتاب زدگى 
سوخته و بایستى صافکارى و نقاشى گردد. موتور آن نیاز به تعمیر داشته، الستیک ها و باطرى 
آن فرسوده و بایستى تعویض گردد. در حال حاضر باتوجه به وضعیت کنونى آن میزان قیمت 
پایه آن مبلغ 400,000,000 ریال (چهارصد میلیــون ریال) تعیین و اعالم میگردد. متعلق به 
آقاى حمیدرضا محمدى خوانسارکى نام پدر: غضنفر تاریخ تولد: 1356/09/19 شماره ملى: 
1110547420 شماره شناسنامه: 472 که بموجب مهریه مندرج در سند ازدواج 8337، تاریخ 
ســند: 1392/01/01، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 23 شهر اصفهان استان 
اصفهان در قبال قسمتى از طلب خانم مرضیه صباغ رنانى و حقوق دولتى متعلقه به موجب نامه 
شماره 81258/70846172 مورخ 1399/10/07 پلیس راهنمایى و رانندگى اصفهان توقیف 
گردیده است. از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 1401/12/20 اداره اول اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در اصفهان، خیابان جى تاالر میدان هفت تیر شــعبه مهریه اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ پایه چهارصد میلیون ریال 
(چهل میلیون تومان) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته 
مى شــود. این آگهى یک مرتبه در روزنامه در تاریخ 1401/12/10 چاپ 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 کالسه فوق واریز و به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسایى معتبر الزامى است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 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 سپره ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/12/10- م الف: 1464395- اکرم محمود صالحى - رئیس 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان -ازطرف امینى/12/197

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 2588 مورخ 1401/11/19 به شماره کالسه 2588 مالکیت آقاى/ خانم مرجان 
سعیدى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 1130220230 کدملى 1130220230 صادره فرزند 
غالمرضا در ششــدانگ یک قطعه زمین محصور داراى اعیانى به مساحت 286,85 مترمربع 

پالك شماره 375 فرعى از 77 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به 
موجب سند 249449 مورخ 1401/9/10 دفتر 74 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/12/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25- م الف: 1463765 – 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/195

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 2768 مورخ 1401/11/25 به شماره کالســه 2571 مالکیت آقاى/ خانم 
حمیدرضا پریشانى به شناسنامه شــماره 156 کدملى 1141641356 صادره فرزند حیدر در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,30 مترمربع پالك شماره 71 فرعى از 114 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 163454 مورخ 84/12/27 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/12/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25- م الف: 1464282 – 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/198

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 2830 مورخ 1401/11/26 به شماره کالسه 0255 مالکیت آقاى/ خانم رسول 
امینى به شناسنامه شماره 4502 کدملى 1142273067 صادره فرزند اسماعیل در ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 180,88 مترمربع پالك شــماره 566 فرعى از 158 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب قرارداد واگذارى 1401,18505 و 
تفویض وکالت 45732 مورخ 83/3/9 دفتر 46 و 46010 مورخ 83/4/1 دفتر 46 و 117090 
مورخ 97/12/13 دفتر 46 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده 

است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/12/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25- م الف: 1464520 – 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/202

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1862 مورخ 1401/10/27 به شماره کالسه 1337 مالکیت آقاى/ خانم شنبه 
افشارى به شناسنامه شماره 250 کدملى 1970439459 صادره فرزند امیر در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 151,76 مترمربع پالك شــماره 4312 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب دفتر الکترونیکى 4431 و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25- م الف: 
1463533 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/12/200

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

شــماره  راى  برابــر   -1401 /11 /05  -140160302012000544 شــماره: 
140160302012000543 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى موقوفه حاج محسن درخشنده به تولیت حاج مجتبى درخشنده و سپس 
ارشد اوالد ذکور و در صورت نبود اوالد اناث ایشان الى یوم القیامه با نمایندگى اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان فریدن در یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 2107,49 مترمربع بر روى 
قسمتى از پالك 1 فرعى از 8 اصلى مفروز واقع در فریدنـ  دارانـ  محله آشجرد وقف شده از 

سوى مالک رسمى آقاى حاج محسن درخشنده محرز گردیده است.
شــماره  راى  برابــر   -1401 /11 /05  -140160302012000547 شــماره: 
140160302012000546 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى موقوفه حاج محسن درخشنده به تولیت حاج مجتبى درخشنده و سپس ارشد 
اوالد ذکور و در صورت نبود اوالد اناث ایشان الى یوم القیامه با نمایندگى اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان فریدن در یک قطعه زمین مزروعى با حق الشرب طبق قانون توزیع عادالنه آب ها به 
مساحت 15680,77 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 8 اصلى مفروز واقع در فریدن 
ـ محله آشجرد وقف شده از سوى مالک رسمى آقاى حاج محسن درخشنده محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد- تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/10 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25 – 
م الــف : 1463972رئیــس ثبت اســناد و امــالك حوزه ثبــت ملک فریدن – محســن 

مقصودى/12/204 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 2086 مورخ 1401/11/04 به شماره کالســه 1589 مالکیت آقاى/ خانم 
محمدعلى جوالنى به شناسنامه شماره 16014 کدملى 1757087966 صادره فرزند مصطفى 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138,31 مترمربع پالك شماره 372 فرعى از 85 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند قطعى 43589 مورخ 
1401/02/07 دفترخانه 322 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25- م الف: 
1463559 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/12/206
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01

سیاوش یزدانى، مدافع باشگاه سپاهان، از طریق وکیل و 
نماینده خود، شکایتش علیه باشگاه استقالل را در کمیته 
تعیین وضعیت ثبت کرد. مدافع پیشین آبى ها که در آخرین 
روزهاى نقل و انتقاالت از سوى کادر فنى مازاد اعالم شد، 
پس از به توافق نرسیدن با باشگاه در فسخ توافقى قرارداد، 
از سوى مدیران باشگاه به صورت یکطرفه قراردادش فسخ 
و اسمش از لیست تیم استقالل براى ادامه لیگ خارج شد 
تا آبى ها در صورت امکان بتوانند یک بازیکن جایگزین او 
کنند. با وجود حضور یزدانى در سپاهان، این بازیکن نسبت 
به فســخ یکطرفه قراردادش توسط اســتقالل علیه این 
باشگاه، شکایت کرده اســت. همچنین، صمد ابراهیمى، 
وکیل نام آشناى دعاوى حقوقى فوتبال در سالیان گذشته، 
وکالت مدافع جنجالــى طالیى پوشــان را در این پرونده 

برعهده خواهد داشت.

شکایت سیاوش
 از استقالل ثبت شد

02

لیونل مسى به عنوان بهترین بازیکن سال جهان انتخاب 
شد. مراسم The Best فیفا برگزار شد  و بهترین هاى سال 
2022 در عناوین مختلف معرفى شدند. در این دوره مراسم 
د بست، لیونل مســى باالتر از کریم بنزما و کیلیان ام باپه 
موفق به کسب جایزه بهترین بازیکن سال 2022 فیفا شد. 
لیونل مسى در ســال 2022 موفق به کسب قهرمانى جام 
جهانى و فینالیسما با تیم ملى آرژانتین و همچنین قهرمانى 

در لیگ فرانسه و سوپرکاپ فرانسه با پارى سن ژرمن شد.

مسى،  بهترین بازیکن
 سال 2022 جهان

04

پس از جدایى نکونام و کناره گیرى رجبى از هدایت فوالد، 
مدیران این باشگاه خوزســتانى مذاکرات فشرده اى براى 
پذیرش هدایت این تیم با علیرضا منصوریان داشتند و در 
نهایت، این سرمربى استقاللى با قراردادى یک و نیم ساله 
به صورت رسمى به عنوان ســرمربى فوالد انتخاب شد. 
منصوریان که در دوران 15 ساله مربیگرى خود تجربه کار 
در پاس همدان، تیم ملى امید، تیم ملى بزرگساالن، نفت 
تهران، استقالل، ذوب آهن، تراکتور، آلومینیوم اراك و نفت 
آبادان را در کارنامه دارد، حاال در شرایطى هدایت فوالد پر 
مهره را بر عهده گرفته با وجود کسب نتایج مقبول با صنعت 
نفت در فصل گذشته، از ادامه همکارى با این تیم صرف نظر 
کرد و در لیگ بیست و دوم، استراحت را در دستور کار قرار 

داده بود.

بازگشت علیمنصور 
به فوتبال

سرمربى ذوب آهن در بین دو نیمه اجازه اعتراض 
را به بازیکنان تیمش نداد. تیم ذوب آهن در حالى 
موفق شد مس کرمان را شکست دهد که با این 
نتیجه به رتبه دهم جــدول صعود کرد. در پایان 
بازى نیز اگرچه مربیــان از عملکرد داور تمجید 
کردند اما اعتراض هاى گاه و بى گاه در طول بازى 
وجود داشت و بین دو نیمه نیز به اوج خود رسید.

پس از ســوت پایان نیمه اول زمانى که ایمان 
کهیــش قصد تــرك زمین را داشــت، محمد 
قریشــى، کاپیتان و صادق صادقى بازیکن تیم 
ذوب آهن به ســمت داور رفتند تا عملکرد او را 

نقد کنند.

در این لحظه مهدى تارتار به ســمت بازیکنان 
تیمش رفت و در حالــى که دســتیاران او نیز 
ســرمربى ذوب آهن را همراهــى مى کردند، با 
تندى از بازیکنانش خواست تا به رختکن بروند و 

هیچ اعتراضى به داور انجام دهند.
همین موضوع باعث شد تا بازیکنان ذوب آهن 
نیز زمین را ترك کنند و نسبت به داور اعتراض 

خاصى انجام ندهند.
البته در نیمه دوم کادر فنى دو تیم در چند صحنه 
اعتراض هایى نســبت به داور داشت و در پایان 
بازى نیز مربى تیم مس کرمان، با وجود تمجید از 

داور، عملکرد او را زیر سئوال برد.

جلوگیرى تارتار از اعتراض شاگردانش به داور 03

مدیرعامل پرسپولیس پس از پیروزى 3 بر صفر پرسپولیس 
مقابل نفــت مسجدســلیمان در مورد طلــب قرمزها از 
کنفدراسیون فوتبال آسیا صحبت کرد. رضا درویش گفت: 
در این مورد با فدراســیون فوتبال مکاتبه کرده ایم. طبق 
آخرین صحبتى که با ریاست فدراســیون داشتم و باید از 
تاج هم تشکر کنم گفت؛ پیگیرى شــده و ان شاا... ظرف 
کمتر از یک ماه دیگر بتوانیم ایــن پول را از مجارى دیگر 
دریافت کنیم. 3 میلیون و 400 هزار دالر طلب داریم. به این 
ترتیب،با توجه به اینکه مهدى تاج در تالش است با استفاده 
از ارتباطات خود در AFC و فدراسیون فوتبال قطر، مطالبات 
استقالل و پرسپولیس را از طریق بانک هاى قطرى دریافت 
کند، به نظر مى رسد باشــگاه استقالل نیز تا یک ماه آینده 
مطالبات خودش را از کنفدراســیون فوتبال آسیا دریافت 

خواهد کرد.

یک ماه تا پولدار شدن 
سرخابى ها؟

عملکرد دروازه بان نخست تیم ملى و پرسپولیس در ضربات 
پنالتى این فصل درخشان بوده است.

اشتباه مدافعین پرســپولیس و خطاى سینا اسدبیگى، نفت 
مسجد سلیمان را در دقایق ابتدایى صاحب ضربه پنالتى کرد. 
عقب افتادن از تیم قعرنشین مى توانست بازى را براى سرخ ها 
سخت کند اما بیرانوند مسیر ضربه پیمان میرى را به درستى 

تشخیص داد و موفق شد پنالتى را مهار کند.
 این اولین ســیو پنالتى بیرانوند در این فصــل نبود و او در 
بازگشــتش از لیگ پرتغال آمار بى نظیرى را در مهار پنالتى 
به جا گذاشته است. این گلر ملى پوش در لیگ و جام حذفى 
مجموعا پنج بار در ضربه پنالتى حریــف روى خط دروازه 

ایستاده که چهار بار موفق به سیو آن شده است.
 على آزادمنش که در ون پــارس توپ مى زند، تنها بازیکنى 
است که این فصل دروازه على بیرو را از روى نقطه پنالتى باز 
کرده است. بیرانوند که به دروازبانى پنالتى گیر معروف هست، 
با سیوهایش توانسته چاره گشا پرسپولیس باشد. درخشش 
شماره یک سرخ ها جلوى شگفتى حریف ناشناخته را گرفت 

و یحیى را در جام حذفى نگه داشت.
در لیگ هم او پنالتى امین پورعلى را در ســیرجان گرفت تا 
مسیر کسب 3 امتیاز ارزشمند خارج از خانه مقابل گل گهر را 
براى پرسپولیس هموار کند. مهار دو روز پیش بیرانوند مثل 
دیگر سیوهایش از یک سو مانع عقب افتادن پرسپولیس شد 

و از طرفى، روحیه بخش هم تیمى هایش بود.

داده بود.

برعهده خواهد داشت.

اللهیار صیادمنش، مهاجم 21 ساله و ایرانى تیم 
فوتبال هال ســیتى انگلیس که چندین هفته از 
مسابقات چمپیونشیپ انگلیس را به دلیل آسیب 
دیدگى همسترینگ از دست داده بود، به تدریج 

آماده بازگشت به این رقابت ها مى شود.
«لیام روســنیر»، ســرمربى هال ســیتى اخیراً 
تأکید کرده اســت که نمى خواهد روى بازگشت 
صیادمنش ریسک کند و مصدومیت این بازیکن 
دوباره بازگــردد. به همین دلیــل مراحل آماده 
ســازى مهاجم ایرانى هال ســیتى پله، پله طى 
مى شود تا او مجدداً در چمپیونشیپ براى تیمش 

به میدان برود.
از این رو اللهیار که در تمرینات هال سیتى حضور 
کاملى دارد روز گذشته براى تیم زیر 21 سال هال 
سیتى بازى کرد و موفق شد گل نخست تیمش را 

برابر برنلى در دقیقه 16 به ثمر برساند.
هرچند این مسابقه در نهایت با نتیجه 3 بر 2 به 
سود برنلى تمام شد اما بازگشت اللهیار و گلزنى 
او براى تیم زیر 21 سال مى تواند خبر خوبى براى 
هواداران هال سیتى و همچنین کادر فنى این تیم 
باشد؛ بازیکنى که نشان مى دهد براى حضور در 

تیم اصلى هال سیتى آماده است.

خبر خوب براى هال سیتى با بازگشت اللهیار

آمار بى  نظیر بیرانوند در 
مهار پنالتى

شــاید اگر گل به خودى مهیــار زحمتکش نبود 
ذوب آهن بــاز هم طعم پیروزى را نمى چشــید. 
سبزپوشــان اصفهان ســرانجام پس از 9 هفته 
ناکامى در لیگ برتر و جام حذفى سرانجام با غلبه 
بر مهمان کرمانى خود موفق به کسب 3 امتیاز این 
بازى شدند. آن هم در حالى که تنها گل این دیدار 
را نه مهاجمان تارتار که مدافع کم تجربه مسى ها 

به ثمر رساند. 
نه اینکه خــط حمله گاندوها عملکــرد خوبى در 
مصاف با مس کرمان از خود برجاى نگذاشــته یا 
در خلق موقعیت گلزنى ناکام بوده باشد، نکته آن 
اســت که مهره هاى هجومى تیم تارتار در زدن 

ضربات نهایى ضعیف و بى دقــت عمل کردند. 
کافى است تنها خالصه 3 دقیقه اى از این بازى 
را تماشــا کنید تا فرصت سوزى هاى ذوبى ها در 
برابر سنگر حریف قعرنشینشان را مشاهده کنید. 
سبزوسفیدپوشــان ذوب بارها و بارهــا توپ را تا 
آستانه چهارچوب دروازه آرمان شهدادنژاد پیش 
بردند اما ضربه نهایى را طورى زدند که آه از نهاد 
هواداران این تیم ریشه دار اصفهانى بلند شد. ذوب 
آهن در مصاف با شاگردان حسینخانى اگرچه یک 
گل آن هم به لطف اشتباه مدافع حریف زد اما در 

مقابل چندین گل نزد. 
نکته بــد ماجرا  آنجاســت کــه ایــن ناکامى 
مهره هاى هجومى تیم تارتار در گشــودن سنگر 

رقبا تنها مربوط به بازى هفته بیست و یکم یا پیش 
از آن یا حتى بازى هاى نیم فصل دوم نمى شود. 
اگرچه مصدومیت مهره کلیدى خط آتش ذوبى ها 
در پایین آمدن آمار گلزنى این تیم بى تأثیر نیست 
اما ضعف عملکرد مهاجمان ذوب آهن در گلزنى 
را حتى نمى توان صرفًا به آســیب دیدگى سعید 
باقرپسند در هفته دوم لیگ و محرومیت این تیم 
از حضور این مهاجم هم مربوط دانســت. چرا که 
باقرپســند نیز تا پیش از مصدومیتش درخشش 
قابل توجهى به غیر از یک پاس گل براى گاندوها 
نداشــت. این بازیکن در فصل گذشته هم اگرچه 
4 گل حیاتى براى ذوبى ها به ثمر رسانده بود اما 
با درنظر گرفتن اینکه او این تعــداد گل را در 14 

بازى براى تیمش به ثمر رسانده متوجه خواهیم 
شد این مهره هجومى هم آنقدرها آمار درخشانى 
نداشته که با آســیب دیدگى اش خط آتش ذوب 

آهن فلج شود. 
ذوبى ها در 21 بازى گذشــته خود 17 گل به ثمر 
رســانده اند و این یعنى میانگین کمتر از یک گل 
زده براى هر بازى. جالب آنجاســت که 5 گل از 
این تعداد در یک بازى و در مصاف با نفت مسجد 
سلیمان به ثمر رسیده است. شاید در وهله اول 5 
بار گلزنى در برابر قعرنشــین لیگ و تیمى که با 
دریافت 43 گل بدترین عملکرد دفاعى را از خود 
برجاى گذاشته آنقدرها هم به چشم نیاید اما کافى 
است این نکته را در نظر بگیریم که همین تیم نفت 
در مجموع دور رفت و برگشت از استقالل 3 گل 
و از پرسپولیس 5 گل خورده است. حتى سپاهان 
هم در بازى رفت و در نقش جهان 4 بار موفق به 

فروریختن دروازه مهمان قعرنشین خود شد.
اینها نشان دهنده آن است که مهاجمان جوان و 
کم تجربه ذوب از مهره هاى هجومى با کیفیت 
و باتجربه تیم هاى مدعى چیــزى کم ندارند. 
آنها توانایى گلبــاران کردن حریفــان خود را 
دارند چرا که موقعیت هاى گلزنى کمى هم در

 رقابت هاى خود خلق نمــى کنند. اهمیت این 
نکته زمانى بارزتر مى شــود که در نظر بگیرید 
دفاعى بازى کردن ســبک مورد عالقه تارتار 
است. با وجود این استراتژى سرمربى ذوب آهن 
بازهم تعداد حمالت تیم سبزپوش اصفهانى در 
بازى هایشان کم نیست. اما آنچه این تیم را آزار 
مى دهد غریبه بودن مهاجمانش با گلزنى است؛ 
مهاجمان جوانى که در معدود دفعاتى که پایشان 
به گلزنى باز شــده، گل هاى تماشایى زده اند. 
به نظر مى رســد این بازیکنان کم تجربه براى 
باالبردن آمار گل هایشــان نیاز به خودباورى 
بیشترى دارند. آنها در زدن ضربات نهایى خود 
ناموفق عمل مى کنند که این به اســترس باال 
و اعتماد به نفس پایین آنها بــر مى گردد. این 
نکته اى است که سرمربى جوان ذوبى ها نیز بر 
آن صحه مى گذارد؛ وقتى که مى گوید:«مردیم 

تا بردیم.»

آسیب شناسى گل نزدن خط حمله ذوب آهن

چرا مردند تا بردند؟!

مرضیه غفاریان



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

خداونــد چیــزى از دینــش را پنهــان نکــرده و آنچــه مــورد رضایــت 
یــا خشــم او بــود وانگذاشــته، جــز آنکــه نشــانه اى آشــکار و آیتــى 
ــا  ــوت ی ــوى آن دع ــه س ــه ب ــت ک ــرار داده اس ــراى آن ق ــتوار ب اس
پرهیــز داده شــوند، پــس خشــنودى و خشــم خــدا در گذشــته و حــال 
یکســان اســت. بدانیــد همانــا خداونــد از شــما خشــنود نمــى شــود بــه 
ــه  ــرد ب ــه و خشــم نمــى گی ــر گذشــتگان خشــم گرفت کارى کــه ب

موال على (ع)کارى کــه بــر گذشــتگان خشــنود بــود.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.
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شهردارى شاهین شهر در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، 
با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 2001094734000025 به صورت الکترونیکى 

و نقدى به فروش برساند. 
تاریخ انتشار: 1401/12/03                   مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/12/11

تاریخ بازدید: 1401/12/03 الى 1401/12/20                      مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/12/21
تاریخ بازگشایى: 1401/12/22 و ساعت 14:30              تاریخ اعالم به برنده: 1401/12/23

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است: 
1. برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده، در صورت وجود هزینه مربوطه، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ودیعه، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن 

مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. 
2. کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسى 

و انتخاب مى باشد. 
3. عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند: 

مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" موجود است. 

آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت 
شماره (۲۵۲۴۳) ۹ قطعه زمین مسکونی و یک قطعه زمین آپارتمانی 

و ۳ قطعه زمین تجاری سطح شهر (نوبت اول)

م.الف:۱۴۶۰۸۴۸

چاپ دوم 

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر 

شــهردار اصفهان از نمایش تمام آثار هنرمندان مجسمه ساز در یکى 
از محورهاى این کالنشــهر براى نوروز 1402 خبر داد و گفت: محور 
مفهومى ســمپوزیوم مجسمه ســازى «اصفهان من، شهر زندگى» 

بوده است.
على قاسم زاده مراسم اختتامیه و تجلیل از هنرمندان مجسمه ساز اولین 
سمپوزیوم بین المللى مجسمه ســازى در اصفهان اظهار کرد: به دنبال 
برگزارى نخستین سمپوزیوم بین المللى مجسمه سازى به مدت 15 روز 
برجسته ترین هنرمندان مجسمه ساز ایران و جهان در کالنشهر اصفهان 

با ما زندگى کردند.
وى با اشــاره به هنرنمایى هنرمنــدان تراز اول مجسمه ســاز در این 
سمپوزیوم که باعث خلق آثار هنرى بى بدیل شــده است، افزود: این 
رویداد یک کارگاه آموزشى کامل براى هنرجویان اصفهانى بود که با 
برگزارى آن یادگارهایى از هنرمندان برجسته در اصفهان ماندگار خواهد 

شد و مردم اصفهان همیشه به یاد آن ها خواهند بود.
شهردار اصفهان تصریح کرد: بدون شک شهروندان اصفهان از دیدن 

این آثار لذت خواهند برد و براى آن ها دلپذیر خواهد بود.
وى خاطرنشان کرد: محور مفهومى این سمپوزیوم شعار «اصفهان من، 
شهر زندگى» بود که هر هنرمند بر اساس دیدگاه، نگاه و برداشت خود 

از این مفهوم، اثرى را خلق کرد.
قاســم زاده از نمایش تمام آثار هنرمندان مجسمه ساز در معرض دید 
عموم در یک محور از شهر اصفهان براى نوروز 1402 خبر داد و گفت: 
پس از نمایشگاه تجمیعى این آثار خلق شــده، هر کدام در مکان هاى 

جانمایى شده در سطح شهر نصب خواهد شد.
وى با اشاره به سیاست شهردارى اصفهان در این دوره جدید براى جمع 
کردن هنرمندان رشته هاى مختلف به بهانه هاى متعدد در جهان شهر 
اصفهان اظهار کرد: اتفاقات مهم دیگرى مانند برگزارى این سمپوزیوم 

براى آینده پیش بینى شده است که به تدریج اعالم خواهد شد.
■■■

مدیر عامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان هم گفت: تمام آثار 
هنرمندان مجسمه ســاز براى نوروز 1402 در ســطح شهر به صورت 

تجمعى به نمایش گذاشته مى شود.
حمید قنادنیا اظهار کرد: در فراخوانى از سوى هیئت انتخابى و شوراى 
تخصصى سازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان در حوزه نمادها، 37 
هنرمند تراز اول به این سمپوزیوم دعوت شــدند که 27 نفر هنرمند از 
داخل کشور و 10 نفر از هنرمندان کشورهاى خارجى از جمله کشورهاى 

ایتالیا، چین، صربستان، ارمنستان، ترکیه و کانادا بودند.
وى افزود: طى این فراخوان 70 اثر با محوریت شــعار «اصفهان من، 
شهر زندگى» با ریز مؤلفه هاى آن ارسال شد که در نهایت 14 اثر توسط 
هیئت انتخابى سازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان شامل 11 اثر از 
هنرمندان داخل کشور و سه اثر از کشورهاى روسیه، ترکیه و ارمنستان 

انتخاب شد.
مدیر عامل سازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان خاطرنشان کرد: 
بر این اســاس نخســتین ســمپوزیوم بین المللى مجسمه ســازى از 
بیست وچهارم بهمن تا هشتم اســفند به میزبانى شهردارى اصفهان 
برگزار شد و امروز شــاهد مراســم تجلیل از هنرمندان مجسمه ساز 

هستیم.
وى افزود: پیش از این شــش ســمپوزیوم مجسمه ســازى با چوب و 
ضایعات فلزى و مواد گوناگون در اصفهان برگزار شد، اما این دوره اولین 
سمپوزیوم بین المللى مجسمه ســازى در اصفهان با حضور هنرمندان 

برجسته خارجى است.
قنادنیا با بیان اینکه زبان از توصیف جامع زیبایى آثار خلق شده، ناتوان 
است، تصریح کرد: این نوید را مى دهیم که تمام آثار براى نوروز 1402 
در سطح شهر به صورت تجمعى به نمایش عموم مردم گذاشته مى شود.
وى با بیان اینکه 14 اثر با نظر هنرمندان در مناطق پانزده گانه شهرى 
نصب خواهد شــد، اظهار کرد: امید داریم همه هنرمندان با خاطره اى 
خوش کشور ایران و شــهر اصفهان را ترك کنند و شــاهد تداوم این 

همکارى ها باشیم.
■■■

معاون خدمات شــهرى و محیط زیست شــهردار اصفهان هم گفت: 
برگزارى سمپوزیوم ها نشان دهنده آن اســت که یک محیط شهرى 

عالقه مند به توسعه فضاى هنرى در شهر است.
مهدى بقایى با بیان اینکه در هر کجاى شهر اصفهان که گام برداریم، 
آثار هنرى خوبــى را مى بینیم اظهــار کرد: در ســایه برگزارى این 
سمپوزیوم حضور هنرمندان برجسته مجسمه ساز ایرانى و خارجى را 

در جهان شهر اصفهان شاهد بودیم.
وى تصریح کرد: برگزارى چنین رویدادها و اقدامات در ایجاد فضاى 

بانشاط و شاداب شهرى مؤثر است.
معاون شــهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: اعتقاد دارم آثار بســیار 
فاخرى در این سمپوزیوم خلق شد و امیدواریم بتوانیم استمرار چنین 

رویدادهایى را شاهد باشیم.
وى خاطرنشــان کرد: به صورت کلى همه تمدن ها با نمادها، خود را 
معرفى مى کنند و از این بابت شــهرى نداریم که بــدون نماد خود را 
معرفى کند، لذا شــهرها در این معرفى همواره از ابزار هنر اســتفاده 

خواهند کرد.
■■■

رئیس کمیســیون بهداشت، ســالمت و خدمات شــهرى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان هم گفت: مدیریت شهرى باید زمینه برگزارى 
رویدادهاى فرهنگى هنرى را بیش از پیش در شــهر هنرى اصفهان 

فراهم کند.
سید امیر سامع اظهار کرد: هر چقدر بتوانیم چنین فضاها، جریان ها و 
رویدادهاى فرهنگى و هنرى را در جهان شهر اصفهان ایجاد کنیم، 
باعث شکوفایى استعدادهاى کودکان، جوانان و هنرجویان خواهد شد.

وى ادامه داد: مردم کشــور به ویژه مردم شــهر اصفهان همه اهل 
حکمت، دانش و هنر هســتند، از این رو شایسته آنها است شاهد آثار 

بزرگ تر و بهتر هنرى باشند.
عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان تصریح کرد: مدیریت شهرى باید 
زمینه به روز رســانى این هنرمندى ها را بیش از پیش در شهر هنرى 

اصفهان فراهم کند.
وى خاطرنشان کرد: این جریان ها و رویدادهاى موفق هنرى، جهان 

شهر اصفهان را زیست پذیرتر خواهد کرد.

در مراسم اختتامیه و تجلیل از هنرمندان مجسمه ساز اولین سمپوزیوم بین المللى مجسمه سازى اعالم شد؛

آثار هنرمندان مجسمه ساز در اصفهان به نمایش درمى آید

 شهردارى شاهین شــهر در نظر دارد امالك و مســتغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات 
مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیرى از ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 

2001094734000024 به صورت الکترونیکى و اقساطى طى 3 قسط به فروش برساند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/12/11 تاریخ انتشار: 1401/12/02   

مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/12/21 تاریخ بازدید: 1401/12/03 الى 1401/12/20 
تاریخ اعالم به برنده: 1401/12/23 تاریخ بازگشایى: 1401/12/22 و ساعت 14:30  

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است: 
1. برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و 
دریافت اسناد مزایده، در صورت وجود هزینه مربوطه، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ودیعه، ارسال پیشنهاد قیمت 

و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. 
2. کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل 

مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد. 
3. عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل 

تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت ســامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل 
مزایده گر" موجود است. 

آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت 
شماره (۲۵۲۹۴) ۴ قطعه زمین مسکونی سطح شهر (نوبت اول)

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر 

چاپ دوم

م.الف:۱۴۶۰۸۴۱

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در نظر دارد واحدهاى تجارى و غرفه هاى خدمات چاپ و تکثیر 
دانشگاه را در 4 مکان مجزا از طریق برگزارى مزایده عمومى براى مدت یکسال به پیمانکار ذیصالح و 
واجد شرایط و داراى سابقه کارى مرتبط با خدمات مذکور واگذار نماید . لذا از متقاضیان دعوت میشود 
جهت دریافت اسناد مزایده، حداکثر ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار این آگهى به سایت اینترنتى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد به آدرس www.iaun.iau.ir (قسمت مزایده/ مناقصه ) مراجعه و 

نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
 شرایط مزایده:

* هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
*  دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است .

* مبلغ واریزى بابت خرید اسناد مزایده مذکور 2,000,000 ریال مى باشد
*مبلغ ضمانت شرکت در مزایده در اسناد مزایده مشخص شده است.

آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت : نجف آباد ، بلواردانشگاه ، دانشــگاه آزاد اسالمى نجف آباد ، 
ساختمان کتابخانه مرکزى

Email:monaghese@iaun.ac.ir                      031 – 42292020 : تلفن دبیرخانه کمیسیون

آگهی مزایده واگذاری غرفه های خدمات چاپ و تكثیر در 

دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد (نوبت اول)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

دادگســترى اســتان اصفهان  در نظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى(یکپارچه) تعمیر و نگهدارى تاسیسات 
ساختمانى، الکتریکى و مکانیکى  به شماره ( سیستمى ) 2001004579000004 .را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طرق 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

- تاریخ انتشار فراخوان : 1401/12/10 ساعت 09:00
- مهلت دریافت اسناد فراخوان : 1401/12/24 ساعت 19:00 

مهلت ارسال پاکتهاى پیشنهاد  :تا تاریخ 1402/01/16 ساعت 13:00
زمان بازگشائى پاکتها : 1402/01/17 ساعت 08:30

اطالعات تماس و آدرس دستگاه :
استان اصفهان _ دادگسترى واقع در خیابان چهارباغ باال  _چهار راه نظر  _ ساختمان شهداى 25 آبان دادگسترى کل استان 

اصفهان 
 تلفن-  36278040-36278098

مناقصه عمومی

 م.الف:۱۴۶۴۵۷۶

نوبت اول

دادگستری استان اصفهان


