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خواص دارویى گلپربى توجهى به پروتکل هاى بهداشتى در مدارسجشنواره فیلم فجر در معرض تحول است؟ دلیل افزایش پاسخنامه هاى کنکور مشخص شد سالمتاستان جهان نما جهان نما

بهترین نوشیدنى 
براى کاهش 
سرعت پیرى

 اعالم شد

فروردین اصفهان «پاك» نبود
3
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یگان ویژه زنان 
توسعه مى یابد

متخصص تغذیه آمریکایى، محصولى را نام برد که به کند 
کردن پیرى کمک مى کند.

 کورتنى دى آنجلو متخصص تغذیه آمریکایى، اظهار 
داشت: بهترین نوشیدنى از این دست، چاى سبز است.

چاى سبز سرشار از آنتى اکسیدان است که فواید زیادى...

فرمانده یگان هاى ویژه انتظامى کشور از توسعه 
یگان ویژه زنان در سال جارى خبر داد.

سردار حســن کرمى اعالم کرد: چند سال قبل 
یگان زنان راه اندازى و کارهاى ستادى الزم نیز 
انجام شد اما از اسفند ســال 1400 اولین گردان 
زنان یگان ویژه عملیاتى شــد؛ بــه طورى که با 
گرفتن تجهیــزات و لباس حتــى در چند مورد 
حوادث و ناآرامى هاى ســال گذشته در صحنه 

حضور داشتند و مأموریت انجام دادند.
فرمانده یگان هاى ویژه ناجا گفت: در حوزه هاى 
مختلف از جمله طرح هاى مردم یارى نیز براى 
زنان یگان ویژه کار و مأموریت تعریف شده است. 
وى با تأکید براینکه کار و مسئولیت اصلى زنان 

یگان ویژه، شناسایى...

بحث آب در اصفهان بحث فرهنگ، تاریخ و تمدن استبحث آب در اصفهان بحث فرهنگ، تاریخ و تمدن است
در جلسه اى با حضور نمایندگان استاندارى، مدیریت شهرى، اتاق بازرگانى و نمایندگان کشاورزان عنوان شد؛در جلسه اى با حضور نمایندگان استاندارى، مدیریت شهرى، اتاق بازرگانى و نمایندگان کشاورزان عنوان شد؛
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ناسالم بودن هواى نیمى از روزهاى اولین ماه سال جدید در بیشتر نقاط شهر

در بازار خودرو دقیقاً چه خبر است؟!
در حالى که سال گذشته، دبیر هیئت تجدید نظر شوراى رقابت اعالم 
کرده بود «اگر شوراى رقابت نبود، پراید 200 میلیون تومان قیمت 
داشت»، بررســى روند بازار روزهاى اخیر خودرو نشان 
مى دهد که پراید تا 200 میلیون تومان هم پیش رفته 
است. اواخر مهر ماه سال گذشته، آلبرت بغزیان، دبیر 

هیئت تجدید نظر شوراى رقابت...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 2 بخوانید

اصفهان رتبه سوم 
حوادث کار در 
کشور را دارد

اعتراف سارق طالفروشى در اصفهان به قتل
  بعد از سرقت ناکام مسلحانه در  28 فروردین اعالم شد؛
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چرا وحید قلیچ به چرا وحید قلیچ به 
تلویزیون نمى رود؟

وزیر کار پاسخ مى دهد؛وزیر کار پاسخ مى دهد؛

جاماندگان جاماندگان 
سهام عدالت سهام عدالت 

چه کنند؟چه کنند؟
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رئیس جمهور:رئیس جمهور:

با رودربایستى با رودربایستى 
نمى شود کشور نمى شود کشور 

را اداره کردرا اداره کرد

2

2

کاشف موسیقى سریال «امام على(ع)»کاشف موسیقى سریال «امام على(ع)»
 از این اثر ماندگار مى گوید از این اثر ماندگار مى گوید

آگهى مناقصه
سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیأت مدیره محترم 
در نظر دارد نگهدارى فضاى سبز دهکده  زاینده رود مطابق حد و حدود مشخص شده واقع در 
دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود بر اساس صرفه و صالح سازمان از طریق مناقصه عمومى 

واگذار نماید.
1-موضوع مناقصه: حفظ و نگهدارى فضاى سبز دهکده زاینده رود

2-محل دریافت اسناد مناقصه : دفتر امور قراردادهاى ســازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، 
مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.

3- زمان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ  
1401/02/25 است.

1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت هر یک از  اسناد و مشخصات این مناقصه مبلغ 2/000/000 
ریال به حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه 

را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت اداري روز 
یکشــنبه مورخ 1401/02/25 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، 

ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 
5- تاریخ گشایش پیشــنهادها: کمیسیون عالى معامالت درســاعت  10 صبح روز دو شنبه 

1401/02/26   جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شــرکت در  هریک از آیتم هاى مناقصه  مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل 
مى باشد که باید  به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش 

مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک 

شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

9- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مناقصه مندرج است.
10- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه است. 

11-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولــت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 
مى باشد.

12- جهت مشاهده این آگهى مى توانید به آدرس سایت این سازمان نیز مراجعه فرمایید.
www.ioz.ir  :آدرس سایت سازمان

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

نوبت اولنوبت اول

مسعود منتظرى نجف آبادى- مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

مدت قراردادبرآورد اولیه (ریال)عنوانردیف

یکسال7/628/935/170حفظ  ونگهدارى فضاى سبز دهکده دوم1

یکسال24/876/494/698حفظ  و نگهدارى فضاى سبز دهکده اول2
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در بازار خودرو
در حالى که سالگ
«کرده بود «اگر ش

داشت
مى
اس
هی

شرکت قند اصفهان (سهامى عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب و تعیین پیمانکار حمل سنگ آهک مطابق جدول 
ذیل از طریق پیمانکاران واجد شرایط و معتبر از طریق مناقصه محدود با رعایت شرایط مندرج در اسناد مناقصه 

اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشــار آگهى مناقصه عمومى جهت اطالع از اسناد مناقصه شامل قرارداد، شرایط 
عمومى و اختصاصى آن به آدرس کارخانه، ساختمان ادارى، واحد بازرگانى مراجعه نمایند.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهى لغایت 1401/02/08 در محل شرکت، واحد تدارکات و پشتیبانى 
واقع در خیابان جى شرقى، سه راه ارغوانیه، روبروى دانشگاه آزاد اسالمى مى باشد.

مهلت تحویل اسناد و مدارك: پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1401/02/08
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: روز شنبه مورخ 1401/02/10

شماره هاى تماس جهت اطالعات بیشتر :
تلفن کارخانه :  11-35210810 - 031 داخلى 363 

شماره همراه : 09123202713 آقاى مهر آیین از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر و از ساعت 15 لغایت 18 عصر 

آگهى مناقصه محدود

شرکت قند اصفهان ( سهامى عام )

شرح کار براساس تناژ خالصردیف
حمل سنگ آهک از معدن استقالل سپاهان (دهسرخ)1
حمل سنگ آهک از معدن پوالدسنگ نقش جهان (دهاقان)2
حمل سنگ آهک از معدن مرمریت (نیک آباد جرقویه)3
حمل سنگ آهک از معدن پیربکران (پیربکران)4

 بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت شاهین ســفر رؤیا شاهین شهر سهامى 
خاص ثبت 54805 دعوت به عمل مى آید که در جلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده شرکت که مورخ1401/02/20رأس ساعت 8 صبح در محل شرکت به آدرس 

شاهین شهر ترمینال شیشه اى غرفه 7 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید.
 دستورات جلسه : انتخاب بازرسان اصلى و على البدل شرکت، تصویب ترازنامه و 

صورتهاى مالى شرکت

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى
 بطور فوق العاده سهامداران شرکت

 شاهین سفر رؤیا شاهین شهر (سهامى خاص)

مقام دعوت کننده: هیئت مدیره شرکت

محدودیت جدید واتس آپ براى پیام تکنولوژى
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سرپرســت معاونت امور آزمون هاى سازمان سنجش 
آموزش کشــور گفت: تعداد پاســخنامه هــاى آزمون 
کنکور سراسرى، با هدف کاهش تقلب و افزایش تمرکز 

داوطلبان، به سه پاسخنامه افزایش یافت.
حسن مروتى بیان کرد: سال گذشته یک پاسخنامه و دو 
دفترچه سئواالت عمومى و اختصاصى در اختیار داوطلبان 
قرار مى گرفت.وى افزود: اکنون پاســخنامه سئواالت 
عمومى جدا شده و پاسخنامه سئواالت آزمون تخصصى 
نیز به دو بخش تقسیم شده است و در پاسخنامه سئواالت 
تخصصى هر ستون سئواالت براى یک درس تعیین شد. 
سرپرســت معاونت امور آزمون هاى سازمان سنجش 

آموزش کشــور تصریح کرد: اطالعات فردى داوطلبان 
بر روى همه پاسخنامه ها و سئواالت درج و مدت زمان 
پاسخگویى هر مجموعه ســئوال 80 دقیقه تعیین شده 
اســت.مروتى یادآورشد: تمامى ســئواالت از محتواى 
کتاب هاى درسى طرح مى شــود و در راستاى تسهیل 
پاسخگویى داوطلبان تعداد سئواالت تغییر یافته است.
وى افزود: سال 1403 وضعیت سنتى و کاغذى کنکور 
به دلیل مشکالت زیاد، هزینه باال و افزایش امنیت حذف 
مى شود. وى در خصوص حذف کنکور ادامه داد: در حال 
حاضر 85 درصد ثبت نام در دانشگاه ها بدون کنکور است 

و فقط در 15 درصد موارد کنکور وجود دارد.

فرمانده یگان هاى ویژه انتظامى کشور از توسعه یگان 
ویژه زنان در سال جارى خبر داد.

سردار حسن کرمى اعالم کرد: چند سال قبل یگان زنان 
راه اندازى و کارهاى ســتادى الزم نیز انجام شد اما از 
اسفند سال 1400 اولین گردان زنان یگان ویژه عملیاتى 
شــد؛ به طورى که با گرفتن تجهیزات و لباس حتى در 
چند مورد حوادث و ناآرامى هاى سال گذشته در صحنه 

حضور داشتند و مأموریت انجام دادند.
فرمانــده یگان هاى ویــژه ناجا گفــت: در حوزه هاى 
مختلف از جمله طرح هاى مردم یــارى نیز براى زنان 
یگان ویژه کار و مأموریت تعریف شــده اســت. وى با 

تأکید براینکه کار و مســئولیت اصلى زنان یگان ویژه، 
شناســایى، عملیات روانى و دســتگیرى افرادى است 
که مردان یگان ویژه به دلیل رعایت موازین شــرعى 
نمى توانند در صحنه ناآرامى اجتماعى آنها را دســتگیر 
کنند، گفت: این زنان یگان ویژه هستند که این اقدامات 
را انجام داده و در مرحله بعد هم افراد دســتگیر شده را 

منتقل مى کنند. 
ســردار کرمى از توســعه یگان ویژه زنان و اســتقرار 
آنهــا در تمام اســتان ها در ســال 1401 خبــر داد و 
گفت: در ســال گذشــته زنان یگان ویژه در 10 استان 

مستقر بودند.

دلیل افزایش پاسخنامه هاى 
کنکور مشخص شد

یگان ویژه زنان 
توسعه مى یابد

چرا وحید قلیچ به 
تلویزیون نمى رود؟

وحید قلیــچ، دروازه بان    نصف جهان|
جنجالى و پیشکسوت باشگاه پرسپولیس یک 
بار دیگر خبرساز شده اســت. قلیچ در گفتگوى 
تصویرى که اخیراً بــا «خبرآنالین» انجام داده 
اســت، گریزى هم به این زده که علت حضور 
نیافتتنش در برنامه هاى تلویزیونى چیســت. 
قلیچ گفته محمدحسین میثاقى، مجرى برنامه 
ورزش شــبکه 3 در ازاى دعوت او براى حضور 
در این برنامه از قلیچ خواســته ســیبیل هایش 
را بتراشــد: «آقاى میثاقى به مــن پیام داده که 
آقاى احمدى خیلى دوست دارد دعوتت کند اما 
سبیل هایت را بزن. به شــما چه ربطى دارد که 
سیبیل هایم را بزنم؟ مگر سیبیل چیست که بزنم 

و روبه روى شما بنشینم؟» 

جاماندگان سهام عدالت
 چه کنند؟

وزیــر کار اعالم کرد کســانى که از    پانا|
دریافت ســهام عدالت جا مانده اند، توسط این 
وزارتخانه به ترتیب اولویت براى دریافت سهام 
معرفى مى شــوند. حجت ا... عبدالملکى عنوان 
کرد: تصمیم گیرنــده اصلــى در زمینه تعیین 
تکلیف جاماندگان سهام عدالت، وزارت اقتصاد 
و دارایى اســت که در این فرایند وزارت اقتصاد 
باید مشخص کند، ســهام کدام شرکت ها و به 
چه ترتیبى قابلیت واگذارى دارد و در ادامه تیم 
اقتصادى هیئت دولت باید تصمیــم نهایى را 
بگیرد. چند روز پیش تر هــم، وزیر تعاون و رفاه 
اجتماعى اظهار کرد: ما کسانى که براى دریافت 
سهام عدالت اولویت دارند را مشخص کردیم اما 
ستاد اقتصادى دولت باید در این خصوص تصمیم 
گیرى کند البته صحبــت هایى در هیئت دولت 

شده ولى هنوز جمع بندى صورت نگرفته است.

هزینه اینترنت
 8 درصد درآمد 

یک ادعاى موافقان گران شدن    برترین ها|
اینترنت، مقایسه قیمت آن با دیگر کشورهاست 
که به درستى هم نشان مى دهد قیمت اینترنت 
ما نسبت به 78 کشــور دیگر ارزان تر است؛ اما 
این همه ماجرا نیســت و باید محاسبه کرد که 
هزینه هاى اینترنت چه ســهمى از درآمدهاى 
مردم است. روزنامه «دنیاى اقتصاد» این مقایسه 
را انجام داده و خروجى اش این شــده است که 
هزینه اینترنت ما، به طور متوســط 8/3 درصد 

درآمد ماهانه هر خانواده است.  

عجیب ترین 
یادگارى نویسى!

یکى  ، یســى ى نو ر گا د یا   برترین ها|
از نمادهــاى بى فکرى اســت که به اشــکال 
مختلف بــروز و ظهور مى کنــد. در جدیدترین 
مورد، تصویرى از یادگارى نویسى بر روى یک 
الك پشت در شبکه هاى اجتماعى در حال دست 
به دست شدن است! روى بدن این الك پشت 
بى نوا اسامى اشخاص به چشم مى خورد، سپهر، 

نادر، علیرضا و... 

صدور قبض برق
 80 میلیونى! 

  ایسنا|عبداالمیر یاقوتى، مدیرکل دفتر 
مدیریت مصرف و خدمات مشــترکان شرکت 
توانیر گفت: بیشترین قبوضى که براى مشترکان 
پرمصرف صادر شــده در محدوده پنج میلیون 
تومان است اما در این بین مشترکى نیز وجود دارد 
که قبض برق 20 یا 25 میلیون تومانى هم براى 
او صادر شده است. حتى در زمان هایى قبض 80 
میلیون تومانى نیز صادر شده اما نمى توان این 
قبض را براى یک خانه تصور کرد چراکه متعلق 
به واحدهایى است که ویژگى هاى خاصى دارند.

با رودربایستى نمى شود 
کشور را اداره کرد 

رئیس جمهور تحــول در نظام ادارى    تسنیم|
کشــور را ضرورتى اجتناب ناپذیر دانســت. آیت ا... 
ســید ابراهیم رئیســى تصریح کرد: هیچکس حق 
ندارد بدون ضابطه و مقررات، فردى را براى جذب در 
دستگاهى سفارش کند. وى اداره کشور با رودربایستى 
را غیرممکن خواند و به سازمان امور ادارى و استخدامى 
دستور داد در روند چابک ســازى و بهسازى ساختار 
ادارى کشور با جدیت و بدون رودربایستى عمل کند. 
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: علت عقب افتادن 
کشــورمان در این گونه موضوعات به این دلیل بوده 
است که امور کشــور بعضًا با رودربایستى اداره شده 

است.

بحث سیسمونى 
مطرح نیست!

به دنبال سفر قابل انتقاد برخى از اعضاى    فارس|
خانواده قالیباف به ترکیه، برخى هدف این ســفر را 
خرید سیسمونى براى نوه وى اعالم و تالش کردند 
با مقایســه آن با اظهارات قبلى رئیس مجلس در نقد 
خرید خارجى، این موضوع را برجسته نمایند. در همین 
رابطه یکى از نزدیکان قالیباف  گفت: موضوع خرید 
سیسمونى به هیچ عنوان صحت ندارد و ساخته ذهن 
مخالفان اســت. وى افزود: امروز حتى اگر کسى به 
دنبال تجمالت هم باشد بهترین برندهاى خارجى در 

تهران قابل دسترسى است.

 پیشنهاد مشروط «بایدن» 
  ایسنا|  «واشــنگتن فرى بیکن» از پیشنهاد 
تازه «جو بایدن» براى حل چالش سپاه در گفتگوهاى 
وین خبر داد و نوشــت: آخرین پیشنهاد دولت بایدن 
تحریم هاى ســپاه را رفع خواهد کــرد و مطابق این 
پیشنهاد سپاه پاسداران از لیست گروه هاى تروریستى 
خارج خواهد شد. این گزارش مى افزاید که دولت بایدن 
در عین حال قصد دارد  نیروى قدس سپاه پاسداران را 

به این لیست اضافه کند.

سالخورده ترین رهبر جهان 
ملکه بریتانیا وارد 96 ســالگى شد.    برترین ها|
«الیزابت دوم» در سال 1926 در لندن متولد شد و پس 
از مرگ پدرش «جورج ششم» در سال 1952 میالدى 
به سلطنت رســید. او با 96 سال سن سالخورده ترین 
حکمران سلطنتى زنده در جهان اســت و با دوره اى 
بیش از 70 سال، صاحب طوالنى ترین دوره سلطنت 

در بریتانیاست.

خبرخوان

سریال «امام على» (ع) به کارگردانى داود میرباقرى و 
با موسیقى فرهاد فخرالدینى و خوانندگى صدیق تعریف 
یکى از ماندگارترین آثارى اســت که در ثناى موالى 

متقیان(ع) ساخته شده است.
قطعه اى که فخرالدینى براى این قطعه نوشت، مربوط 
به 1400 ســال پیش اســت. عبدالقادر مراغى، شاعر، 
موســیقیدان، نوازنده و هنرمند ایرانى آن را حدود 600 
ســال با حروف ابجد در آثارى چون «مقاصد الحان» و 
«جامع الحان» تدوین کرده است و این استاد برجسته  
آهنگسازى پس از پژوهش هاى فراوانى که در این زمینه 
انجام داد، تالش کرد تا این آثار را در فضاى موسیقایى 

امروز پیاده کند.
او خود در این باره گفته است: «این تنها نسخه  اجرایى 
برگرفته از آثار مکتوب عبدالقادر مراغى اســت که به 
صورت اینچنینى پیاده شده است. من بیش از 40 سال 
پیش این نسخه موسیقایى از عبدالقادر مراغى را کشف 
کرده بودم و خودم بر این باورم که ساخت آن قطعه یکى 
از دشوارترین کارهایى اســت که تاکنون در موسیقى 
انجام داده ام؛ زیرا یافتن راز و رمز این نت نویســى کار 
بسیار دشوارى اســت که وقت زیادى از عمرم را صرف 
آن کردم و حاال بسیار خوشحالم که این زحمات نتیجه 

مثبتى براى مخاطب داشته است.»
البته ساخت موســیقى ســریال «امام على (ع)» فقط 
به اســتفاده از تحقیقات و آثار منتســب بــه عبدالقادر 
مراغى محدود نشد و او در هر بخش از سریال،  تم هاى 
متفاوتى را با ارکستر طراحى کرد که هر کدام براى خود 
داستان جداگانه اى داشــت. براى مثال «مالک اشتر» 

و «عایشه» در کل ســریال تم هاى خاص خودشان را
 داشتند.

فخرالدینى در این باره گفته است: «من موسیقى سریال 
امام على (ع) را به این سادگى ننوشتم. من براى پالن 
به پالن ســریال، خودم را در محل حادثه قرار مى دادم 

و این حس را با حس درونى خــودم تلفیق مى کردم تا 
بتوانم بر اســاس این تکنیک بهترین نتیجه را دریافت 
کنم. شــاید باور نکنید اما خوب خاطرم هســت وقتى 
چنین حسى را براى آهنگسازى داشــتم گویى خودم 
در صحنه اتفاق حضور داشــتم، موضوعــى که حتى 

سینما هم قادر نیســت آن را بیان کند اما من با اتکا به 
این پشــتوانه هاى معنوى نهایت تالش خود را کردم 
که موسیقى این ســریال برایم فضایى متفاوت چه به 
لحاظ ارکستر و ســاز بندى و چه به جهات دیگر داشته 

باشد.»

کاشف موسیقى  سریال «امام على(ع)» از این اثر ماندگار مى گوید

داستان خلق یک شاهکار

مانى مهدوى
خبرگزارى «ایرنا» از کمرنگ شدن اهمیت جشنواره 
فیلم فجر نزد فیلمســازان ایران ابراز نگرانى کرد. 
این خبرگزارى در گزارشــى کــه هفته پیش روى 
خروجى این خبرگزارى منتشر شد، به دانسته هاى 
خبرنگارش اســتناد کرد که مى گوید به اطالعاتى 
دست پیدا کرده که دلیل استقبال نکردن صاحبان 
آثار سینمایى از دوره قبل جشنواره فیلم فجر است. 

به اعتقاد این خبرگــزارى، «برخى از صاحبان فیلم 
در ایران، سوداى سیمرغ را براى رسیدن به خرس 
برلیناله و نخل کن، از ســر به در کردند اما شرایط 

به گونه اى دیگرى براى آنان رقم خورده اســت.» 
«ایرنا» نوشت: «با اعالم اسامى فیلم هاى راهیافته 
به جشنواره مشخص شــد که چیزى حدود دوسوم 
آثارى که آماده نمایش بودند، در این فهرست جایى 
ندارند. این باور که تمام آن آثار به دالیلى چون آماده 
نشدن یا رد شدن توسط هیئت انتخاب، نتوانسته اند 
وارد گردونه جشنواره شوند، کمى دور از ذهن بود.»

در واقع «ایرنا» مى گوید مقصر فقر جشنواره فجر 
سال پیش، کارگردان ها و تهیه کننده هایى هستند 
که فیلمشان را به رغم آماده بودن، به جشنواره  فجر 
ندادند تا براى کن و برلین انتخاب شــوند که یکى 

از اصلى ترین شــروط حضور در آن فســتیوال ها، 
عدم حضور فیلم در هیچیک از جشنواره هاى داخلى 
و خارجى است اما به آن جشنواره ها هم راهى پیدا 

نکردند!
«ایرنا»، خبرگزارى رسمى دولت است و آنچه منتشر 
مى کند طبعًا دیدگاه دولت محسوب مى شود. از این 
جهت گزارش اخیر این رسانه مهم ارزیابى شده و این 
سئوال را مطح مى کند که آیا ممکن است تغییراتى 
در نحوه انتخاب فیلم ها براى اکران در سینماهاى 

کشور اعمال شود؟
سال ها پیش شــرط اکران هر فیلمى، حضور آن 

در جشــنواره فیلم فجر بود. هیچ بعید نیســت با 
اتفاقى که در دوره قبل جشنواره افتاد و بسیارى از 
صاحبان آثار ترجیح دادند فیلمشان در جشنواره به 
نمایش در نیاید، یک بار دیگر فرمول «اکران به 
شرط حضور در جشنواره» عملى شود تا از اعتبار 
این جشنواره کاسته نشود. البته عملى شدن این 
فرمول هم مشروط به آن اســت که کارگردان و 
تهیه کننده، ریسک «حضور با احتمال شکست» 
در جشــنواره خارجــى را به اکران با «شــانس 
موفقیت در داخل» ترجیح دهند که به نظر بسیار 

بعید مى آید. 

تهیه کننده «جناب عالى»، سریال بیرون کشیده شــده از کنداکتور نوروز 
شبکه نسیم مى گوید گروهى در ســازمان نگران واکنش دولت بودند، در 
حالى  که «جناب عالى» اشاره اى به هیچ دولت خاصى نداشت و مشکالت 

ساختارى را نشان مى داد.
مصطفى رضوانى اظهار کرد: سه هفته به  عید نوروز باقى مانده بود که شبکه 
نسیم کار را دید، بازبینى کرد و در دو مرحله حدود 50 اصالحیه محتوایى داد. 
ما در رفت و برگشت ها بیشتر اصالحیه ها را انجام دادیم و براى مابقى نیز از 
رئیس محترم شبکه مجوز گرفتیم. اما چند روز مانده به عید نوروز یکسرى 
نکات جدید از خارج از شبکه نسیم مطرح شد، به طور مثال بیان شد، سریال 
ایده وزیر جوان را زیر ســئوال برده اســت! یا نگرانى دومى مطرح شد که 
گروهى در سازمان نگران واکنش دولت هستند، درحالى که «جناب عالى» 
اشاره اى به هیچ دولت خاصى ندارد و مشکالت ساختارى را نشان مى دهد 

که مى تواند منجر به شکست ایده وزیر جوان شود.
رضوانى افزود: در نهایت تشخیص برخى این بود که به این دالیل در نوروز 
از شبکه نسیم پخش نشود و سازمان صداوســیما تصمیم گرفت کار را در 

بستر دیگرى پخش کند.
معضل بزرگ پسماند زباله سراوان رشت که زمانى فقط به بخش سنگر 
این شهر محدود مى شــد، امروزه به عنوان فاجعه اى براى محیط زیست 
شمال کشور تبدیل شده است، زیرا شــیرابه هاى این حجم زباله، جنگل 
و طبیعت آن منطقــه را نابود مى کند و در نهایت بــا ورود به محصوالت 

کشاورزى، زندگى و سالمت مردم را تحت تأثیر قرار مى دهد.
منطقه سراوان در 17 کیلومترى رشت در جوار جنگل هاى هیرکانى میزبان 
دپو و دفن زباله این شهر و چند شهرستان دیگر است که امروزه کوه زباله 
آن به ارتفاع بیش از 110 متر رسیده است. بیش از 3 دهه است که هر روز 
تا یکهزار تن زباله در سراوان رشت دفن مى شود. 550 تن از این زباله ها 

مربوط به شهر رشت و بقیه مربوط به 50 شهر و روستاى اطراف است.
شیرابه هاى ناشى از زباله در محل دفن، به رودخانه سیاهرود (رودخانه اى 
در جنگل ســروان) و در ادامه به رودخانه هاى گوهررود و زرجوب رشت 
سرازیر و همراه با فاضالب شهرى، صنعتى و بیمارستانى وارد تاالب بین 

المللى انزلى و دریاى خزر مى شود.
نماینده مردم رشت در مجلس شوراى اســالمى مى گوید: زباله سراوان 
یک معضل ملى است، اکثر مسئوالن از این منطقه بازدید کردند. در طول 
یک هفته اخیر مردم متمدن و روزه دار این منطقه تحصن کردند، اما کسى 

به فریاد آنها نمى رسد. 

جشنواره فیلم فجر در معرض تحول  است؟

ارتفاع زباله در رشت
 110 متر! 

چرا «جناب عالى»
 از تلویزیون پخش نشد؟

در حالى که سال گذشته، دبیر هیئت تجدید نظر شوراى رقابت اعالم کرده 
بود «اگر شــوراى رقابت نبود، پراید 200 میلیون تومان قیمت داشــت»، 
بررسى روند بازار روزهاى اخیر خودرو نشان مى دهد که پراید تا 200 میلیون 

تومان هم پیش رفته است.
اواخر مهر ماه سال گذشته، آلبرت بغزیان، دبیر هیئت تجدید نظر شوراى 
رقابت تأکید کرد: این اطمینان وجود دارد که اگر شوراى رقابت نبود، قیمت 
خودرو بسیار گران تر از قیمت هاى فعلى بود و به عنوان نمونه قیمت پراید 

به 200 میلیون تومان مى رسید. 
این منت  200 میلیون تومانى نشــدن پراید توســط دبیــر هیئت تجدید 
نظر شــوراى رقابت، در حالى بود کــه حدود یک ماه پــس از این ماجرا، 
وزیر صنعت، معدن و تجــارت از واگذارى تعیین قیمت خودرو به ســتاد 
تنظیم بازار خبــر داد و اعالم کرد که بررســى قیمت گــذارى خودروها 

به ستاد تنظیم بازار ســپرده شده و این ســتاد درباره این موضوع تصمیم 
گیرى خواهد کرد. به دنبال این خبر، این ســئوال پیش آمد که آیا شوراى 
رقابت به طور رســمى بار دیگــر از قیمت گذارى خودرو کنار گذاشــته 
شده اســت؟ البته که شــوراى رقابت هیچگاه این کنار گذاشته شدن را 

نپذیرفت.
حال که قریب شش ماه از این موضوع مى گذرد، بررسى روند بازار خودرو 
طى روزهاى اخیر نشان مى دهد که قیمت پراید این روزها به 200 میلیون 
تومان هم رسیده است. براین اســاس این سئوال مطرح است که آیا ستاد 
تنظیم بازار در مدیریت و کنتــرل بازار خودرو ناموفق بوده اســت یا این 
افسارگســیختگى بازار خودرو علت دیگرى دارد. آیا اگر همچنان شوراى 
رقابت نهاد اصلى نظارت بر بازار خودرو بــود، اوضاع فرق چندانى با حال 

حاضر داشت؟

در بازار خودرو دقیقاً چه خبر است؟! 
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006007361- تاریخ: 1400/11/07 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006000674 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم رحمن رحیمى اندانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى از......... پالك شماره فرعى از 

اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند شماره 30117 مورخ 53/9/21 
دفتر 61 و مالحظه نقش ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
رحمن رحیمى اندانى به شناسنامه شــماره  40211کدملى 1280289139 صادره فرزند 
نادعلى در ششدانگ به مســاحت 220 مترمربع پالك شماره 30 فرعى از 110 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر 

مى نماید. 
شماال به طول 9/70 متر دیوار به دیوار 110/638 مفروزى از 110/30 

شرقا در 30 قسمت که قسمت دوم جنوبیست اول به طول 3 متر درب و دیواریست به گذر و 
دوم الى چهارم به ترتیب به طول  هاى 0/07 متر و 8/85 متر و 2/76 متر و 2/41 متر درب 

و دیواریست به گذر 
جنوبا به طول 6/94 متر درب و دیواریست به شارع 

غربا به طول 16/85 متر دیواریست به دیوار راهرو اختصاصى مجاور 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04- تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 1401/02/19- م الف: 1305151 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
-  محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /2/115 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006007526- تاریخ: 1400/11/12 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006000377 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم عزت صرامى فروشانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى از......... پالك شماره فرعى از 

اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند الکترونیکى با شناسه یکتا 
6000329 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به 
متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم عزت صرامى فروشانى به شناسنامه شماره 289 کدملى 1141491346 صادره 
فرزند محمدعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196/03 مترمربع پالك شماره 898 
فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى 

خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال در پنج قسمت که قسمت دوم غربیست و چهارم شرقى محسوب است به طول هاى 

3/55 متر و 1/18 متر و 2/21 متر و 1/6 متر و 3/67 متر دیواریست اشتراکى با باقیمانده 
شرقا اول در 2 قسمت که قسمت دوم شمالى محسوب است به طول هاى 15/68 متر و 7/56 
متر دیواریست اشتراکى با باقیمانده پالك دوم به طول 2/42 متر درب و دیواریست به شارع 

جنوبا به طول 17/07 متر دیواریست اشتراکى با باقیمانده 
به طول 11/78 متر دیواریست به دیوار باقیمانده و به طول 6/32 متر دیواریست اشتراکى 

با باقیمانده

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/02/19- م الف: 1302197 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /2/110 

آگهى موضوع تبصره 1 ماده 105 اصالحى آیین نامه قانون ثبت 
شماره نامه: 140185602006000600 - تاریخ ارسال نامه: 1401/01/28 

1) الفـ  چون آقاى ســید رضا امامى فروشــانى مالک طبق ســند به دفتــر الکترونیک 
140020302006005014 مقدار – چهار حبه و چهل و یک چهل و نهم حبه مشــاع که 
چهل و هشت چهل و نهم حبه مشاع آن به اســتثناى بهاى ثمنیه عرصه و اعیانى است از 

72 حبه ششدانگ 
2) و نیز طبق دفتر الکترونیک 139820302006008332 مقدار – چهل و هشت – چهل و 

نهم حبه مشاع باستثناى بهاى ثمنیه عرصه و اعیان از هفتاد و دو حبه ششدانگ 
3) و نیز و طبق دفتر الکترونیــک 139820302006011980 مقــدار – یک حبه و پنج 
هفتم حبه مشاع باســتثناى بهاى ثمنیه عرصه و اعیان از 72 حبه ششدانگ از پالك 557 
فرعى از 72 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان مى باشند و باستناد تبصره 
1 ماده 105 اصالحى آیین نامه قانون ثبت درخواســت پرداخت بهاى اعیانى را نموده اند 
طبق نظریه کارشناس رسمى دادگســترى ارزش بهاى یک – هشتم عرصه و اعیان مبلغ 
یکصد و سه میلیون و دویســت و هشــتاد و چهار هزار ریال تعیین گردید که طبق فیش 
0116128588908673 مورخ 28 فروردین ماه 1401 به حساب 4061013207670192 
ذیحســابى ســازمان ثبت نزد بانک مرکزى واریز گردید. و طبق اظهــار متقاضى، ذینفع 
(خانم راضیه امامى عیال مرحوم شــرف الدین امامى فروشــانى بــه ش ش 3548 طبق 
گواهى حصر وراثت 623 مورخ 9 آبان 1395 شعبه 7 حصر وراثت خمینى شهر فاقد نشانى 
است، لذا مراتب یکبار آگهى مى شــود تا ذینفع یا چنانچه مدعى تضییع حقى است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهى به دادگاه صالح مراجعــه و گواهى طرح دعوى را 
به این اداره ارائه نماید در صورت عدم تســلیم گواهى طرح دعوى این اداره سند مالکیت 
مالک را بدون اســتثنا بهاء اعیانى صادر خواهد کرد. م الف: 1305005 – حوزه ثبت ملک

 خمینى شهر /2/112

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006006619- تاریخ: 1400/10/12 - جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006002042 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم احمدرضا دویستى مبنى بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از 156- اصلى پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 135981 مورخ 92/03/23 دفتر 
63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و 
تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم احمدرضا دویستى 
به شناسنامه شماره 5 کدملى 1129868672 صادره فرزند مصطفى نسبت به 6 دانگ یکباب 
خانه به مساحت 179/43 مترمربع پالك شماره 156 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. طبق نامه شماره 99/24925 

– 99/11/30 شهردارى خمینى شهر
شماال به طول 9 متر دیوار به دیوار باقیمانده 

شرقا به طول 20 متر دیوار به باقیمانده 
جنوبا به طول 9/01 متر دیوار و درب به گذر 

غربا به طول 19/86 متر دیوار به دیوار باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/04- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/02/19- م الف: 1304519 – عضو قضائى - مجتبى پور على. رئیس اداره راه و شهرسازى 

- سعید حاج احمدى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى ملک زاده /2/113  

دریا قدرتى پور 
حوادث ناشى از کار در ســال جارى روندى صعودى داشته است. آمار 
سازمان پزشکى قانونى اصفهان نشان مى دهد تعداد کسانى که در سال 
گذشته در اثر حوادث ناشى از کار جان خود را از دست داده اند نسبت به 

سال قبل از آن افزایش یافته است.
البته به نظر مى رسد آمار مرگ ناشى از حوادث کار بیشتر از آمار اعالم 
شده توسط پزشکى قانونى باشــد، به این علت که آمارپزشکى قانونى 
تنها فوت شدگان واحدهایى را نشان مى دهد که در شمول قانون کار 
قرار دارند و آمار مرگ و میر ناشى از حوادث کار در مابقى کارگاه هایى 
که شامل قوانین و مقررات ایمنى کار نیستند در این آمارها وجود ندارد.

همین چند روز پیش بود که مدیرکل پزشکى قانونى اصفهان در همین 
رابطه از مرگ 128 نفر کارگر ناشى از حوادث کار در استان اصفهان خبر 
داد. منصور فیروزبخت در این آمار اعالم کرد: «شــمار قربانیان سال 

گذشته نسبت به سال قبل از آن 16/4 درصد افزایش داشته است.»
به گفته او از مجموع فوتى هاى مربوط به حوادث کار، 51 نفر مربوط به 
حوادث ساختمانى و مابقى مربوط به بقیه حوادث ناشى از کار بوده اند. 

حوادث ساختمانى حاال 60 درصد فوتى هاى ناشى از حوادث کار را به 
خود اختصاص مى دهند و طبق آمارها اصفهان بعد از تهران و خراسان 

رضوى بیشترین تعداد فوتى هاى ناشى از حوادث ساختمانى را دارد.
در این رابطه اصغر برشــان، دبیــر اجرایى خانه کارگر و عضو ســابق 
شوراى اسالمى شهر اصفهان چندى پیش اعالم کرده بود که کارگران 
ساختمانى جزو ضعیف ترین قشر کارگران هستند که کمترین خدمات 
را دریافت مى کنند و حتى براى بیمه هم باید در نوبت بمانند: «یکى از 
مسائلى که جامعه کارگرى به جد دنبال مى کند بیمه کارگران ساختمانى 

است. این کارگران آســیب پذیرترین کارگران کشــور هستند چرا که 
ماهیت کار آنها موقت است و به دلیل نوع مشاغل خود به شدت آسیب 
پذیر هستند و اگر آمار حوادث ناشى از کار را رصد کنیم، خواهیم دید که 
بیشترین فراوانى این آسیب ها که منتج به نقص عضو مى شود مربوط به 
کارگران است؛ بنابراین باال بودن حوادث کار در بخش ساختمان ناشى 
از نبود نظارت بر کار کارفرمایان است به این خاطر که در بخش حوادث 
بزرگ ترین مشکلى که در زمینه حوادث کارگران ساختمانى وجود دارد، 
این اســت که کارفرمایان الزامى براى رعایت مســائل ایمنى ندارند و 

اهرم هاى فشار بر دوش کارفرما نیست.»
على یزدانى، عضو کانون انجمن هاى صنفى کارگران استان اصفهان 
نیز پیش تر با بیان اینکه کارگران ساختمانى ضعیف ترین قشر کارگران 
ما هستند، گفته بود این قشــر از کارگران کمترین خدمات را دریافت 
مى کنند و به دلیل عدم شفافیت در آمارها، تعداد کارگران ساختمانى نیز 
مشخص نیست و آنها معموًال در آمار بیمه قرار نمى گیرند: «به تعریف 
قانون کار حادثه ناشى از کار، حادثه اى است که حین کار و به سبب آن 
براى کارگر بیمه  شده اتفاق بیفتد. طبق قانون، نظارت بر رعایت ایمنى 
در محیط کار بر عهده کارفرما و نهادهاى وابسته به آن است. وزارت کار 
هم به طور رسمى ارگان هایى براى کنترل و بازرسى محیط  هاى کار دارد 

اما نقش نظارتى آنها بیشتر بر روى کاغذ باقى مى ماند.»
الزم به یادآورى است که مرگ در اثر حوادث ناشى از کار دومین عامل 
مرگ و میر در ایران بعد از تصادفات است و ایران در زمینه رعایت مسائل 
ایمنى کار در میان کشــورهاى جهــان رده 102 را دارد و اصفهان که 
ساخت و سازها در آن بسیار زیاد است بعد از تهران و خراسان رتبه سوم 

حوادث کار را به خود اختصاص داده است. 

اعتراف سارق طالفروشى
 در اصفهان به قتل 

 رییس مرکز اطالع رسانى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان از اعتراف عامل سـرقت مسلحانه نافرجام 
طالفروشـى در خیابان رباط شـهر اصفهان به قتل 
راننـده یک دسـتگاه خـودروى سـوارى خبـر داد. 
سرهنگ جواد درسـتکار در گفت و گو با ایرنا افزود: 
ماموران کالنتـرى 27 شهرسـتان اصفهان پس از 
دستگیرى سارق مسلح توسط طالفروش و تحویل 
آن به ماموران انتظامى،تحقیقات تخصصى از وى 
انجام دادند، در ابتدا ماموران یک دستگاه خودروى 
سوارى پراید که سـارق به وسیله آن در محل وقوع 
سرقت حاضر شده بود را کشف کردند که صندلى آن 
آغشته به خون بود.  وى با بیان اینکه در استعالمات 
انجام شـده مشـخص شـد خودرو مسـروقه است 
اظهارداشـت:  ماموران دریافتند روز قبل از سرقت 
فردى با مراجعه به کالنترى مفقود شدن یک راننده 
با مشـخصات خودرویى که سـارق بـا آن به محل 

سرقت آمده بود را اعالم کرده است. 
رییس مرکـز اطـالع رسـانى فرماندهـى انتظامى 
اسـتان اصفهـان ادامـه داد: بـا بدسـت آمـدن این 
اطالعـات مامـوران تحقیقات تخصصى خـود را از 
متهم آغاز کـرده کـه وى در نهایت به قتـل راننده 
خودرو اعتـراف و عنوان کرد روز گذشـته سـوار بر 
خودرو شده و قصد سرقت آن را داشته که با مقاومت 
راننده مواجه مى شود و به همین خاطر با شلیک چند 
گلوله او را از پاى در آورده و جسد او را در بیابان هاى 

اطراف شاهین شهر رها مى کند.
 وى خاطر نشـان کرد: ماموران بـا راهنمایى متهم 
در  محل مذکور حضور یافته و جسـد فرد مقتول را 
کشـف و با مالحظات الزم تحویل پزشکى قانونى 
مـى دهنـد.   سـرهنگ درسـتکار تصریح کـرد: در 
این خصوص پرونده اى تشـکیل و متهـم به اتهام 
قتل راننده یک دسـتگاه خودروى سـوارى پراید و  
سرقت مسـلحانه از یک طالفروشـى جهت انجام 
اقدامات قانونى تحویل مرجع قضایى شـد. سرقت 
مسـلحانه از یـک طالفروشـى در خیابـان رباط در 
سـاعت 10 و 30 دقیقه روز 28 فروردین سالجارى 
در خیایـان رباط اصفهـان رخ داد که پیـش از ورود 
مامـوران پلیـس ، متصـدى طالفروشـى  سـامانه 
امنیتـى مغازه را فعـال کرده و موفق به دسـتگیرى 
سـارق شـده بود.  از ایـن سـارق یک قبضـه کلت 
کمرى با یک خشـاب حاوى 13 فشنگ که 2 تیر را 
داخل مغازه شـلیک کرده بود به همرا یک تیغه تبر 

کشف  شد.

خبر

معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان گفت: این اســتان با تورم و مازاد گوشت مرغ 
مواجه شده اســت به گونه اى که بازار توان جذب آن را 

ندارد.
حسین ایراندوست اظهار کرد: در این شرایط از  شرکت 
پشــتیبانى امور دام استان درخواســت کمک کردیم تا 

مرغ هاى مازاد را خریدارى و ذخیره کند.
وى اظهار داشت: اتحادیه مرغداران استان اصفهان در 
روزهاى گذشته مقدارى از مرغ ها را به استان هاى دیگر 
از جمله تهران، فارس، مرکزى و همدان ارســال کرده 
است.وى  اضافه کرد: سقف قیمت گوشت مرغ 31 هزار 

تومان است اما در شرایطى در استان امکان کاهش این 
سقف وجود دارد.

ایراندوست خاطرنشان کرد: پیش از این نیز که با فراوانى 
گوشت مرغ در استان مواجه شدیم با هماهنگى اتحادیه 
مرغداران، قیمت مرغ را از 31 هزار تومان به 29 هزار و 

500 تومان کاهش دادیم.
وى بیان کرد: بعد از عید نوروز که مقدارى با کاهش مرغ 
مواجه شدیم، قیمت گوشــت مرغ را به قیمت مصوب 
قبلى برگردانده شــد اما دو هفته پیش که بطور مجدد با 
مازاد مرغ مواجه شدیم براى حفظ بازار و تولید کننده و با 
هماهنگى آنها، قیمت مرغ به حالت گذشته برگردانده شد.

در دومین جلسه کمیته حقوقى آب کمیسیون کشاورزى، 
ســالمت، آب و محیط  زیســت اتاق بازرگانى اصفهان 
ضمن بررســى جوانب حقوقى بارگذارى هاى متعدد بر 
حوضه آبریز زاینده رود، مقرر شد از ظرفیت هاى حقوقى 
نهادهاى مختلف براى پیگیرى حقوق کشاورزان و تأمین 

حقابه اصفهان استفاده شود.
در این جلسه که با حضور  رئیس کمیسیون آب و مناطق 
کم برخوردار شوراى شهر، نماینده شهردارى ، نماینده 
قرارگاه آب استاندارى و دبیر انجمن شرکت هاى دانش 
بنیان  و چند تن از کشاورزان تشکیل شد، محمدصادقى 
رئیس کمیســیون کشاورزى، ســالمت، آب و محیط 

 زیســت اتاق بازرگانى اصفهان با بیان اینکه کشاورزان 
قربانى مدیریت نادرســت در حوضه آبریــز زاینده رود 
شده اند، تصریح کرد: بحث آب در اصفهان صرفا موضوع 
آب نیست، بلکه بحث فرهنگ، تاریخ و تمدن است که 

باید از آن محافظت کنیم.
در ادامه این جلسه عنوان شد نمایندگان سه قوه در استان 
و نمایندگان مجلس شوراى اسالمى باید بحث عدم وجود  
آب در اصفهان را کامال جدى گرفته و از راه هاى قانونى 
اجازه ندهند هیچگونه تقاضا و بارگــذارى جدیدى در 
بخش صنعت و توسعه شهرى در این استان صورت پذیرد 

چون با این روند، هیچ امیدى به آینده اصفهان نیست.

بحث آب در اصفهان بحث 
فرهنگ، تاریخ و تمدن است

اصفهان با مازاد گوشت مرغ 
مواجه است

اصفهان رتبه سوم حوادث کار در کشور را دارد 

سهیل سنایى 
کالنشهر اصفهان در نخستین ماه سال 1401، یک روز هم هواى پاك 
نداشــت. بر اســاس داده هاى آمارى اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان، این شــهر در فروردین ماه مجموعًا 16 روز را با هواى 
«ناسالم براى گروه هاى حســاس» گذراند در حالى که 15 روز مابقى، 

هوا «سالم» بود. 
البته وضعیت کیفى هواى بعضى نقاط شــهر اصفهــان در این ماه، از 
خطرناك بودن براى گروه هاى حساس فراتر رفت و در حالت «ناسالم 
براى عموم» قرار گرفت. میدان انقالب و بزرگراه خرازى از جمله مناطقى 
بودند که سه روز از فروردین ماه را در وضعیت «قرمز» گذراندند. خیابان 
باهنر هم اولین روز از اولین ماه ســال را با تجربه هواى «قرمز» از سر 

گذراند.
اما اگر چه میانگیــن کیفیت هواى فروردین در کالنشــهر اصفهان به 

پاکى نرسید، بعضى نقاط شــهر در نیمه دوم تعطیالت نوروزى، هوایى 
با وضعیت «سبز» را تجربه کردند. آنطور که داده هاى آمارى اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان نشان مى دهد، خیابان میرزا طاهر 
با چهار روز هواى پاك نوروزى در صدر این فهرست قرار دارد و بعد از آن 
محدوده هاى ورزشگاه میثاق و فرشادى با سه روز و خیابان جى و میدان 
فیض با دو روز قرار دارند. ساکنان منطقه رهنان هم روز ششم فروردین 

را در هواى پاك گذراندند.
بر اساس همین آمار، آلوده ترین نقطه شــهر اصفهان در فروردین ماه 
بزرگراه خرازى با 18 روز هواى ناســالم بوده اســت. همین آمار مبین 
آن اســت هواى میدان احمد آباد که معموًال در تمام طول سال میزبان

 آالینده هاست، در فروردین امسال کمترین روز با هواى آلوده را گذرانده 
است؛ فقط 8 روز و البته با احتســاب اینکه 3 روز از فروردین ماه دستگاه 

کنترل کیفیت هواى این محدوده خاموش بوده است!

نصف جهان از جمله شهرك هایى که به واســطه سرریز شدن 
جمعیت شهر اصفهان ساخته شده است شهرك زاینده رود است که 

با امکانات بسیار کمى مواجه است.
پیگیرى« نصف جهان» نشان مى دهد که این شهرك از امکانات 
خدماتى کمى برخوردار است و ســاکنان آن ناچارند براى برطرف 

کردن نیازهاى روزمره شان، گاه مسافت هاى طوالنى را طى کنند.
در این شهرك ها امکانات رفاهى، بهداشتى و شاخص هاى زیست 
محیطى و فضاى سبز از سوى انبوه سازان کمتر رعایت شده و به 
همین خاطر ساکنان آن معتقدند مســئوالن ذیربط باید در جهت 

ساماندهى این موضوع گام بردارند.

نصف جهان با باز شــدن مدارس تنها بخشى از شیوه نامه هاى 
بهداشــتى رعایت مى شــود. از حدود 15 روز پیش که مدارس 
فعالیت خود را شروع کرده اند، نامناســب بودن تهویه و کمبود 
امکانات بهداشتى باعث شده که نتوانند شیوه نامه هاى بهداشتى 

در مقابل ویروس کرونا را رعایت کنند.
طبق پیگیــرى هاى روزنامــه «نصف جهان» والدیــن از این 
موضوع گله مند هســتند و همچنان اعتقاد دارند که با حضورى 

شدن مدارس ممکن اســت وضعیت نامناسب و خطرناکى براى 
فرزندانشان ایجاد شود.

گرچه طــى ماه هــاى اخیر به پشــتوانه رویکردهــاى وزارت 
بهداشت و تســریع واکسیناســیون تلفات کرونا کاهش یافته 
اما به گفته کارشناسان هر گونه عادى ســازى و بى توجهى به 
پروتکل هاى بهداشــتى مــى تواند طغیان مجــدد ویروس را

 رقم بزند.

شهرك سازى بدون برنامه فروردین اصفهان «پاك» نبود

بى توجهى به پروتکل هاى بهداشتى در مدارس 
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بزرگ ترین تهدیدهاىبزرگ ترین تهدیدهاى در کمین

محدودیت جدید واتس آپ براى پیاممحدودیت جدید واتس آپ براى پیام
 به نظر مى رسد واتس آپ محدودیت هاى جدیدى را براى ارسال پیام ها به چت هاى گروهى دیگر در برنامه پیام رسانى iOS ایجاد کرده؛ تغییرى که مى تواند به کاهش انتشار اطالعات نادرست کمک کند.

WABetaInfo گزارش مى دهد که بتاى واتس آپ براى iOS اکنون داراى یک ویژگى است که میزان دفعاتى که پیام فوروارد شده مى تواند طى کند را محدود مى کند. در حالى که کاربران تحت نسخه بتا مى توانند یک پیام را یکبار به یک چت گروهى ارسال کنند، همان پیام را نمى توان به چت هاى 

گروهى دیگر ارسال کرد.
اسکرین شات داخل برنامه بیان مى کند که پیام هاى فروارد شده فقط به یک چت گروهى ارسال مى شوند. این گزارش مى افزاید که این محدودیت فقط براى پیام هایى اعمال مى شود که قبًال ارسال شده اند، به این معنى که پیام نویس اصلى همچنان مى تواند پیام اولیه را بدون همان محدودیت 

براى سایر کاربران ارسال کند.
در حالى که این ویژگى در نســخه بتا برنامه پیام رســانى ظاهر شده، مشخص نیســت چه زمانى به نســخه عمومى منتقل مى شــود. با این حال، از آنجایى که به نظر مى رســد تعداد بیشــترى از کاربران بتا شــاهد عرضه آن در هفته هاى آینده خواهند بود، ممکن اســت پس از مدت کوتاهى

 گسترش بیشترى پیدا کند.

 از بدافزار گرفته تا تعمیرکاران رایانه هاى ویندوز
غیررسمى، تهدیدهایى وجود 
دارند که رایانه هاى ویندوز را 

هدف مى گیرند.
 رایانه هاى شــخصى ویندوز 
سالهاست با تهدیدات مختلف 
شــامل بدافزارها، تهدیدهاى 
محیط زیســتى و حتى تهدید 
تاریخ گذشــته شــدن روبرو 
هســتند و گذشــت سال ها 

تغییرى در آنها نداده است.
در   ITPRO ســایت  وب 
گزارشى به بررسى اصلى ترین 
تهدیدهایــى پرداخته که در 
سال 2022 رایانه هاى ویندوز 

با آنها روبرو هستند:

باج افزار
ـود دارند، باج افــزار همچنان یکى از 

از میان تهدیدهــاى بدافزارى که وجـ

بدافزارهایى است که اکثر کاربران عادى و تجارى باید بیشتر نگران آن باشند. 

بازار باج افزارها به حدى رشد کرده اند که شرکت امنیتى سوفوس هشدار داده 

است حوزه مذکور برون سپارى شده است. یک گروه، باج افزارى مى سازد و 

ستفاده از این باج افزار را به گروه دیگرى مى سپارد که تخصص مورد 
سپس ا

نیاز براى نفوذ و رخنه به شبکه ها را دارند. مدل باج افزار به عنوان یک خدمات، 

اوضاعى را به نحوى تغییر داده است که قابل پیش بینى نبود.

ق هستند که این تهدید از بین رفتنى نیست. جیک مور، 
کارشناسان دیگر مواف

کارشناس امنیت سایبرى شــرکت ESET انگلیس مى گوید ما بارها و بارها 

ما باج افزار از کنترل خارج شده و هیچ عالمتى از آهسته شدن نشان 
شنیده ایم ا

نمى دهد. این حقیقت که قربانیان بسیارى باج مى دهند، عامل رشد این بازار 

بوده اســت. بهترین راه براى خنثى کردن این تهدید، استفاده از 

نرم افزار امنیتى به روز و تهیه مرتب نســخه هاى 
پشتیبان (بک آپ) است.

شما و خانواده تان
یکى از بزرگترین تهدیدها براى رایانه ویندوز شما، خود شما و اطرافیانتان هستید. 
اکثر کاربران به حد کافى مراقب هستند که تصادفى روى فایلهاى فشرده ضمیمه 
شده در ایمیلهاى ناشناس کلیک نکنند یا نسخه پشتیبان کامل تهیه کنند و هر 
فلش حافظه اى را به دستگاه خود وصل نمى کنند اما همیشه این احتمال وجود 
دارد که کودکى در اطراف آنها باشــد که این موارد را رعایت نکند. بهترین راه 

استفاده از نرم افزار امنیتى به روزشده و پشتیبان هاى مناسب است.

به روزرسانى هاى (آپدیت هاى) ویندوز
براى همه دستگاه ها بدون مشکل کار خواهند کرد را دشوار مى کند.از پیکربندیهاى سخت افزارى و نرم افزارى گاهى اطمینان از این که وصله هاى عرضه شده اضطرارى سومى منتشر کرد. البته در دفاع از مایکروسافت باید خاطرنشان کرد شمار بى نهایت اوضاع را بدتر کرد و مایکروسافت نهایتا به روزرســانى هاى مذکور را حذف کرد و یک وصله پیام خطا مشاهده کنند در حالى که سایرین یک صفحه آبى (BSOD) مى دیدند. وصله بیشتر به روزرسانى باعث شد بسیارى از کاربران ویندوز 10 هر بار که قصد چاپ سندى را دارند یک به روزرسانى معیوب ویندوز، 10 یک به روزرسانى عرضه کند. اتفاق مشابه در مارس افتاد و یک وصله هاى امنیتى، صبر کنید. به عنوان مثال، در فوریه مایکروســافت مجبور شد براى یک به روزرســانى در انتظار نصب شــدن دارد. البته شــاید بخواهید چند روز پیش از استفاده از یک رایانه شــخصى کامال به روزرسانى شــده بســیار امن تر از رایانه اى است که شش ماه 

تعمیرکارهاى 
غیرحرفه اى

همه ما در اطرافمان تعمیرکاران 
آشــنایى را داریم کــه تالش
 مى کنند به مــا کمک کنند اما 
موارد زیادى از خرابى رایانه پس 
از ســپردن آن به یک تعمیرکار 
غیرحرفــه اى بــراى ارتقاى 
سخت افزارى آن گزارش شده 
است. تعویض یک قطعه همیشه 

کار راحتى نیست. 
اطمینان از مناســب 
بــودن قطعــات 
رایانــه ماننــد 
سى  ســوکت 
پى یو یا حافظه 
مناسب، مستلزم 
یک فــرد حرفه اى 

است.

طغیان 
هرزنامه

مواجه شدن با حجم باالى هرزنامه هایى که 
دریافت کرده اید، نه تنها باعث کالفگى مى شود بلکه 

ممکن است باعث واکنش شما شــده و شما را به هدف اصلى 
حمالت آنها تبدیل کند. طبق گزارش تهدید 2022 سوفوس، 
اگر چه ارسال کنندگان هرزنامه معموال همه را هدف حمله قرار 
مى دهند اما در ادامه، حمالتشان را به اهدافى محدود مى کنند 

که پاسخ مى دهند.
 به عنوان مثال حمله اى که در آن از خانــواده بدافزار بازارلودر 
(BazarLoader) اســتفاده مى کند،  بــر مبناى حجم عظیم 
از هرزنامه هاى بدون هدف اســت. ایمیل ارســال شده حاوى 
بدافزار نیست و در عوض فاکتورى با شماره تلفن براى تماس 

در صورت وجود مشکل است. 
هنگامى که دریافت کننده ایمیل تمــاس بگیرد، آنالیزى روى 
وى انجام مى شــود تا معلوم شــود قربانى واقعى است یا یک 
محقق امنیتى. اگر معلوم شود تماس گیرنده، واجد شرایط است 
و سواد رایانه اى چندانى ندارد، به دام کشانده شده و به بازدید از 
ســایت هایى هدایت مى شــود که رایانــه وى را بــه فایل
 مخــرب آلوده مــى کنند. شــرکت ســوفوس پیــش بینى

 کرده است که چنین تکنیک هایى در ســال 2022 متداول تر 
مى شوند.

مشکالت برق
استفاده از شارژرهاى ارزان هم توصیه نمى شود.وجود دارد، ممکن اســت در برابر افزایش جریان ولتاژ چندان مقاوم نباشــد. همچنین دستگاهها بر اثر افزایش ولتاژ کاهش پیدا کند اما فناورى که داخل PSU هاى ارزانتر بهبود فناورى تنظیم ولتاژ برق به خصوص در PSU ها، باعث شده است موارد خرابى برق، کار شما از دست نمى رود. از سوى دیگر ریســک افزایش جریان برق وجود دارد. دستگاه کار اصلى ایده آل باشد نه براى این که به باطرى مجهز است، بلکه در زمان قطع بود، دوباره پیش رو قرار داده است. در مواقع قطعى برق، شاید استفاده از لپ تاپ به عنوان کدام است، دشوار است. بحران انرژى چشم انداز این مشکل را که سالها مشاهده نشده بى برقى یا نوسان برق؛ ارزیابى این که بزرگترین تهدید براى رایانه شما در سال 2022 

گرد و غبار
لپ تاپها این روزها بدون فن شــده اند و از 
این رو صاحبان آنها نگرانى کمترى نسبت 
به گــرد و غبار دارنــد اما بــراى دارندگان 
رایانه هاى رومیزى نشستن گرد و غبار روى 
دریچه ها، قطعات و تجهیزات خنک سازى، 
همیشــه یک خطر عینى مانده است. اگر 
رایانه رومیزى خود را گردگیرى مى کنید، 
مطمئن شوید که از وسایل مناسبى استفاده 
مى کنید در غیر این صورت ممکن اســت 

آسیب بیشترى به دستگاهتان وارد کنید.

درایورهاى قدیمى
اگر هنوز به ویندوز 11 ارتقا پیدا نکرده اید، احتمال این وجود دارد که با مسئله درایورهاى 
قدیمى روبرو شوید. توصیه مى شود ســخت افزارى خریدارى کنید که تولیدکننده آن در 
برچسب روى جعبه تاکید کرده که به پشتیبانى از سخت افزار با درایورها و به روزرسانى هاى 
نرم افزارى جدید ادامه مى دهد. همچنین عرضه یک سیســتم عامل جدید، تنها سیکل 

تعویض رایانه شخصى را شتاب مى دهد.

اپل
 Max M۱ و M۱Pro ،M۱ تردیدى نیســت که اپل با پردازنده هاى
عملکرد رایانه هاى خود را بهبود داده است اما اگر به فکر ارتقاى خود 
به دستگاه اپل در سال 2022 هســتید، بهتر است دست نگه دارید. 
نشانه هایى وجود دارد که اینتل با پردازنده هاى اینتل آلدر لیک، تالش 

مى کند در سال 2022 به محصوالت قدرتمند اپل پاسخ دهد.

کریپتو جکینگ یا استفاده بدون اجازه از دستگاه براى استخراج رمزارز
تا زمانى که رمزارز همچنان گزینه مطلوب تبهکاران بوده است، کریپتو جکینگ هم یک مشکل باقى خواهد ماند. در گزارش سوفوس تاکید شده که باج افزار و کریپتوجکینگ دو راه اصلى است 

که تبهکاران از طریق آنها، پرداختهاى رمزارز را مستقیما از قربانیانشان دریافت مى کنند بنابراین باید مراقب اپلیکیشنهاى ناشناسى که از پردازنده شما استفاده مى کنند، باشید.
 AirDropped هاى NFT حتى اگر این تهدید مانند باج افزار قدیمى باشد اما تاکتیکها مدام تغییر مى کنند. به عنوان مثال شــرکت چک پوینت درباره کریپتوجکینگى هشدار داده که با وعده

رایگان، به رایانه کاربران نفوذ مى کنند.

پلیس فتا: صفحات مجازى خود را  امکان پاسخ دادن به استورى هاى اینستاگرام 
با پیام صوتى باز نگذارید

برخى از مجرمان با سوءاستفاده از تصاویر شخصى 
کاربران به ویــژه بانــوان، اقدام به طــرح ریزى 
نقشــه هاى مجرمانه خود کــرده و از افراد اخاذى 

مى کنند.
برخى از شــهروندان با مراجعه به پلیس شکایاتى 
مبنى بر انتشــار تصاویر خصوصى خــود و اخاذى 
عده اى از آن ها با این ترفند، شــکایات خود را ثبت 

مى کنند.
شاکى ها که عمدتا خانم هستند مدعى اند که افرادى 
در ابتدا با فریب و دادن وعده ازدواج به آن ها نزدیک 

شده و اعتمادشان را جلب مى کنند و در ادامه با 
گذر زمان تصاویر خصوصى افراد را دریافت 

کــرده و بعد از مدتــى اقدام بــه اجراى 
نقشــه هاى مجرمانه خود کــرده و در 
صورت عدم موفقیت در اجراى نقشه 
هایشان اقدام به انتشار تصاویر افراد 

در فضاى مجازى مى کنند.
برخى از شاکى ها نیز مدعى هستند که 
در صفحات شخصى خود تصاویرشان 

را به اشتراك گذاشــته، اما مدتى بعد 
متوجه مى شوند که افرادى با دسترسى به 

حساب صفحات شبکه مجازیشان، تصاویر 

بگذارند. در آخرین بروزرسانى اینستاگرام مخاطبین 
آنالین را در باالى صندوق ورودى (inbox) نشــان 

مى دهد.
ویژگى هاى جدیدى براى سفارشى سازى و گزینه هایى 
براى انجام نظرسنجى در چت هاى گروهى نیز به این 
اپلیکیشن اضافه شده است. سفارشى سازى ها شامل 
مضامین جدید چت، پیام هاى بى صدا و نظرســنجى 
در چت هاى گروهى مى باشند. در آخرین بروزرسانى 
کاربران مى توانند هنگام مرور فیدها، بدون پیمایش 
به صندوق ورودى به پیام ها پاســخ دهند. همچنین 
ویژگى ارسال سریع نیز به این اپلیکیشن اضافه شده 
که به کاربران این امکان را مى دهد تا به سرعت یک 

پست را با دوستان خود به اشتراك بگذارند.
این شبکه اجتماعى نشانگر هاى آنالین جدیدى را به 
دایرکت خودضافه کرده است تا نشان دهد کدام یک 
از مخاطبین شما در حال حاضر آنالین هستند. قابلیت 
پیام هاى بى صدا که اخیراً به مسنجر فیس بوك اضافه 
شده است، اکنون در اینستاگرام نیز در دسترس است. 
در حال حاضر، اینستاگرام بیشتر ویژگى هاى جدید را 
در کشور هاى منتخب عرضه مى کند، انتظار مى رود 
که به زودى این ویژگى ها در دسترس تمام کاربران 

جهان قرار گیرد.

خواهد بود.
متا روز پنجشــنبه 11 فروردین از اضافه شدن چند 
ویژگــى جدید به اینســتاگرام خبر داد. این شــبکه 
اجتماعى پاسخ دادن به پیام ها در هنگام مرور و گزینه 
ارسال پیام بى صدا را به قابلیت هاى خود اضافه کرده 
است. در هنگام ارسال پیام بى صدا هیچ گونه صدا و 
اعالنى براى طرف مقابل ارسال نمى شود. این ویژگى 
در مواقعى که کاربر خواب است و یا در جلسه حضور 

دارد مفید خواهد بود.
همچنین ادغام اینســتاگرام بــا پلتفرم هاى پخش 
موســیقى به کاربران اجازه مى دهد تا پیش نمایش 
آهنگ هاى طوالنى 30 ثانیه را در چت به اشــتراك 
بگذارند. گیرنده پیام مى تواند مستقیمًا از پنجره چت 

به صدا گوش دهد. متا  مى گوید این ویژگى به زودى 
در Spotify نیز پشتیبانى خواهد شد. کاربران مى توانند 
با ضربه زدن و نگه داشــتن دکمه اشتراك گذارى  به 
سرعت پســت ها را براى دوســتان خود به اشتراك 

اینستاگرام در حال کار بر روى ویژگى جدیدى است 
که به کاربــران این امکان را مى دهــد تا با پیام هاى 
صوتى به استورى ها پاسخ دهند. به نظر مى رسد این 
ویژگى در مرحله اولیه است و زمان عرضه این ویژگى 
هنوز مشخص نیست. یک ماه پیش، اینستاگرام الیک 
استورى خصوصى را معرفى کرد که به کاربران اجازه 
مى داد بدون ارسال پیام مستقیم به استورى ها واکنش 
نشان دهند؛ در حال حاضر، کاربران مى توانند از طریق 

متن یا GIF به استورى ها پاسخ دهند.
به گزارش فرارو، الساندرو پالوزى، یک توسعه دهنده 
مشهور، اولین کسى بود که این ویژگى را مشاهده کرد. 
او اسکرین شــاتى از این ویژگى به اشتراك گذاشت. 
در تصویر منتشر شــده یک نماد میکروفون جدید در 
نزدیکى نماد GIF در کادر پاسخ مشاهده مى شود. این 
ویژگى براى کاربرانى که مى خواهند به ســرعت به 

استورى ها پاسخ 

دهند و همچنین براى افرادى 
که معموًال به جــاى پیامک، 
پیام صوتى ارسال 
مى کننــد، مفید 

شــخصى این افراد را در شبکه هاى مختلف منتشر 
کردند.

براى بررســى علت وقوع چنین جرایمى به سراغ 
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیرى از جرایم سایبرى 

پلیس فتا ناجا رفته و موضوع را از وى جویا شدیم.
سرهنگ على محمد رجبى در گفتگو با میزان گفت: 
مجرمان سایبرى در فضاى مجازى به دنبال فرصتى 
هستند تا بتوانند اقدامات مجرمانه خود را عملى کنند.

وى با بیان اینکه گاهى اوقات کاربران با اشتباهات 
خود این فرصت را بــراى مجرمان فراهم مى کنند، 
گفت: یکى از جرایمى که در فضاى مجازى نسبتا 
زیاد اتفاق مى افتد سوءاستفاده از اطالعات شخصى 

و خانوادگى افراد است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیرى از جرایم سایبرى 
پلیس فتا ناجا تصریح کرد: مجرمان از این اطالعات 
براى ایجاد مزاحمت، اخاذى، تهدید، هتک حیثیت 
و ... استفاده کرده و مشــکالت زیادى براى افراد 

ایجاد مى کنند.
وى افزود: براى جلوگیرى از این گونه جرایم کاربران 
باید هنگام انتشــار اطالعــات، تصاویر و 
فیلم هاى شــخصى خود در فضاى 
مجازى نهایت دقت را داشــته 
باشــند و قبل از انتشارشان 
در این فضا بــه تبعات آن 

بیاندیشند.
به گفته سرهنگ رجبى 
بهتــر اســت کاربران 
صفحات مجــازى خود 
را بسته نگه دارند تا افراد 
ناشــناس از دسترسى به 
محتواى صفحاتشــان به 

دور باشند.

ى خــود و اخاذى 
کایات خود را ثبت 

دعى اند که افرادى 
ج به آن ها نزدیک 

اا با ند و در ادامه
 را دریافت
ىىىىىىىراى ه اج
ه و در 
نقشه 
فراد 

د که 
شان 

ى بعد 
رسى به 

ن، تصاویر 

ى ر ل ب زىب ج ى ر یبرى ن جر
و ... استفاده کرده و مشــکالت زیاهستند تا بتوانند اقدامات مجرمانه خود را عملى کنند.

ایجاد مى کنند.
وووووووى افزود: براى جلوگیرى از این گونه
باید هنگام انتشــار اطالعـ
فیلم هاى شــخصى
مجازى نهایت د
باشــند و قبل
در این فضا
بیاندیشند
گفته س به
بهتــر اس
صفحات
را بسته نگ
ناشــناس
محتواى ص

دور باشند.

ین ن ربر ب
پست را با دوستان خ
این شبکه اجتماعى
ک دایرکت خودضافه
مخاطبینشما در از
پیام هاى بى صدا که
شده است، اکنوندر
در حال حاضر، اینس
در کشور هاى منتخ
که به زودى این وی

جهان قرار گیرد.

صدا گوشدهد. متا  مى گوید این ویژگىبه زودى به
yدرSpotify نیز پشتیبانىخواهد شد. کاربران مى توانند

با ضربه زدن و نگه داشــتن دکمه اشتراك گذارى  به
براى دوســتان خود به اشتراك سرعت پســت ها را

ب ر ب و ى ى ربر ى ىبر ویژ
استورى ها پاسخ 

دهند و همچنین براى افرادى 
که معموًال به جــاى پیامک، 
پیام صوتى ارسال 
مى کننــد، مفید 
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صبحانه مهم ترین و حساس ترین وعده شبانه روز است به همین دلیل یکسرى خوراکى ها را نباید ناشتا امتحان کنید.
 شروع روز خود با یک صبحانه سالم و مغذى نه تنها در طول روز انرژى شما را حفظ مى کند، بلکه براى سالمت کلى شما نیز مفید خواهد بود. 
مشخص است که خوردن صبحانه خطر حمله قلبى را کاهش مى دهد، خطر ابتال به دیابت را کاهش مى دهد و تمرکز شما را بهبود مى بخشد. 
اما خوراکى هایى هستند که خوردن آن ها ناشــتا یا به عنوان صبحانه نه تنها به خوبى صبحانه عمل نمى کند بلکه باعث بروز بسیارى از 

بیمارى هاى مى شوند که در ادامه به آن ها اشاره شده است. 

5 خوراکى  که نباید ناشتا خورده شود

گزینه مناســب درکنار 
قهوه یــک 

 اما زمانى که 
صبحانه اســت،

وعده 

طعــم دهنده هاى 
وشــیدنى با 

این ن

ـود، زیرا ترکیب 
مختلف ترکیب نشـ

عم دهنده مى 
یدنى با انواع ط

این نوش

تواند براى ســالمت بدن یک تهدید 

محسوب شود.

مضر بودن آبمیوه براى صبحانه شــاید 
برایمان عجیب باشد، اما بهترین پیشنهاد 
براى دریافت ویتامیــن c در اول صبح 
آبمیوه نیست بلکه خود میوه است چراکه 
آبمیوه تمام فیبر هاى مورد نیاز بدن را در 

هنگام صبحانه از بین مى برد.

بروز بیمارى قند حاد   شود.مى رود و در دراز مدت مى تواند باعث چراکه قند خون تا حد بسیار زیادى باال غذایى در طول روز پیشنهاد نمى شود تشکیل شده باشد براى اولین وعده هر خوراکــى که از غــالت فرآورى 

ماســت کم چرب در بین انواع لبنیات 
گزینه مناســبى براى یک وعده سالم 
صبحانه است، اما زمانى که همین ماست 
با انواع طعم دهنده ها یا گیاه هاى خشک 
ترکیب شوند، هیچ فایده غذایى در این 

وعده مهم نخواهند داشت.

سوســیس این روز ها به عنــوان یکى از 
وعده ها براى صبحانه انتخاب مى شود، اما طبق 

بررسى ها این غذاى فرآورى شده به هیچ عنوان گزینه 
خوبى براى وعده صبحانه نیست.

سوســیس از تجمیع موادى مانند: گوشــت چرخ کرده، 
چربى، ادویه ها و طعم دهنده ها تولید مى شود، کلیه مواد 

افزودنى مذکور به راحتى مى توانند در یک معده 
خالى باعث بروز بیمارى هاى گوارشــى 

شوند.

1. سوسیس

3. آبمیوه

4. غالت

5. ماست هاى 
گیاهى یا طعم دار

2. قهوه طعم دار

متخصص تغذیه آمریکایى، محصولى را نام برد که به کند کردن پیرى کمک 
مى کند.

 کورتنى دى آنجلو متخصص تغذیه آمریکایى، اظهار داشت: بهترین نوشیدنى 
از این دست، چاى سبز است.

چاى سبز سرشار از آنتى اکسیدان اســت که فواید زیادى براى سالمتى دارد. 
آن ها به ویژه سیستم ایمنى بدن را تقویت مى کنند، التهاب را کاهش مى دهند 
و ســنتز کالژن را تحریک مى کنند که باعث جوان تر به نظر رســیدن پوست 

مى شود.

این متخصص تغذیه خاطرنشــان مى کند که حتى مى توان از چنین نوشیدنى 
سالمى نیز سوء استفاده کرد. بهتر است چاى سبز بیش از حد ننوشید، زیرا حاوى 
کافئین اســت و مصرف بیش از حد کافئین تمام اثرات منفى ناشى از آن را به 

همراه دارد.
پیش از این گزارش شده بود که متخصصان تغذیه از اسفناج به عنوان غذایى 
نام برده اند که مى تواند بر بینایى و سالمت اســتخوان ها تأثیر مثبت بگذارد. 
چاى سبز نیز خواص مشابهى دارد که از بروز مشکالت قلبى و دیابت نوع 2 نیز 

جلوگیرى مى کند.

بهترین نوشیدنى 
براى کاهش 
سرعت پیرى 
اعالم شد

مطالعات جدید محققان دانشگاه تسوکوبا در ژاپن نشان 
مى دهد تنها 10 دقیقه دویدن با شــدت متوسط، جریان 
خون موضعى را در قشر پیش پیشانى جانبى مغز افزایش 
مى دهد. این بخش از مغز نقش مهمى در کنترل خلق و 

خو و عملکردهاى پردازشى مغز دارد.
دویدن یک فعالیت موثر در جهت بهبود سالمت روانى 
است. مطالعات جدید نشــان مى دهد دویدن عالوه بر 
فواید پزشــکى که تا به امروز ثابت شده، در سالمت مغز 

نیز نقش دارد.
براین اســاس تنها 10 دقیقه دویدن با شــدت متوسط، 
جریان خون موضعى را در قشــر پیش پیشــانى جانبى 
(bilateral prefrontal cortex) افزایــش مى دهــد. 
این بخش از مغــز نقش مهمى در کنتــرل خلق و خو و 

عملکرد هاى اجرایى دارد.
این مطالعه با بررســى داوطلبان و آزمون هاى به عمل 

آمده نشــان مى دهد 10 دقیقه دویدن با شدت متوسط 
به میزان زیادى زمان اثر اســتروپ (Stroop effect) را 

کاهش مى دهد.
این اثر نمایشــى از زمان واکشــن یک فعالیت است و 
معروف ترین مثال آن زمانى اســت که کلمــه قرمز با 
جوهرى به رنگ آبى نوشته شــود؛ در این حالت مسلما 
زمان نام بردن کلمه در مقایسه با حالتى که قرمز با جوهر 
قرمز نوشته شده باشد متفاوت است. این خطاى زمانى 

نشانگر اثر استروپ است.
مطالعات نشــان مى دهد دویدن به مــدت 10 دقیقه، 
مى تواند زمان این اثر را کاهش دهد که نشــان از قدرت 

پرداش مغز است.
همچنین در ادامه این پژوهش آمده است که دویدن باعث 
بهبود خلق و خو مى شود که تنظیم و کنترل آن به عهده 

قشر پیش پیشانى است.

10 دقیقه دویدن قدرت پردازش مغز را تقویت مى کند

و ى اعالم شد

ن تق ا غ ش ا ق ق ق 1

ایبوپروفن، به عنوان یک داروى ضد التهابى غیر اســتروئیدى، به دلیل خواص تسکین دهنده درد، به ویژه در 
مورد درد مفاصل به طور گسترده اى استفاده مى شود. بیشتر انواع ایبوپروفن را مى توان از داروخانه ها خریدارى 
کرد؛ اما برخى از دارو ها را نباید با آن مخلوط کرد. در غیر این صورت ممکن است عوارض جانبى ناخواسته اى 

را تجربه کنید.
اگر ایبوپروفن به صورت خوراکى مصرف شود، ممکن است باعث سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، استفراغ یا سوء 
هاضمه شود. این عوارض جانبى در بیش از یک نفر از هر 100 نفر رخ مى دهد و بنابراین «شایع» در نظر گرفته 
مى شود. اگر این عوارض جانبى را هنگام مصرف ایبوپروفن تجربه کردید، با پزشک یا داروساز خود صحبت کنید.
در همین حال، برخى از عوارض جانبى جدى وجود دارند که نیاز به تماس فورى با پزشک دارد. مشاهده مدفوع 

سیاه یا خون در استفراغ در واقع مى تواند نشان دهنده خونریزى در معده شما باشد.
اگر مچ پایتان ورم کرده است یا در ادرار شما خون وجود دارد یا اگر قادر به ادرار کردن نیستید، فوراً به پزشک خود 

اطالع دهید. چنین مشکالتى نشان دهنده وجود مشکل در کلیه ها هستند.
اگر درد شدید در قفسه سینه یا معده وجود داشته باشــد، ممکن است در نتیجه سوراخ شدن معده یا روده باشد. 

ایبوپروفن ممکن است تنفس را دشوار و یا عالئم آسم را بدتر کند.
در صورت بروز هر یک از موارد زیر با آمبوالنس تماس بگیرید:

بثوراتى که ممکن است شامل خارش، قرمزى، تورم، تاول یا پوسته پوسته شدن پوست باشند.
سفتى در قفسه سینه یا گلو، مشکل در تنفس یا صحبت کردن، تورم دهان، صورت، لب ها، زبان یا گلو، عوارض 
جانبى مانند این موارد نشان دهنده یک واکنش آلرژیک جدى هستند که نیاز به درمان فورى بیمارستانى دارند. 

مصرف ایبوپروفن همراه با پاراستامول بى خطر است.
با این حال، نباید ایبوپروفن را با مسکن هاى مشابه مانند آسپرین یا ناپروکسن، بدون صحبت با داروساز یا پزشک 

خود مصرف کنید.
در واقع، قبل از شروع مصرف ایبوپروفن، باید به پزشک خود اطالع دهید که آیا دارو هاى خاصى مصرف مى کنید 

یا نه.

11. سوسیسسیس. سوس

صبحانه مهم ترین و حساس
 شروع روز خود با یک صبح
مشخص است که خوردن
اما خوراکى هایى هستند ک
بیمارى هاى مى شوند که

ههقهوههط. قهوه 2222. قهوهططق

44. غالت. غالت

اس.ماس. ماس 55. ماسسم.
گیاهى یاگیاهى یا

33. آبمآآآآآبآبمبآبم. آب

 

عوارض جانبى مصرف ایبوپروفن

 پژوهشى تازه نشان مى دهد که تماشاى زیاد تلویزیون در میانسالى ممکن است باعث افزایش خطر لخته شدن 
خون در افراد به میزان یک سوم شود.

 کارشناسان مى گویند بدین خاطر باید هر نیم ساعت یک بار ایستاد و حرکات کششى انجام داد. این پژوهش 
نشان مى دهد افرادى که به مدت چهار ساعت در روز و یا بیش تر تلویزیون تماشا مى کنند 35 درصد بیش از 

سایرین در معرض خطر لخته شدن خون قرار دارند.
پژوهشگران مى گویند اتالف وقت بیش از اندازه جلوى تلویزیون، تنبلى و عدم تحرك خطر لخته شدن خون را 
افزایش مى دهد. این پژوهش توسط پژوهشگران بریتانیایى دانشگاه بریستول صورت گرفته و نشان مى دهد 
بزرگساالنى که چهار ساعت و یا بیش تر در روز جلوى تلویزیون وقت مى گذرانند در مقایسه با افرادى که دو 
ساعت و نیم و یا مدت زمانى کم تر در شبانه روز تلویزیون تماشا مى کنند به میزان یک سوم بیش تر در معرض 

خطر ابتال به لخته شدن خون قرار دارند.

خطر لختگى خون با تماشاى تلویزیون!

میوه گل پر ضد تشــنج و ضد درد اســت و برگ آن هضــم کننده و 
آرام کننــده اســت. در ایــران میــوه گل پــر را کوبیده بــا اغذیه
 بــه عنوان بادشــکن مصــرف مى کنند و بــرگ آن را هم ترشــى

 مى اندازند.
 ”گلپر» گیاهى کوهستانى دو ســاله و یا سه ســاله و یا پایا با ارتفاع 

120-50 سانتیمتر است.
این گیــاه ارتفاعات البرز در دره کرج، گچســر، ارتفاعات شــمیران، 
اوشــان، طالقان، دماوند، پاییــن ارتفاعات دنــا، آذربایجان، همدان

 و خوانســار مى رویــد و زمان برداشــت قســمت مورد اســتفاده 
نیز به ایــن ترتیب اســت کــه برگ هــاى گلپــر را در تابســتان 
(موقعى که کامًال رســیده اند) و میوه آن را در پاییز محصول بردارى 

مى نمایند .
 قسمت مورد استفاده گلپر میوه آن است زیرا میوه گلپر ضد تشنج و ضد 
درد است و برگ آن هضم کننده و آرام کننده است.در ایران میوه گل 
پر را کوبیده با اغذیه به عنوان بادشکن مصرف مى کنند و برگ آن را 

هم ترشى مى اندازند.
در طب ســنتى از این گیاه به عنوان ضد عفونى کننده دستگاه 

گوارش استفاده مى شود.
این گیــاه داراى خواص آنتى اکســیدان، ضد 

التهاب و تقویت کننده فعالیت سیستم ایمنى مى باشد.
 از خــواص دیگــر آن ضــد دیابــت، ضــد چاقــى، درمــان 
اســهال ناشــى از ســرماخوردگى و افزایــش دهنــده شــیر

 است.
ترکیبات موجود در این گیاه بر التهاب و همچنین سرطان مؤثر است. 
ترکیبات اســتات و کومارین هــاى موجود در گلپر خواصى مشــابه 
داروهاى داروهــاى ضد التهابى غیراســتروئیدى دارند که توســط 
مکانیسم سیکلواکســیژنازها از سنتز پروســتاگالندین ها جلوگیرى 

مى کنند.
اســتفاده از این گیاه به صورت مکمل همراه با داروى آتورواستاتین 

منجر به کاهش بسیار زیاد در غلظت 
کلسترول مى شود 

و این گیاه بــه دلیل اثرات آنتى اکســیدان مى توانــد رادیکال هاى 
آزاد مضر را خنثى کند و ترکیبات کومارینى و مشــتقات آن به دلیل 
خواص فارماکولوژى زیاد باعث شــده که گلپر ارزش دارویى باالیى 

داشته باشد.
در پژوهش ها ثابت شــده که ترکیــب کومارینى به نام اســفوندین 
موجود در عصــاره هیدروالکلى این گیــاه باعث مهار بیــان آنزیم 
(IL-IB) سیکلواکســیژناز 2 القا شــده به وســیله اینترلوکین- بتا

 مى شود.
از آن جا که این آنزیم نقش اساسى در ایجاد التهاب و درد دارد منجر به 

اثرات ضد التهابى و ضد دردى مى گردد.
مصرف مقادیر زیــاد گلپر بدلیل ایجاد طپش قلب ممنوع مى باشــد ، 
همچنین مصرف مقادیر زیاد این گیاه در اوایل باردارى به دلیل اثرات 
قاعده آور مجاز نمى باشد و مصرف آن در دوران شیردهى نیز باید 

با احتیاط باشد.

خواص دارویى گلپـــــر
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006007758- تاریخ: 1400/11/19 جلسه هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با حضور 
امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000300 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم کبرى قصرى خوزانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع 

در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 161028 مورخ 
84/9/6 دفتر 73 خمینى شهر و سند صلح شماره 15339 مورخ 94/5/1 دفتر 322 خمینى 
شهر و  مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
کبرى قصرى خوزانى به شناسنامه شماره 172 کدملى 1141595273 صادره فرزند فتح اهللا 
در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204/54 مترمربع پالك شماره 170 
فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 9 متر دیواریست به شارع

شرقا به طول 23/83 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
جنوبا به طول 8/39 متر دیواریست به دیوار باقیمانده

غربا به طول 23/25 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/04 - م الف: 
1294505 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 
محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/110

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006007760- تاریخ: 1400/11/19 جلسه هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با حضور 
امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000302 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مجید یادگارى خوزانى مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع 

در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 161028 مورخ 
84/9/6 دفتر 73 خمینى شهر و سند صلح شماره 15339 مورخ 94/5/1 دفتر 322 خمینى 
شهر و  مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
مجید یادگارى خوزانى به شناسنامه شماره 1130284727 کدملى 1130284727 صادره 
فرزند عباسعلى در دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204/54 مترمربع 
پالك شماره 170 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 9 متر دیواریست به شارع

شرقا به طول 23/83 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
جنوبا به طول 8/39 متر دیواریست به دیوار باقیمانده

غربا به طول 23/25 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/04 - م الف: 
1294482 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 
محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده 1/112

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006007759- تاریخ: 1400/11/19 جلسه هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با حضور 
امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000301 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم عباسعلى یادگارى خوزانى مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع 

در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 161028 مورخ 
84/9/6 دفتر 73 خمینى شهر و سند صلح شماره 15339 مورخ 94/5/1 دفتر 322 خمینى 
شهر و  مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
عباسعلى یادگارى خوزانى به شناسنامه شــماره 118 کدملى 1141575388 صادره فرزند 
عبداهللا در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204/54 مترمربع پالك شماره 
170 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى 

خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 9 متر دیواریست به شارع

شرقا به طول 23/83 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
جنوبا به طول 8/39 متر دیواریست به دیوار باقیمانده

غربا به طول 23/25 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/04 - م الف: 
1294492 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 
محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/114

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006007757- تاریخ: 1400/11/19 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006000299 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم سهیال عسگرى مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع 

در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 161028 مورخ 
84/9/6 دفتر 73 خمینى شهر و سند صلح شماره 15339 مورخ 94/5/1 دفتر 322 خمینى 
شهر و  مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
سهیال عسگرى به شناسنامه شماره 1130265617 کدملى 1130265617 صادره فرزند 
احمدرضا در یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 204/54 مترمربع پالك 
شماره 170 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید 

و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 9 متر دیواریست به شارع

شرقا به طول 23/83 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
جنوبا به طول 8/39 متر دیواریست به دیوار باقیمانده

غربا به طول 23/25 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/04 - م الف: 
1294499 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 
محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/116

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006007756- تاریخ: 1400/11/19 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006000298 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محمد جواد یادگارى 
خوزانى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى 

از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 161028 مورخ 
84/9/6 دفتر 73 خمینى شهر و سند صلح شماره 15339 مورخ 94/5/1 دفتر 322 خمینى 
شهر و  مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
محمد جواد یادگارى خوزانى به شناسنامه شــماره 17470 کدملى 1142389421 صادره 
فرزند عباسعلى در 0/5 مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204/54 مترمربع پالك 
شماره 170 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید 

و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 9 متر دیواریست به شارع

شرقا به طول 23/83 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
جنوبا به طول 8/39 متر دیواریست به دیوار باقیمانده

غربا به طول 23/25 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/04 - م الف: 
1294479 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 
محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/118

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006008289- تاریخ: 1400/12/05 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه قولنامه مع الواسطه از شرکت مس 
سرچشمه و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
ایرج هارون رشیدى به شناسنامه شماره 1067 کدملى 1129215164 صادره فرزند پرویز 
در ششدانگ یک قطعه زمین داراى اعیانى به مساحت 217 مترمربع پالك شماره 1541 و 
1675 الى 1677 فرعى از 75 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طبق نظر کارشناس 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه قولنامه مع الواسطه از شرکت مس 

سرچشمه و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
حامد کشورى به شناسنامه شماره 1271550571 کدملى 1271550571 صادره فرزند على 
در ششدانگ یک قطعه زمین داراى اعیانى به مساحت 199/45 مترمربع پالك شماره 1541 
و 1675 الى 1677 فرعى از 75 اصلى واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى 

شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید.
طبق نظر کارشناس 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه قولنامه مع الواسطه از شرکت مس 
سرچشمه و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
غالمحسین جلیلى به شناسنامه شماره 475 کدملى 4171478693 صادره فرزند چراغعلى 
در ششدانگ یک قطعه زمین داراى اعیانى به مساحت 252/80 مترمربع پالك شماره 1541 
و 1675 الى 1677 فرعى از 75 اصلى واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى 

شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید.
طبق نظر کارشناس 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/04 - م الف: 
1294577 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 
محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/122

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

شــماره: 140060302016001454 – تاریــخ: 1400/12/05 برابــر راى شــماره 
140060302016001281 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى مرتضى اسماعیلى گنهرانى فرزند کمال بشماره شناسنامه 927 
صادره تیران در تمامت 31 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک واحد مرغدارى به مساحت 
3876,40 مترمربع واقع در روستاى افجان 36 اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان خریدارى 
از مالک رسمى آقاى على شریفى فرزند رضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مرتب 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: 1401/01/20 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/04- م الف: 1296499- 

رئیس ثبت اسناد و امالك تیران – سید محمدحسن مصطفوى /1/139

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027013873 مورخ 1400/11/06 محمد غالمحســینى 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 278 صادره از فریدونشهر بشماره ملى 1129200345 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 250 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/01/20 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04- م الف: 1297133- رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /1/142

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

1ـ راى شــماره 140060302026012302 مورخ 1400/09/18 هیات چهار آقاى مجید 
هوشنگى طامه به شناسنامه شماره 193 کدملى 1283972735 صادره فرزند عباس بصورت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 240 مترمربع از پالك شماره 6 . 
5. 4 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

طبق مالکیت رسمى متقاضى تایید گردید. 
2ـ راى شــماره 140060302026012303 مورخ 1400/09/18 هیات چهار آقاى حمید 
هوشنگى طامه به شناسنامه شماره 202 کدملى 1283972832 صادره اصفهان فرزند عباس 
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 240 مترمربع از پالك 
شــماره 6 . 5. 4 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان طبق مالکیت رسمى متقاضى تایید گردید. 
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 داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/02/04 - م الف: 1297050 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /1/144

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

راى شــماره 140060302026014129 مــورخ 1400/10/29 آقاى حســین مارانى به 
شناســنامه شــماره 70 کدملى 1290282064 صادره اصفهان فرزنــد غالمعلى بصورت 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 190,04 مترمربع از پالك شماره 59 فرعى از 14458 
اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله 

عادى مع الواسطه از مالکیت غالمعلى مارانى

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 داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/04 - م الف: 1297608 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان – موسوى /1/148

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027016506 مورخ 1400/12/18 حسن زاینده فرزند عبداله 
بشماره شناسنامه 35 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286648149 در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 305 فرعى از پالك 15190 اصلى 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 217/41 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/04- م الف: 
1297561- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى 

1/150/

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد 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. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

راى شــماره 5893 مورخــه 1400/11/10 آقــاى جهان بخــش نادى فرزنــد فتح اله 
ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 92/40 مترمربع قســمتى از پالك شــماره 6  اصلى 
واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى بوســیله قولنامــه عادى از مالک 
رســمى خدیجه خدادادى فرزند محمد خریدارى نموده اســت.  تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1401/01/20 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/02/04 - 1297018/  م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حــوزه ثبت ملک نجــف آباد ازطرف

 آفرین میرعباسى /1/154

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 6674 مورخ 1400/12/17 آقــاى مهدى عابدینى ملــک آبادى  فرزند 
نصراله ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 166/90مترمربع قســمتى از پالك شماره 
2  فرعى از 744 اصلى واقع در قطعه4 بخــش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى 
مالک رسمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ 
انتشــار نوبــت دوم: 1401/02/04 - 1296603/ م الــف - حجت الــه کاظم زاده 
اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى

1/156/ 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد 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. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 5684 مورخه 1400/11/03 آقاى  محمد على رهبرى فرزند عباس ششدانگ 
یکبابخانه ساختمان   به مساحت 33/09 مترمربع قسمتى از پالك شماره 786  اصلى واقع در 
قطعه 8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول : 1401/02/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19 - 1306404/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /2/106 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد 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. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند
 آراى شماره 6419 و 6427 مورخه 1400/12/08 خانم  مریم کسمائى فرزند ناصر در پنج 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  و خانم مینا ابراهیم زاده فرزند محمد در یک دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت  396/16 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1128  اصلى 
واقع در قطعه10  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول:  1401/02/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19 - 
1306668/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /2/108



آگهىآگهى 07074298 سال نوزدهمیک شنبه  4  اردیبهشت  ماه   1401

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

برابر آرا صــادره هیاتهاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد 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. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 6610 مورخ 1400/10/14خانم مهین شمسى فرزند عشــقعلى در ششدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت 240/33 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 1032   واقع در قطعه10 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/04 - 1297064/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /1/158

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

برابر آرا صــادره هیاتهاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد 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. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 5628 مورخ 1400/11/02آقاى  محمد مغزى فرزند عبداله ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 295/67 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 633  اصلى  واقع در قطعه10 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/04 - 1296591/  م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى /1/160

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایــه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000094 مورخ 1401/01/14 اصغر زاهدى فرزند نصراله 
بشماره شناسنامه 41019 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1280835753 در ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 15234 اصلى واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 254/80 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/01/20 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04- م الف: 1297934- رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /1/163

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

راى شــماره 140060302026012542 مــورخ 1400/09/23 هیات چهار خانم شــمس 
نمازى  زاده به شناسنامه شماره 1112 کدملى 1286833701 صادره فرزند مصطفى بصورت 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 219,630 مترمربع از پالك شماره 178 فرعى از 
15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى 
متقاضى موضوع ســند انتقال 79559 مورخ 99/4/22 دفتر 89 اصفهان و دفتر الکترونیکى 

بشماره 1399203002601104
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 اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده 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 انتشــار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04 

- م الف: 1297780 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /1/165

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

راى شماره 140160302026013894 مورخ 1400/01/25 آقاى محمد جمشیدى گهروئى 
به شناسنامه شــماره 25 کدملى 6339632130 صادره مرکزى کیار فرزند حسین بصورت 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 91,25 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع 

الواسطه از مالکیت فاطمه شیرانى موضوع سند انتقال 16662 مورخ 44,06,27
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 اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده 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 انتشــار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04 

- م الف: 1298115 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /1/167

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

راى شماره 140060302026014921 مورخ 1400/11/20 آقاى محسن بختیارى رنانى به 
شناسنامه شماره 63425 کدملى 1281060542 صادره اصفهان فرزند رحیم نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 149,65 مترمربع از پالك شماره 14457,93,1 (که 
در اجراى قانون استاندارد سازى به پالك 14457/2989 تبدیل شده است) واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت رسمى 

حسین شکرانى موضوع سند مالکیت
راى شــماره 140060302026014922 مورخ 1400/11/20 خانم طیبه توسلى کجانى به 
شناسنامه شماره 8 کدملى 1249806585 صادره نائین فرزند تقى نسبت به چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 149,65 مترمربع از پالك شماره 14457,93,1 (که در 
اجراى قانون استاندارد سازى به پالك 14457/2989 تبدیل شده است) واقع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مع الواســطه از مالکیت رسمى حسین 

شکرانى موضوع سند مالکیت
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 اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده 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 انتشــار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04 

- م الف: 1298350 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /1/169

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایــه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027016016 مورخ 1400/12/11 امیرمحمد شاه ناصرى فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 799 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287780857 در سه دانگ یک 
قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 90 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
2ـ راى شــماره 140060302027016017 مورخ 1400/12/11 میترا اقارب  پرست فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 822 صادره از اصفهان بشماره ملى 1285752368 در سه دانگ یک 
قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 90 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1401/01/20 – تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/02/04- 
م الف: 1298391- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى 

1/171/

تحدید حدود اختصاصى 
شماره نامه: 140185602024000771 - تاریخ ارسال نامه: 1401/01/28 - نظر به اینکه 
به موجب راى شــماره 140060302024002634 مورخ 1400/08/29 هیأت قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
89/85 مترمربع تحت شماره فرعى 5005 از اصلى 4483 مفروز و مجزى شده از شماره 131 
فرعى از اصلى مزبور واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان، در مالکیت خانم توران بیگى هرچگانى 
فرزند کرم مستقر گردید و پرونده ثبتى فاقد سابقه تحدید حدود میباشد لذا به استناد تبصره ذیل 
ماده 13 قانون فوق الذکر و طبق تقاضاى مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
1401/03/02 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهى به 
کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و 
فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شد و متعرض طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائى تسلیم 
و گواهى تقدیم دادخواســت را أخذ و به این واحد ثبتى ارائه نماید، در غیر اینصورت متقاضى 
ثبت یا نماینده قانونى وى میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواست را 
دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت 
مقررات ادامه مى دهد. تاریخ انتشار: 1401/02/04 - م الف: 1303941- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب اصفهان – مهدى شبان /1/331

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

1ـ راى شماره 140060302026014339 مورخ 1400/11/05 آقاى محمد آقا بزرگ حداد 
به شناسنامه شماره 825 کدملى 1286911575 صادره اصفهان فرزند اکبر نسبت به 32 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء بهاى ثمنیه آن به مساحت 104,91 مترمربع 
از پالك شماره 444 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مالکیت رســمى اکبر آقا بزرگ حداد موضوع سند انتقال 52/3/27-19951 
دفتر 68 اصفهان گواهى حصر وراثت شــماره 4647 مورخ 91/10/21 شوراى حل اختالف 

شعبه 10 حصر وراثت و مالیات بر ارث 4568,56673 – 91/11/18 دارایى اصفهان 
2ـ راى شــماره 140060302026014344 مورخ 1400/11/05 خانم رباب شــعرائى به 
شناسنامه شماره 97 کدملى 1286336732 صادره اصفهان فرزند سیدتقى نسبت به 24 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 104,91 مترمربع از پالك شماره 444 
فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 

رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 19951- 52/3/27 دفتر 68 اصفهان بوده 
3ـ راى شماره 140060302026014345 مورخ 1400/11/05 خانم مرضیه آقابزرگ حداد 
به شناسنامه شماره 2940 کدملى 1287145434 صادره اصفهان فرزند اکبر نسبت به 16 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء بهاى ثمنیه آن به مساحت 104,91 مترمربع 
از پالك شماره 444 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مالکیت رســمى اکبر آقا بزرگ حداد موضوع سند انتقال 52/3/27-19951 
دفتر 68 اصفهان گواهى حصر وراثت شــماره 4647 مورخ 91/10/21 شوراى حل اختالف 

شعبه 10 حصر وراثت و مالیات بر ارث 4568,56673 – 91/11/18 دارایى اصفهان
لذا به منظور اطالع عمــوم 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 اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/04 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/02/19 - م الف: 1306610 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /1/377

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

راى شماره 140060302026012354 مورخ 1400/09/20 هیات چهار آقاى محمدرضا 
صادقى به شناسنامه شماره 394 کدملى 6609972672 صادره از دولت آباد فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 180 مترمربع از پالك شماره 309 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادى 
و مع الواسطه از مالکیت رســمى اکبر فرقانى تیرانى موضوع ســند انتقال 114292 مورخ 

94/4/31 دفتر 9 اصفهان واگذار گردید.
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 داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/04 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/02/19 - م الف: 1306586 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /1/379

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایــه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000111 مورخ 1401/01/14 مهسا محمدى فرزند على 
بشماره شناسنامه 2215 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293387355 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 144/35 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04 
–  تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/19- م الف: 1306555- رییس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /1/381

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایــه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1ـ راى شماره 140160302027000166 مورخ 1401/1/16 بهنوش مختارى فرزند منوچهر 
بشماره شناسنامه 12735 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1292055456 در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بناى احداثى در حال ساخت احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 اصلى 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 220 متر مربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/02/4 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19- م  الف: 1306536- 

رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /1/383

آگهى تعیین وقت و دعوت به افراز
نظر به اینکه آقاى علیرضا نوروزى راد و وراث محمد بلندى آرانى طى درخواست وارده به شماره 
257 مورخه 1401/1/25 تقاضاى افراز قدرالسهم مشاعى خود نسبت به ششدانگ قطعه زمین  
به شماره پالك 6044 فرعى مجزى شده  از 2840 اصلى واقع در ریگستان دیم کار بخش سه 
حوزه ثبتى آران و بیدگل که بنامشان ثبت و اســناد مالکیت تک برگى صادر گردیده را از این 
اداره نموده اند و اعالم مى دارند که از آدرس سایر شرکا مشاعى پالك فوق که بنام هاى حسین 
رمضانى مقدم آرانى و على اکبر بلندى آرانى بوده اطالعى ندارند، لذا به اســتناد ماده 3 قانون 
افراز و ماده 17 آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمى وقت رســیدگى به افراز براى روز چهار شنبه 
مورخه 1401/2/7 ساعت 8 صبح تعیین مى گردد بدین وسیله از کلیه شرکا و مالکین مشاعى 
و صاحبان حق نامبرده فوق و صاحبان حق دعوت مى شود تا در موعد مقرر در اداره ثبت اسناد 
و امالك آران و بیدگل و یا در محل ملک مزبور حضور یابند. بدیهى اســت عدم حضور شرکا 
مانع رسیدگى نخواهد شــد. م الف: 1306578 - حامد فکریان  – رئیس ثبت اسناد و امالك 

آران و بیدگل /1/385

مزایده
شــماره پرونده: 0002084 – تاریــخ: 1401/01/26 – اجراى احکام مدنى دادگســترى 
شهرستان خمینى شهر در پرونده کالسه 0002084له خانم عصمت (مینودخت) آبیزى و آقاى 
سیدمحمدرضا امامى با وکالت آقاى محمدعلى مظفرى علیه آقاى محمد سعیدى به خواسته 
دستور فروش در نظر دارد ملکى به پالك ثبتى 72/4157 واقع در خمینى شهرـ  خیابان امام 
جنوبىـ  کوچه شهید نقدىـ  مقابل مســجد حضرت زهراـ  پالك 145 را از طریق مزایده به 
فروش رساند. ملک مذکور بصورت یک ســاختمان قدیمى به مساحت عرصه 415 مترمربع 
و اعیانى 150 مترمربع میباشد. اسکلت ســاختمان از نوع دیوار باربرـ  سقف طاق و چشمه و 
قسمتى از چوب و داراى انشعابات آب و برق و گاز میباشد. طبق استعالم از شهردارى منطقه، 
ملک با کاربرى مسکونى و در مسیر گذر و در بافت تاریخى و فرسوده قرار دارد و پرونده مذکور 
فاقد بدهى میباشد، که کارشناس رسمى دادگسترى ارزش شش دانگ آن را 19690000000 
ریال ارزیابى نموده است، لذا جلسه مزایده در تاریخ سه شنبه 1401/02/27 ساعت 9 صبح در 
محل اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر برگزار مى گردد. طالبین میتوانند 
5 روز قبل از مزایده به نشــانى فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار 
کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار میبایست ده درصد قیمت پیشنهادى 
را فى المجلس و مابقى را ظرف یکماه از تاریخ مزایده به حساب دادگسترى واریز نماید در غیر 
این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه  هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد، شایان 

ذکر است اجراى احکام مدنى تکلیفى در تحویل مال به خریدار ندارد. 
تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده میبایست 10 درصد بهاى مال را طى یک فقره چک تضمین 
شده در وجه اجراى احکام مدنى دادگسترى آماده و با در دست داشتن اصل و کپى چک و اصل 
کارت ملى نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعه و درخواست شرکت 
در مزایده را تکمیل و به همراه کپى کارت ملى و اصل فیش سپرده شده تحویل اجرا نمایند. م 
الف: 1305291 – مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر – على 

حسن زاده /1/386

مفاد آرا
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1. برابــر راى شــماره 140060302177000804 مورخــه 1400/12/05 هیــات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض اقاى 
امیرحسین پورجم علویجه   فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 1046   اصفهان  و شماره ملى 
1293233110  در ششدانگ یکباب خانه  قســمتى از پالك 3620  فرعى واقع درعلویجه 1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 188/30 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى خانم 

معصومه زمانى و مجتبى صادقى و مریم صادقى و محمد صادقى  محرز گردیده است.
2. برابر راى شــماره 140060302177000869 مورخه 1400/12/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى صادق 
نورى علویجه   فرزند محمد بشماره شناسنامه 102  نجف آباد و شماره ملى 1091885060  
در ششدانگ یکباب خانه قســمتى از پالك 3823  فرعى واقع درعلویجه  1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت 44/67 مترمربع انتقالى از مالک رسمى على نورى علویجه  محرز 

گردیده است.
3. برابر راى شــماره 140060302177000666 مورخه 1400/11/04 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم منیجه 
میرزائى علویجه  فرزند محمد بشماره شناسنامه 77  نجف آباد و شماره ملى 1091857121  
در ششدانگ یکباب خانه   قسمتى از پالك 4849  فرعى واقع درعلویجه  1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 200/74 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى ستار میرزایى محرز 

گردیده است.
4. برابر راى شــماره 140060302177000890 مورخه 1400/12/28 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم رقیه کاظمى   

فرزند احمد  بشــماره شناسنامه 115  نجف آباد و شــماره ملى 1091918821  در ششدانگ 
یک درب باغ قسمتى از پالك 1935  فرعى واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 

به مساحت 2123/95 مترمربع انتقالى از مالک رسمى حسن کاظم پور محرز گردیده است.
5. برابــر راى شــماره 140060302177000803 مورخــه 1400/12/04 هیــات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانــه و بالمعارض 
آقاى حســین صادقى علویجه   فرزند میرزا بابا بشــماره شناســنامه 40  نجف آباد و شماره 
ملــى 1092023429  در ششــدانگ یک درب باغ  ششــدانگ پــالك 1994  فرعى واقع 
در علویجه 1 اصلى بخــش 15 ثبت اصفهــان به مســاحت 1383/43 مترمربــع انتقالى 
از مالک رســمى آقاى زیــن العابدین قاســمى علویجــه و عباس قاســمى علویجه محرز

 گردیده است.
6. برابر راى شــماره 140160302177000035 مورخه 1401/01/23  هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم جواهر 
میرزائى علویجه  فرزند اســماعیل آقا بشــماره شناســنامه 179  نجف آباد و شــماره ملى 
1091829721  در ششدانگ یک درب باغ  قســمتى از پالك 2468  فرعى واقع درعلویجه  
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 693 مترمربع انتقالى از مالک رســمى على آقا 

قندهارى علویجه محرز گردیده است.
7. برابر راى شــماره 140060302177000613 مورخه 1400/10/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على شفیعى 
علویجه  فرزند محمد بشماره شناســنامه 5316  نجف آباد و شماره ملى 1090510233  در 
ششدانگ یک قطعه زمین با  بناى احداثى قسمتى از پالك 5272  فرعى واقع در علویجه  1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 6/54 مترمربع انتقالى از مالک رسمى حمید میرزایى 
و عبداهللا میرزایى و محمد رضــا میرزایى و خانم خدیجه میرزایــى و خانم معصومه میرزایى 

محرز گردیده است.
8. برابر راى شــماره 140160302177000012 مورخه 1401/01/10 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمدرضا 
لطیفى راد  فرزند عبداله بشــماره شناسنامه 11  نجف آباد و شــماره ملى 1091874875  در 
ششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 781 باقیمانده   فرعى که به پالك 5247 فرعى اصالح 
شده اســت  واقع درعلویجه  1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 318/53 مترمربع 
انتقالى از مالکین رســمى وراث عبداله لطیفى علویجه و خانم شهربانو هیات اصفهانى محرز 

گردیده است.
9. برابر راى شــماره 140060302177000868 مورخه 1400/12/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رامین 
کالنترى دهقى  فرزند سیاوش بشماره شناسنامه 67  آلمان و شماره ملى 4723847383 در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  قسمتى از پالك 110  فرعى واقع در دهق  4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 26/01 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى  وراث عباس 

کالنترى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه 
عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضاء مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشــار نوبت اول: یکشنبه 1401/02/04 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: دوشنبه 1401/02/19 - 1306387/ م الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت  - نصراله علینقیان /1/387

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

برابر آرا صــادره هیاتهاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد 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. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراى شماره 5283 مورخه 1400/10/11 و 5287 مورخ 1400/10/12 خانم  فاطمه عباسى 
فرزند فقفور  سه  دانگ مشاع  و آقاى مهدى عباسى  فرزند احمد سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 179/70 مترمربع قسمتى از پالك شماره 546   اصلى واقع در قطعه7 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهــان –  طى   قولنامه عادى خریدارى از مالک رســمى  بانو 
بیگم نوریان فرزند محمد مع الواســطه ...... ) متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/02/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/19 - 1306605 / م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /2/100 

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

برابر آرا صــادره هیاتهاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد 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. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 5876 مورخه 1400/11/10 آقاى  محمد على رهبرى فرزند عباس ششدانگ 
یکبابخانه ساختمان   به مساحت 452/03 مترمربع قسمتى از پالك شماره 786  اصلى واقع 
در قطعه 8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19 - 1306443/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /2/102 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد 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. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 5875 مورخه 1400/11/10 آقاى  محمد على رهبرى فرزند عباس ششدانگ 
یکبابخانه ساختمان   به مساحت 32/96 مترمربع قسمتى از پالك شماره 786  اصلى واقع در 
قطعه 8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/02/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/19 - 1306562/  
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /2/104



بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان درنظر دارد 
تعداد 3 واحد تجارى در شــهر هرند را از طریق مزایده 

عمومى بفروش برساند . 
متقاضیان براى کســب اطالعات بیشــتر مــى توانند 
از تاریخ پنــج شــنبه  1401/2/1  بــه آدرس اینترنتى

www.bonyadmaskan-isf.ir   مراجعه نمایند .

 
 

 

آگهى مزایده عمومى نوبت دومنوبت دوم

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

شرکت قند اصفهان (سهامى عام)درنظر دارد نســبت به تامین اقالم جدول ذیل از طریق شرکت هاى 
تولیدى و یا تامین کنندگان واجد شــرایط و معتبر از طریق مناقصه عمومى با رعایت شرایط مندرج در 

اسناد مناقصه اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى مناقصه عمومى جهت اطالع از اسناد مناقصه شامل قرارداد، 
شرایط عمومى و اختصاصى  به آدرس کارخانه، ساختمان ادارى واحد بازرگانى مراجعه نمایند.

مهلت دریافت اســناد مناقصه از تاریخ درج آگهى لغایت 1401/02/08 در محل شرکت، واحد تدارکات و 
پشتیبانى، واقع در خیابان جى شرقى، سه راه ارغوانیه، روبروى دانشگاه آزاد اسالمى 

مهلت تحویل اسناد و مدارك: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/02/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: روز یکشنبه مورخ 1401/02/11

شماره هاى تماس جهت اطالعات بیشتر :
تلفن کارخانه :  11-35210810 - 031 داخلى 363 

شماره همراه : 09123202713 آقاى مهرآیین از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر و از ساعت 15 لغایت 18 عصر 

آگهى مناقصه عمومى

شرکت قند اصفهان ( سهامى عام )

فراخوان مناقصه عمومى
 دو  مرحله اى 

1-شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى دو مرحله اى ، به 
شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد 
مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 
امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه 

در سامانه: تاریخ 4/ 1401/2  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 
اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:

1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
1-4- مرکز تماس:1456

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
 (www.setadiran.ir) 5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه

بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.
شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1401/02/04

نوبت دومنوبت دوم

مبلغ تضمین شماره مناقصه موضوعردیف
(ریال) 

شماره سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت

1

خرید و اجراى مخزن زمینى  
پیش ساخته جهت ذخیره 
آب آشامیدنى به ظرفیت 
300 مترمکعب  روستاى  

گرمه(منطقه خور و بیابانک)

  401 – 1 – 521,103,000,0002001001434000018

تاریخروزساعتعنوان
1401/2/7چهار شنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/2/17شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1401/2/18یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

آگهى مناقصه

م.الف:1303759 

چاپ دومچاپ دوم

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد: 
1ـ عملیات جدول گذارى معابر سطح شهر به شماره 2001093298000003 
3ـ عملیــات لکه گیرى و آســفالت معابر ســطح شــهر به شــماره 
2001093298000001 را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکى دولت 

برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگــزارى فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا 
بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه 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 الکترونیکــى (به صورت برخط) براى کلیه 

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

ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/1/27
ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/2/6

ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/02/17
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/02/18

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکى یا سپرده 
نقدى 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینى شــهر، میدان قدس، شهردارى 
مرکزى 33641415

منت نهادن، پــاداش نیکوکارى را از بین مــى برد و کارى 
را بزرگ شمردن، نور حق را خاموش گردانَد و خالف 
وعده عمل کردن، خشــم خدا و مردم را بــر مى انگیزاند 
که خداى بزرگ فرمود: دشــمنى بزرگ نزد خدا آنکه 

موال على (ع)بگویید و عمل نکنید.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و دوم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْفَتْح لى فیِه اَْبواَب َفْضلَِک َواَْنِزْل َعلَىَّ فیِه بََرکاتَِک َوَوفِّْقنى فیِه لُِموِجباِت 

َمْرضاتَِک َواَْسِکنّى فیِه ُبْحُبوحاِت َجنّاتَِک، یا ُمجیَب َدْعَوِه الُْمْضَطّریَن.
خدایا! باز کــن برویم در ایــن روز درهاى فضلــت را و برکاتــت را در آن 
بر من نازل فرما و موفقم دار در آن به موجبات خشــنودیت و مسکنم ده در آن 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىوسط هاى بهشتت. اى اجابت کننده دعاى درماندگان.

مقدار (تخته)نوع کاالردیف
1,300,000کیسه شکر سایز 60*90، با وزن 100 گرم با چاپ 1
300,000کیسه شکر سایز 60*90، با وزن 110 گرم با چاپ2
400,000کیسه شکر لفاف دار سایز 60*90، با وزن 140 گرم با چاپ3

 شرکت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر  :
موضوع: خدمات نگهبانى

به شــماره فراخوان (2001091138000012)مورخ 1401/01/28 را  از طریق ثبت نام در سامانه هاى جامع پیمانکاران به آدرس 
www.nigc-isfahan.myphx.ir و تدارکات الکترونیکى دولت به آدرس www.setadiran.ir  برگزار نماید . کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت  )ستاد(  انجام خواهد شد .
تذکر:الزم به ذکر است ابتدا مناقصه گران واجد شرایط (1-شرکت باید تایید صالحیت شده ى سازمان حراست وزارت نفت 
باشد2-تجربه کافى مرتبط با نگهبانى را داشته باشد. 3- داراى گواهینامه تایید صالحیت از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى 

کد 4 (فعالیت نگهبانى) باشد. 4- داراى گواهینامه صالحیت ایمنى پیمانکارى موقت / دائم باشد.)
تذکر: الزم است ابتدا مناقصه گران پس از ثبت نام در سامانه جامع پیمانکاران نسبت به دریافت، تکمیل و بارگذارى اسناد 
ارزیابى کیفى اقدام نموده و پس از تأیید نهایى فرمهاى مربوطه را حداکثر تا تاریخ مشخص شده در سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت مجدداً بارگذارى نمایند. در غیر اینصورت بارگذارى ناقص بوده و شرکت در مناقصه میسر نخواهد بود. 
- کد فراخوان پایگاه ملى مناقصات 53114817  مورخ 1401/01/28

- تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت 12:00 روز یکشنبه تاریخ 1401/01/28
- مهلت زمان دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى از سایت : تا ساعت08:00 روز شنبه تاریخ 1401/02/10

- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابى کیفى در سامانه جامع پیمانکاران (ققنوس) تا ساعت 08:00 روز شنبه 24 /1401/02
- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابى کیفى در سامانه ستاد ساعت 08:00روز شنبه 24 /1401/02

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  9,493,300,000  ریال
جهت دریافت اطالعات بیشتر  با شماره تلفن 38132-031 داخلى 3754 تماس حاصل نمایید. 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  مرکز تماس 41914 021
دفتر پشتیبانى سامانه جامع پیمانکاران (ققنوس) 53246995 -031

فراخوان آگهی مناقصه عمومی

م.الف: 1305541

نوبت دومنوبت دوم

 شرکت گازاستان اصفهان

شرکت قند اصفهان (سهامى عام)درنظر دارد نسبت به تامین اقالم جدول ذیل از طریق شرکت هاى تولیدى و یا تامین 
کنندگان واجد شرایط و معتبر از طریق مناقصه عمومى با رعایت شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى مناقصه عمومى جهت اطالع از اسناد مناقصه شامل قرارداد، شرایط عمومى و 
اختصاصى  به آدرس کارخانه، ساختمان ادارى واحد بازرگانى مراجعه نمایند.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهى لغایت 1401/02/15 در محل شرکت، واحد تدارکات و پشتیبانى، واقع در 
خیابان جى شرقى، سه راه ارغوانیه، روبروى دانشگاه آزاد اسالمى 

مهلت تحویل اسناد و مدارك: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/02/17
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : روز یکشنبه مورخ 1401/02/18

شماره هاى تماس جهت اطالعات بیشتر :
تلفن کارخانه :  11-35210810 - 031 داخلى 363 

شماره همراه : 09123202713 آقاى مهر آیین از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر و از ساعت 15 لغایت 18 عصر 

آگهى مناقصه عمومى

شرکت قند اصفهان ( سهامى عام )

تعداد(عدد)نوع کاالردیف
7والو کشویى محور صعودى سایز 250 کالس 150 بدنه فوالد و زبانه  فوالد با رینگ استیل قابل تعمیر و تعویض1

گلوب والو محور داخلى سایز 250 کالس PN40 بدنه فوالد و زبانه استیل با رینگ استیل قابل تعمیر و 2
1تعویض(ترجیحاFK  آلمان)

والو کشویى محور صعودى سایز 350 کالس 150 بدنه فوالد و زبانه فوالد با رینگ استیل قابل تعمیر و تعویض 3
4فاصله پشت تا پشت فلنج 31,5 سانتیمتر

والو کشویى محور صعودى سایز 500 کالس 150 بدنه فوالد و زبانه فوالد با رینگ استیل قابل تعمیر و تعویض فاصله 4
4پشت تا پشت فلنج 38 سانتیمتر


