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7 باور اشتباه پزشکى که باید فراموش کنیمسارق 100 منزل در دام پلیس اصفهانچرا باترى گوشى خیلى سریع خالى  مى شودرؤیت سخت کریستوفر به چهارچوب دروازه سپاهان بر مى گردد؟ سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

راز یک
کاهش وزن 

اصولى چیست؟

1/200/000 نفر در  راه  اصفهان
3

7

ماجراى پى نوشت 
یک نامه

به گفته متخصصان تغذیه، خوردن درست و در زمان مناسب، 
ضرورى به نظر مى رسد و تاثیر زیادى بر موفقیت رژیم غذایى ما 
دارد.  همیشه افراد به دنبال یافتن بهترین راه براى کاهش وزن 
هستند؛ زیرا با تمام جنبه هاى زندگى اعم از سالمتى، چابکى، 

پیشگیرى از بیمارى، داشتن ظاهر خوب، زندگى شاد...

کســانى که در نشســت اســتاندار اصفهان با 
دانشجویان در دانشــگاه اصفهان حضور داشتند 
اگر از بگومگوى چند روز پیش یکى از نمایندگان 
اصفهان در مجلس با استاندارى اصفهان اطالع 
نداشتند، احتماًال متوجه علت اینکه چرا استاندار 
مى گوید با نمایندگان مجلــس اختالفى ندارد 

نمى شدند.
ماجــرا به هفته پیــش بر مى گــردد که عباس 
مقتدایى از نامه اى رونمایــى کرد که با موضوع 
لزوم ســفر هیئت دولت به اصفهان براى رئیس 
جمهور ارسال کرده بود و چنانکه او توضیح داد، 

پى نوشت آن نامه از اصل آن...

مشاهده فرونشست در مساجد تاریخى اصفهان مشاهده فرونشست در مساجد تاریخى اصفهان 
عضو کارگروه تخصصى فرونشست استان بعد از بازدید از آثار تاریخى خبر داد؛عضو کارگروه تخصصى فرونشست استان بعد از بازدید از آثار تاریخى خبر داد؛

3

ظرفیت هتل ها در آستانه تعطیالت عید فطر تکمیل شد

حضور طارمى در جمع
 مؤثرترین هاى اروپا

نام ملى پوش ایرانى پورتو در رده هفتم موثرترین بازیکنان 10 لیگ 
معتبر اروپایى از لحاظ گل و پاس گل دیده مى شود.

فصل خوب مهدى طارمى به احتمال فراوان با کسب عنوان قهرمانى 
لیگ برتر پرتغال به پایان خواهد رسید. ســتاره ایرانى پورتو توانسته 

است عملکرد بهترى نسبت به دو فصل اول حضورش ...
3

5

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

استاندار مستقیماً پاسخ انتقادات نماینده 
اصفهان در مجلس را داد

شکوه راهپیمایى 
روز قدس جاى 

تشکر دارد

امام جمعه اصفهان:

زخم بزرگ اصفهان
برخوار و شاهین شهر، پایتخت سالک کشور 

3

مأموریت ویژه حسینى مأموریت ویژه حسینى 
در اصفهان

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 دومنوبت دوم

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

،
ى ما 
زن
ى، 
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پروژه آبرســانی آب آشامیدنی سالم روســتاي محروم کلهرود 
در روز یکشــنبه چهارم اردیبهشت ماه ســال جاري با حضور 
مدیر شعب اســتان اصفهان، جمعی از مســئوالن شهرستان 

شاهین شهر و میمه افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت. 
بهمن آرمان، مدیر شــعب بانک رفاه کارگران استان اصفهان 
ضمن ابراز خرســندي از افتتاح این پروژه گفت: خداوند متعال 
را شاکریم که بانک در حوزه  ایفاي مسئولیت هاي اجتماعی خود 

توانسته است در این پروژه که ذینفعان آن مردم شریف روستاي 
محروم کلهرود هستند مشارکت داشته باشــد و امیدواریم که 
افتتاح این پروژه براي مردم عزیز این روســتاي محروم خیر و 

برکت به دنبال داشته باشد.
بانک رفاه کارگران با تخصیص مبلغ پانصد میلیون ریال در پروژه 
آبرسانی آب آشامیدنی سالم روستاي محروم کلهرود مشارکت 

داشته است.

افتتاح پروژه آبرسانی آب آشامیدنی 
سالم روستاي محروم  کلهرود

عید سعید فطر،عید رهیدگى از زنجیر نفس مبارك باد

سخنگوى ستاد ملى کرونا سخنگوى ستاد ملى کرونا 
تشریح کرد؛تشریح کرد؛

دعوت براى دعوت براى 
تزریق دز تزریق دز 

چهارم چهارم 

2

قالیبافقالیباف
غیر علنى غیر علنى 

توضیح دادتوضیح داد

2

2

علیرضا خمسه و علیرضا خمسه و 55 کمدین کمدین
 در یک اتفاق بامزه  

2

زز

نام
معتب
فص
لیگ
است
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گمانه زنى ها و اعالم نظرهاى اخیر، مبنى بر دو تا پنج برابر 
شدن ماکارونى، بر اساس انتظارات و تجربیات و در مورد 
افراد خارج از صنف حاصل ناآگاهى و شاید شیطنت هاى 
هدایت شده باشــد، اما اعالم نرخ هاى ناموثق مى تواند 

تقاضاى کاذب در بازار ایجاد کند.
رئیــس هیئت مدیــره انجمــن صنفــى کارفرمایان 
کارخانجات ماکارونى سرانه مصرف برنج را نزدیک به 
40 و ماکارونى را شش کیلوگرم اعالم کرد و گفت: با توجه 
به مصرف باالى برنج، نمى توان انتظار داشت با کنترل 

قیمت ماکارونى، افزایش قیمت برنج را جبران کرد.
مهرداد نورى در ادامه با اشــاره به نیاز صنعت ماکارونى 

به آرد ســمولینا براى تولید با کیفیت، اظهار کرد: اما در 
سال هاى اخیر کشت گندم دوروم که آرد سمولینا از آن 
گرفته مى شود کاهش داشته و در مواردى شرکت هاى 
معتبر خصوصى با پرداخت رقمــى باالتر از نرخ مصوب 
دولت از کشاورزان خواسته اند این نوع گندم را برایشان 
تولید کنند. تولیدکنندگانى هم که مجبور به اســتفاده از 
آرد نرم هستند، عالوه بر کاهش شدید کیفیت، تنوع تولید 

برخى محصوالت ظریف را از دست مى دهند.
به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى کارفرمایان 
کارخانجات ماکارونى بیش از 70 درصد هزینه هاى تولید 

ماکارونى مربوط به بهاى تمام شده آرد است.

 روز جمعه تکنســین هاى اورژانــس در نقاط مختلف 
کشور عازم مأموریت هایى مى شدند که در محور هاى 
مواصالتى رقم خورده و بــه مرکز اورژانس اطالع داده 

مى شد.
بر اساس گزارش هاى ســازمان اورژانس، این حوادث 
پرشــمار 120 مصدوم بر جاى گذاشته که عمده ایشان 
(109 مصــدوم) با 48 دســتگاه آمبوالنــس اعزامى 
اورژانس، به مراکز درمانى منتقل شــده اند تا در آنجا 
تحت مراقبت و درمــان قرار گیرند و بــه جان باختن 
5 دیگر از مصدومان منجر شــده اســت. در این روز از 
ساعت 13 تا 17 عصر 59 نفر در جاده هاى کشور دچار 

مصدومیت شدند و سه نفر جان خود را از دست دادند.
نکته قابــل توجه در حوادث رقم خــورده در جاده هاى 
کشور در روز جمعه، شمار بسیار واژگونى خودروهاست 
که 42 درصد (8 مورد از 19 مورد) حوادث رقم خورده در 
روز جمعه در جاده هاى کشور را شامل مى شود و نشان 
مى دهد که خستگى و خواب آلودگى چه سهم بزرگى در 

حوادث جاده اى در کشورمان دارند.
این را هم بدانید که ســه تن از 5 جــان باخته حوادث 
جاده اى در کشــور که اورژانس در آنهــا حضور یافته، 
افرادى هســتند که بر اثر واژگونى خودرو به دیار باقى

 شتافته اند.

قیمت ماکارونى
 5 برابر مى شود؟

جمعه ترسناك 
در جاده هاى کشور

چرا برنج تایلندى
 گران شد

قیمت برنج صادراتــى تایلند به    فارس|
دلیل افزایش تقاضا از سوى بازارهاى خاورمیانه 
از جمله ایران و عراق افزایش یافت، در حالى که 
نرخ برنج هاى هنــد و ویتنامى بدون تغییر باقى 
ماندند. یک تاجر مستقر در بانکوك گفت: «تقاضا 
از بازارهایى مانند عراق و ایــران افزایش یافته 
و عاملى براى رشــد قیمت شده است.» تاجران 
اعالم کرده انــد که قیمت ها ممکن اســت در 

هفته هاى آینده باز هم افزایش یابد .

امنیت تأمین مواد غذایى 
  فارس| رئیس بخش خاورمیانه و آسیاى 
مرکزى صندوق بین المللى پول گفت: تحوالت 
روســیه و اوکراین تأثیرى بر تأمین مواد غذایى 
کشورهایى مانند ایران و عراق نداشته است. جهاد 
آزور گفته است: بیشترین کشورهایى که در این 
میان آسیب دیده اند، کشــورهایى با درآمد کم و 
داراى شرایطى شکننده هستند که ظرفیت انبار 
آنها پایین است و نیازشــان به گندم بیشتر. این 

مسئله در مورد ایران و عراق صادق نیست. 

شهر قرمز فعًال نداریم
طبق گزارش مرکز روابط عمومى و    میزان|
اطالع رسانى وزارت بهداشت و بر اساس آخرین 
به روز رسانى ها، تعداد شهر هاى با وضعیت قرمز 
در کشور از 2 به 0 شهر رســید. همچنین تعداد 
شــهر هاى با وضعیت نارنجى از 48 به 33 شهر 
کاهش یافت. تعداد شــهر هاى با وضعیت زرد 
از 323 به 321 شهر رســید و تعداد شهر هاى با 

وضعیت آبى از 75 به 94 شهر افزایش یافت.

علیرضا خمسه و 5 کمدین 
در یک اتفاق بامزه  

  رکنا| علیرضا خمسه و پنج کمدین دیگر 
به زودى در کارى متفاوت حضور پیدا مى کنند. 
خمسه با انتشار عکسى که او در آن با پنج کمدین 
دیگر دیده مى شود، به هوادارانش نوید داد که این 
جمع شدن، زمینه ساز یک اتفاق با مزه است که 
به زودى خبر آن پخش خواهد شد. این پنج نفر 
عبارتند از هومن برق نورد، سیاوش چراغى پور، 
رضا نیکخواه، على اوجى، خودم و امیرحســین 
رستمى. این بازیگر پیشکسوت، توضیحى بیشتر 
درباره این پروژه سینمایى یا تلویزیونى که دلیل 
جمع شدن این کمدین ها در کنار هم شده، نداده 

است.

خبر خوش براى
 مستمرى بگیران 

یــش  ا فز ا   خبرگزارى صداوسیما|
مستمرى بازنشستگان با رأى مثبت هیئت مدیره 
ســازمان تأمین اجتماعى به تصویب رسید و به 
هیئت دولت جهت تصویب نهایى ارســال شد. 
آنچه در هیئت مدیره سازمان به تصویب رسیده، 
افزایش مستمرى به اندازه  مصوبات شورایعالى 

کار به اضافه متناسب سازى است.  

دعوت براى تزریق
 دوز چهارم  

ســخنگوى ســتاد ملى کرونا از    ایسنا|
تصویب تزریق دوز چهارم واکســن کرونا خبر 
داد. عباس شــیراوژن در توییتى درباره مصوبه 
جدید جلسه دیروزستاد ملى کرونا،  نوشت: « در 
ستاد ملى  کرونا مصوب شــد: در جهت تقویت 
سطح  ایمنى گروه هاى در معرض خطر، از همه 
افراد باالى 70 ســال و افراد داراى بیمارى هاى 
زمینه اى یا نقص ایمنى، درخواســت مى شــود 
یک نوبت  واکســن عالوه بــر نوبت هاى قبلى 

تزریق نمایند.»

تفاهم نزدیک است 
نخست وزیر عراق در گفتگو با روزنامه    انتخاب|
«الصباح» درباره روابط ایران و عربستان گفت: برادران 
ما در پادشاهى عربستان سعودى و جمهورى اسالمى 
با مسئولیت باالیى به موضوع گفتگو و الزامات شرایط 
کنونى منطقه مى پردازنــد و ما اطمینان داریم که این 
تفاهم نزدیک شده است و ان شــاءا... به زودى تفاهم 

حاصل مى شود.

قالیباف غیرعلنى
 توضیح داد 

احمد علیرضا بیگى، نماینده مجلس در    انتخاب|
خصوص جلسه غیررسمى دیروز نمایندگان گفت: در 
این جلسه آقاى قالیباف، رئیس مجلس توضیحاتى را 
پیرامون ماجراى سفر همسر، دختر و دامادش به ترکیه 
که در رسانه ها مطرح شده به نمایندگان ارائه کرد، گفت: 
رئیس مجلس در این جلسه عنوان کرد که مطرح شدن 
این موضوع در رسانه ها با انگیزه هاى سیاسى است و 
روشن شــدن این موضوعات را به آینده موکول کرد. 
نماینده تبریز تأکید کرد: رئیس مجلس در این جلسه 
موضوع خرید مستغالت توسط خانواده خود در ترکیه 

را نیز تکذیب کرد. 

مأموریت دانشگاه امام صادق (ع) 
رئیس دانشــگاه امام صــادق (ع) در    ایسنا|
ارتباط با حضور پرشمار فارغ التحصیالن این دانشگاه 
در عرصه هــاى مدیریتى به خصــوص عرصه هاى 
مدیریت میانى کشــور در دولت ســیزدهم تصریح 
کرد: کارکرد اصلى براى دانشــگاه امام صادق (ع) 
تولید علوم انسانى اسالمى و تربیت نیرو براى نظام 
است. حجت االســالم والمسلمین حسینعلى سعدى 
افزود: در همه دولت ها فارغ التحصیالن این دانشگاه 
ایفاى نقش  کرده اند و طبیعى است که در یک دولتى 
اقتضاى وجــود و ورود بیشــتر فارغ التحصیالن ما 
باشــد. على القاعده ما در یک سطح گسترده اى این 
موضوع را شاهد هستیم و این در راستاى مأموریت 

دانشگاه است.

امضاى محاکمه روحانى 
حجت االسالم حسن شــجاعى على    انتخاب|
آبادى رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: در حال 
حاضر حدود 700 هزار امضا در مورد محاکمه حســن 
روحانى به ما واصل شــده و ما به سهم خودمان پیگیر 
بررســى ترك فعل هاى رئیس جمهور سابق هستیم. 
البته پیگیرى هاى کمیسیون اصل 90، از دستگاه هاى 

نظارتى دیگر رفع تکلیف نمى کند.

خبرخوان

آرمان کیانى
آیا هالل ماه شوال امشب قابل مشاهده است؟ آنطور که 
متخصصان نجوم مى گویند امسال هم اما و اگرها درباره 

آخرین روز ماه رمضان پابرجاست.
مطابق با تقویم سال جارى، امروز روز آخر ماه رمضان 
و فردا عید سعید فطر است اما عالوه بر همه عواملى که 
هرســاله باعث تردید در اعالم روز عید فطر مى شود، 
امســال وضعیت ابرى یا نیمه ابرى آسمان بیشتر نقاط 
کشور مزید بر علت شــده که این تردید براى کسانى 
که اعتقاد به دیدن هالل ماه نو با چشــم غیرمســلح 
دارند بیشتر هم بشود. اما به هر روى گروه هاى رصدى 
براى اســتهالل هالل ماه شــوال به مناطق مختلف 
کشــور اعزام مى شــوند تا تکلیف عید امســال را هم

 روشن کنند.

نظر مراجع عظام تقلید 
حجت االســالم رحمانى، عضو مرکز مطالعات عمومى 
دفتر آیت   ا... العظمى سیستانى درباره مبناى فقهى ایشان 
در حوزه رؤیت هالل ماه شوال گفت: «مالك ایشان در 
این امر دیدن با چشم است؛ زیرا در روایات آمده است با 
دیدن هالل ماه رمضان روزه بگیریــد و با دیدن هالل 
ماه شــوال افطار کنید.» اما حجت االسالم والمسلمین 
موحدنژاد، دبیر علمى ستاد اســتهالل دفتر مقام معظم 
رهبرى مى گوید: «از نظر ایشــان رؤیــت هالل با ابزار 
حجیت شرعى دارد و تفاوتى با چشــم غیرمسلح ندارد؛ 
همچنین از نظر ایشــان هالل باید در منطقه اى که فرد 
ساکن است یا نزدیک آن دیده شود.» به گفته موحدنژاد، 
نظرى که از دفتر مقام معظم رهبرى اعالم مى شود حکم 
حکومتى نیست بلکه بحث فقهى بوده و اگر شخصى این 

نظر را مغایر با نظر مرجــع تقلید خود بداند باید طبق نظر 
مرجع تقلیدش عمل کند.

مشاهده هالل ماه دشوار است
کاظم کوکرم، کارشــناس رؤیت هالل ماه و ســردبیر 
سابق مجله نجوم در مورد رؤیت هالل ماه شوال 1443 
قمرى مى گوید: «رؤیت هالل ماه شامگاه یک شنبه 29 
رمضان/ 11 اردیبهشت (امشب) تقریباً دشوار است. هالل 
ماه در این زمان فاصله کمى از نظر ظاهرى با خورشید در 
آسمان دارد، به اصطالح مى گوییم جدایى زاویه هالل 
حدود 8 درجه است در حالى که رکورد دیدن ماه در دنیا 
یعنى ســخت ترین هالل ماهى که تا امروز رؤیت شده 
است، جدایى زاویه هالل نزدیک به 7 درجه بوده است. 
از این نظر جدایى زاویه اى هالل شــوال امسال باالتر از 

پارامترهاى حدى؛ اما بسیار نزدیک به آنهاست. همچنین 
براى رؤیت هالل ماه یعنى از زمــان طلوع تا غروب آن 
تنها 41 دقیقه وقت داریم. همه این عوامل باعث مى شود 
رؤیت هالل ماه در کل پهنه ایران با چشــم غیرمسلح 

غیرممکن و با چشم مسلح دشوار باشد.»
در همین حال عمــران مرادى،  یک پژوهشــگر دیگر 
نجوم هم گفته هاى همکارش را تأیید مى کند: «امروز 
یک شنبه یازدهم اردیبهشت ماه با هالل بحرانى روبه رو 
هستیم. احتمال رؤیت هالل ماه در این روز وجود دارد، اما 
براى رصد آن به ابزار و متخصصان بسیار نیاز است. مدت 
زمانى که هالل ماه در آسمان روز یک شنبه حضور دارد، 
بسیار کم است؛ بنابراین براى رصد هالل روز یک شنبه 
عالوه بر متخصصان، ابزارآالت دقیق و شــرایط جوى 

مناسب، باید به زمان نیز توجه کنیم.»
اما در باور عمومى این دیدگاه وجود دارد که دو ماه قمرى 
پشت ســر هم نمى تواند 29 روزه و یا 30 روزه باشد و به 
همین دلیل هم امروز قطعاً روز آخر ماه رمضان است چون 

ماه قبل 30 روزه بوده است. 
مرادى درباره این باور قدیمى مى گوید: «ما دو نوع هالل 
ماه داریم که یکى از آنها "حسابى" نام دارد، بدین معنا که 
تعداد روزهاى ماه بر اساس محاسبات شمارش مى شود اما 
مبناى ماه هاللى نیز داریم که تعداد روزهاى ماه بر مبناى 
رصد قمر زمین، سنجیده مى شود. براى تدوین تقویم که 
به ویژه در کشورهاى عربى مورد استفاده قرار مى دهند 
از ماه "حسابى" استفاده مى شود اما باید دقت کنیم ماهى 
که مبناى امور شرعى قرار مى گیرد، "هاللى" است که به 
شکل طبیعى و نه محاسباتى رصد مى شود و اساس آن 
مشاهده قمر زیباى زمین با چشم مسلح یا غیرمسلح است 
و با توجه به حرکت هاى طبیعى ماه ایــن امر امکانپذیر 
است که حتى تا 4 ماه پشت سر هم 30 روزه و تا سه ماه 
متوالى نیز 29 روزه شود و مبناى امور شرعى نیز سنجش 

بر اساس همین ماه «هاللى» است.
محســن قاضى میرســعید، رکورددار جهانــى رؤیت 
هالل هاى جوان هم در این باره گفت: «هالل ماه شوال 
در ایران بخاطر فاز کم ماه یا همان بخش درخشان آن و 
همچنین ارتفاع کم آن در زمان غروب خورشید شرایط 
رؤیت تقریبًا سختى را خواهد داشت؛ پس رصد این هالل 
نیازمند به تلســکوپ و دوربین هاى دوچشمى قوى، به 
اضافه مکان مناســب (ارتفاعات باالتر از ســطح دریا)، 
دورى از گردوغبار و از همه مهمتر تجربه باالى رصدگران 
را مى طلبد تا بتوانند این هالل را به سختى شکار کنند اما 
در روز دوشنبه در تمام نقاط جهان هالل ماه با چشم غیر 

مسلح رصد مى شود.»

متخصصان نجوم معتقدند امشب مشاهده هالل ماه شوال
 با چشم غیرمسلح غیرممکن است

رؤیت سخت

برخى از سایت هاى خارجى و ایرانى مدعى فروش ستاره 
در آسمان هستند. آنها مى گویند مى توانید یک ستاره را 
براى همیشه به نام خود کنید. قیمت آن هم از 800 هزار 
تومان شروع مى شود تا حدود پنج میلیون تومان. ارسال 
قولنامه خرید آن براى خریدار به سراسر ایران چهار روز 

طول مى کشد.
«ثبت نام کنید و ســتاره خــود را نامگــذارى کنید. با 
برنامه هاى منحصر به فرد ما ســتاره را جستجو کنید. 
هدیه اى شــخصى و مبتنى بر تم دریافت کنید. ارسال 
ســریع، جهانى یا تحویل فورى الکترونیکى به سراسر 
جهان، هدیه اى براى همیشــه مانــدگار کنى! اکنون 

یک ســتاره نام ببرید! از 33 دالر.» ایــن تبلیغ یکى از 
این سایت هاى فروش آنالین ستاره است. یعنى با نرخ 
فعلى دالر خرید ستاره در آسمان حدود 800 هزار تومان 

هزینه دارد.
یک سایت خارجى دیگر که ستاره مى فروشد، قیمت هاى 
دیگرى مى دهد. قیمت هم بســتگى به بسته اى دارد 
که خریدار انتخاب مى کند. مثًال یک ســتاره با گواهى 
کاغذ پوســتى تمام رنگى 16*12 با نام ستاره، تاریخ و 
مختصات شخصى سازى شــده، حدود 59 دالر است. 
به عبارتى با نرخ فعلى دالر یک میلیــون و 500 هزار 
تومان ستاره را مى فروشند. با قاب فلزى طالیى حدود 

سه میلیون تومان و یک بسته بندى دیگر که حدود پنج 
میلیون تومان فروخته مى شود.

یک سایت ایرانى که براى خرید و فروش ستاره فعالیت 
دارد، هم قیمت هاى متفاوتى ارائه مى دهد. بر اســاس 
تبلیغات این سایت بستگى دارد ســتاره کدام شرکت 
خارجى را بخواهید. از یک میلیون و 450 هزار تومان تا 

یک میلیون و 900 هزار تومان.
این فروشنده مى گوید: «هزینه 33 دالرى که در سایت 
اصلى آمده فقط قیمت فایل دیجیتال خرید ستاره است. 
با هزینه هاى دیگر یک میلیون و 900 هزار تومان قیمت 
دارد.» او مى گوید: «ما نمایندگى شرکت هاى فروش 

ســتاره را داریم. ستاره خریدارى شــده نیز تا ابد به نام 
شماست و به افراد دیگر فروخته نمى شود.»

اما آیا این ســتاره ها به صورت رســمى به نام خریدار 
نامگذارى مى شــود؟ چه فایده اى دارد؟ ســایت هاى 
فروش ستاره فایده آن را خاص بودن آن مى دانند و اینکه 

همیشه در آسمان یک ستاره به نام شما مى درخشد.
بر اساس این گزارش برخى سایت هاى فروش ستاره 
مدعى هستند که با اتحادیه بین المللى نجوم در ارتباط 
هســتند. اما اتحادیه بین المللى نجوم ایــن ادعا را رد 
مى کند. اما سایت هاى فروش ستاره تنها به دنبال پول 

خریداران هستند نه چیز دیگر! 

نمایندگان مجلس شوراى اسالمى مصوب کردند که قانون تغییر 
ساعت رسمى کشور مصوب 31 مردادماه 1386مجلس نسخ شده 

و به قبل از این قانون بر گردد.
در جلســه علنى روز شــنبه مجلس شوراى اســالمى، گزارش 
کمیسیون اجتماعى در مورد رفع ایرادات شوراى نگهبان به طرح 
تغییر ساعت رسمى کشور در دستور کار صحن علنى مجلس قرار 

گرفت و نمایندگان با 151 رأى موافق ایراد شوراى نگهبان به این 
طرح را رفع کردند.

بر اساس ماده واحده این طرح، قانون تغییر ساعت رسمى کشور 
مصوب 31 مرداد ماه 1386مجلس شوراى اسالمى نسخ مى گردد و 
ساعت رسمى کشور به قبل از این قانون برمى گردد. این طرح براى 

تأیید نهایى مجدداً به شوراى نگهبان ارسال مى شود. 

 شهردارى زاغه در شهرستان خرم آباد به دلیل آنچه عدم دریافت 
حقوق 13 ماهه کارکنان و پرسنل شــهردارى عنوان شده ارائه 

خدمات به شهروندان را تعطیل کرده است.
انتشــار خبر تعطیلى شــهردارى زاغه در فضــاى مجازى با 
واکنش هاى متفاوتى از سوى مردم همراه شد.  برخى دلیل این 
تعطیلى را اختالف بین اعضاى شوراى شهر و شهردار و برخى نیز 
ناتوانى در پرداخت حقوق پرسنل را دلیل تعطیلى شهردارى این 

شهر 15 هزار نفرى اعالم کرده اند.
مدیرکل امور شهرى استاندارى لرستان با اشاره به اینکه تعطیل 
کردن شهردارى زاغه در شــأن و منزلت مردم این شهر نیست 
اظهار کرد: اختالفات بین اعضاى شوراى زاغه و شهردار باعث 

تعطیل شدن شــهردارى زاغه شــده که این موضوع به زودى 
تعیین تکلیف مى شود.

عنایت ا... میرزایى ضمن تأیید تعطیل شــدن شهردارى زاغه 
به علت بدهى هاى معوقه گفت: این شــهردارى حدود 10 ماه 
حقوق معوقه دارد و یکى از مشکالت آن اختالف اعضاى شورا 

با همدیگر و با شهردار این شهر است.
وى با اشاره به اینکه بخشــى زیادى از این معوقات مربوط به 
دوره هاى گذشته اســت تأکید کرد: جلســه اى روز پنج شنبه 
با اعضاى شــوراى شــهر و شــهردار زاغه در معاونت عمرانى 
استاندارى لرستان جهت بررسى مشکالت آن شهردارى برگزار 

شد تا اختالفات بین آنها بررسى شود.

ستاره بخرید به قیمت 800 هزار تومان!

طبق گزارش هاى منتشر شده و بررسى 
تصاویر ماهــواره اى، روســیه در جنگ 
اوکراین براى دفاع از پایگاه هاى خود در 
دریاى سیاه، از دلفین هایى آموزش دیده 

استفاده مى کند.
نیروى دریایى روسیه، در ورودى «بندر 
سواستوپول» دو مکان مخصوص براى 
دلفین ها قرار داده اســت. با بررســى تصاویر ماهواره اى این مکان، مى توان گفت روسیه این کار را 

همزمان با حمله به اوکراین انجام داده است.
سواستوپول مهمترین پایگاه نیروى دریایى روسیه در دریاى سیاه محسوب مى شود. مى توان گفت 
دلفین ها براى انجام نوعى وظایف دفاعى خاص آموزش دیده هستند تا مانع نفوذ نیروهاى اوکراینى 

از زیر دریا شوند. 
طبق عکس هاى ماهواره اى، در این بندر کشــتى هاى با ارزش نیروى دریایى روسیه قرار گرفته که 
هرچند از دسترس موشک هاى اوکراینى خارج هســتند، اما در برابر زیردریایى ها کامًال آسیب پذیر 

هستند. 
نیروى دریایى روسیه همچنین از نهنگ هاى ســفید و فوك هاى آموزش دیده در قطب شمال هم  
استفاده مى کند، زیرا آنها در مقایسه با دلفین  ها، در برابر سرما بسیار بهتر مقاومت خود را حفظ مى کنند. 
در همین رابطه، 23 آوریل 2019 یک نهنگ سفید آموزش دیده در شمال نروژ پیدا شده بود که به گفته 

منابع غربى از «برنامه جاسوسى» نیروى دریایى روسیه فرار کرده بود.

ترفند عجیب روس ها
 در جنگ با اوکراین

پایان قانون تغییر ساعت رسمى کشور

ماجراى تعطیلى شهردارى زاغه چه بود
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دریا قدرتى پور  
 آمار ابتال به سالک در اصفهان همچنان دو رقمى 
اســت. آمارى که باعث شــده اصفهــان در کنار 
18 اســتان دیگر که هر ســال درگیر این بیمارى 
مى شــوند در باالتریــن نقطه قرار گیــرد و زخم 

بزرگ ترى داشته باشد.
سال 1400 شرق اصفهان بیشترین میزان سالک 
را در بین استان هاى کشــور به خود اختصاص داد 
و امسال نیز این استان جزو اســتان هاى پر خطر 
به شــمار مى رود. در این میان شاهین شهر یکى 
از مهمترین مراکز این بیمارى در اســتان اصفهان 

گزارش شده است. 
به گفته رئیس شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر 
و میمه، موارد ابتال به ســالِک شاهین شهر و میمه 
در سال گذشته 59 مورد بوده در حالى که در سال 
99 موارد ابتال به ســالک در این شهرســتان 29 
نفر را نشــان مى دهد؛ بنابراین موارد ابتال به این 
بیمارى سال گذشته در شاهین شهر و میمه رشد 50 

درصدى داشته است. 
به گفته على پارسا، اســتان اصفهان حاال مخزن 
اصلى عامل سالک روستایى اســت و کانون این 
بیمارى، شهرستان شهر هاى گز، گرگاب و مناطق 
حاشیه شاهین شهر (گلدیس و مسکن مهر) است 
و سایر شهرستان هایى که بیشــترین درگیرى با 
سالک را در سال گذشته داشته اند میمه، اردستان 

و نطنز بوده اند.
گرچه آمار ابتال به ســالک در شهرســتان ها یک 
جور باقى نمى ماند و ممکن است در برخى از آنها 
افزایش و در تعدادى کاهش آمار وجود داشته باشد 
به عنوان مثال در شهرســتان شاهین شهر و میمه 
تعداد مبتالیان در سال 99 حدود 30 نفر بوده که به 
بیش از 50 مورد در سال گذشته افزایش یافته است. 
طى دهــه هاى گذشــته برخوار و شاهین شــهر، 
پایتخت سالک کشور به شــمار مى آمدند و حدود 
10 درصد از کل موارد ابتالء در ایران متعلق به آنها 
بود؛ اکنون هم با اینکه تعداد مبتالیان این شهرها 
نســبت به آن دوره، کاهش یافته و دو رقمى شده 
است، اما هنوز این شهرستان جزو اولین ها در ابتال 

به سالک هستند.
در ایران، ســاالنه بین 15 تا 25 هزار مورد از این 
بیمارى ثبت مى شود و اصفهان هر سال بیشترین 
آمار ابتال به ســالک را تجربه مى کنــد. بعد از این 
استان، خراسان و کرمان بیشترین آمارهاى ابتال را 

به خود اختصاص مى دهند. به غیر از این سه استان 
که در رده اول ابتال هستند، هر سال 19  استان دیگر 
کشور نیز از اوایل اردیبهشــت تا مهر و آبان شاهد 

آمار حداکثرى ابتال به سالک هستند.
به گفته مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت 
اصفهان در سال 1400 تعداد موارد ابتال به سالک 
در شهرســتان هاى زیر پوشــش دانشــگاه علوم 
پزشــکى اصفهان حدود 600 مورد بیشتر از سال 

99 بوده است.
فدایى، عواملى ماننــد جنس خاك، حضور موش و 
پشه و ساخت و سازهاى مسکونى و غیر مسکونى 
که به سمت مناطق آلوده به سالک پیش رفته است 
را باعث مهیا شدن شرایط براى شیوع این بیمارى 

مى داند. 
مهمترین علت شیوع ســالک در کشور ما مربوط 
به تغییرات اقلیمى اســت؛ اما مهاجرت بى رویه از 
روستاها به شــهرها به ویژه حاشیه شهرها در این 

زمینه بى تأثیر نبوده است.
به گفته سازمان بهداشــت جهانى (WHO) فقر از 
فاکتورهاى مشــخص کننده ابتال به این بیمارى 
اســت. عالوه بر این، این بیمــارى اغلب در افراد 
داراى ســوءتغذیه، در زنان، افــراد داراى کمبود 
منابع مالى یا در مواقع مهاجرت عظیمى از مردم به 
علت شهرنشینى، موقعیت هاى اضطرارى، جنگ، 
تغییرات آب و هوایى و تغییرات محیطى و ســایر 

عفونت ها رخ مى دهد.
از مهمترین عوامل پیشگیرى از ابتال به این بیمارى 
آموزش و فرهنگسازى بین مردم براى محافظت 
از خــود در فصول شــیوع ســالک و تعامل دقیق 
دســتگاه هاى اجرایى مختلف و متولیان امر براى 

جلوگیرى از ساخت و ساز در مناطق پر خطر است.

سارق 100 منزل
 در دام پلیس اصفهان

فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى سارقى 
خبر داد که بـه 100 منزل دسـتبرد زده بـود و گفت: 
ارزش مجموع اموال مسروقه توسـط این فرد بالغ بر 
هزار میلیارد ریال است. سردار محمدرضا میرحیدرى، 
اظهار کرد: در پى وقوع سرقت هاى متعدد از منازل و 
وصول شکایت فراوان از سـوى شهروندان، موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى 
اسـتان اصفهان قـرار گرفـت، امـا چون این سـارق 
تک رو و بسـیار حرفه اى بود و از خود هیچ اثرى برجا 
نمى گذاشت دسـتگیرى او نیز با مشـکل همراه بود.

وى افزود: سـرانجام همـکاران من در پایـگاه غرب 
پلیس آگاهى استان اصفهان با صدها نفر ساعت کار 
شبانه روزى و تخصصى این سـارق را شناسایى و در 
یک عملیات کامًال پیچیده و ضربتى وى را دسـتگیر 
کردند که در تحقیقـات صورت گرفته بـه 100 فقره 
سـرقت منزل اعتراف کرده اسـت.  فرمانده انتظامى 
استان اصفهان با بیان اینکه این سارق جوان تنها 25 
سال سن دارد، گفت: این فرد کوله اى را بر پشت خود 
گذاشـته و با یک دوچرخه در محالت مختلف پرسه 
زنى مى کرد و بعد از انتخاب سوژه هاى خود در فرصتى 
مناسـب که منـازل خالى از سـکنه بودند بـا ترفندى 
خاص وارد منزل شـده و بیشتر هم اشـیاى قیمتى و 
ارزشمند شامل طالجات، سکه، نقره جات، وجه نقد و 
ارزهاى خارجى را سرقت و آن ها را  داخل کوله پشتى 
خود گذاشته و به راحتى با همان دوچرخه اى که با آن 

به محل آمده بود از صحنه متوارى مى شده است.
فرمانـده انتظامـى اسـتان اصفهـان از کشـف تعداد 
بى شـمارى طالجات، سـکه، نقره جات، وجـه نقد و 
ارزهاى خارجى در بازرسى از مخفیگاه متهم خبر داد 
و گفت: با توجه به ارزیابى هاى صورت گرفته توسط 
کارشناسـان، ارزش مجمـوع اموال به سـرقت رفته 

و مکشوفه از متهم  بالغ بر هزار میلیارد ریال است.

شوراى شهر اختیار الحاق 
بهارستان به اصفهان را ندارد

محمد علـى احمدى، فرماندار اصفهـان در خصوص 
اینکه گفته  مى شـود برخى از اعضاى شـوراى شـهر 
اصفهان به دنبال الحاق شـهر بهارستان به اصفهان 
هستند، گفت: شوراى شـهر حتى اگر این موضوع را 
تصویب هم بکند، اختیار الحاق بهارستان به اصفهان 
را ندارد. هر مصوبه اى از شوراى شهر فرآیندى براى 
تصویب دارد و به فرماندارى مى آید و در آنجا با قوانین 

و مقررات تطبیق داده و یا تایید و یا رد مى شود.

ساختمان جهان نما 
بازآفرینى مى شود

شـهردار اصفهان گفت: سـاختمان جهان نماى این 
کالنشهر با اعالن یک فراخوان عمومى و با مشارکت 
هنرمندان و متخصصان امر بازآفرینى مى شود. على 
قاسم زاده افزود: این سـاختمان که از لحاظ معمارى 
و هنرى با سـاختار فرهنگى این دیار همخوانى ندارد 
بازآفرینى و بازطراحى خواهد شـد. سـاختمان جهان 
نما سـال 1375 پـس از تخریـب یک کاروانسـراى 
قدیمى احداث شد. این بنا به لحاظ قرارگیرى در منظر 
تاریخى و فرهنگى میدان نقش جهان که در فهرست 
میراث جهانى ثبت شده است،  مورد اعتراض سازمان 
یونسـکو قرار گرفت و پس از مدتها مناقشه سرانجام 

در سال 1384 دوطبقه فوقانى آن تخریب شد.

استعفاى یک عضو 
شوراى شهر اردستان

یک عضو شوراى شهر اردسـتان در جلسه این شورا، 
اسـتعفاى خود را اعالم کرد. حسینعلى جوادى اظهار 
کرد: اسـتعفاى کتبـى خـود در اعتراض بـه تخلفات 
شـهردارى تنظیم و تحویل رئیس شـوراى اسالمى 
اردسـتان کردم و به هیچ عنوان به شـوراى شهر باز 
نمى گردم. وى با بیان اینکه شـوراى شـهر اردستان 
کارآمدى ندارد و نمى تواند جلوى تخلفات شهردارى 
را بگیرد، افزود: در چند ماه گذشـته بارها از شـهردار 
اردستان سواالتى داشتیم، ولى ایشان هربار نتوانست 

پاسخگوى شوراى شهر باشد.

خبر

عضو کارگروه تخصصى فرونشست استان اصفهان گفت: 
فرونشست زمین در مساجد شهر اصفهان به ویژه مسجد 
سید، مسجد قطبیه، مسجد على قلى آقا و کاروانسراى 

ساروتقى مشاهده شده است.
بهرام نادى در گفت وگو با مهر با بیــان اینکه طى چند 
روز گذشــته بازدیدى از آثار تاریخى اصفهان در زمینه 
آسیب هاى ناشى از فرونشست داشتیم، اظهار داشت: بر 
اساس مشاهدات و برآوردهاى صورت گرفته متأسفانه 
سرعت پیشروى فرونشســت در اصفهان افزایش یافته 
است.وى با بیان اینکه آثار ناشى از فرونشست در مسجد 
سید، حمام على قلى آقا، مسجد قلى آقا، مسجد قطبیه، 

کاروانســراى ســاروتقى و دیگر آثار تاریخى محدوده 
مرکزى شــهر اصفهان مشاهده شده اســت، افزود: در 
این زمینه باید توجه داشت که آستانه فرونشست براى 
آثار تاریخى اصفهان در کل عمرشان 2/5 سانتى متر در 
نظر گرفته شده اســت. این در حالى است که بر اساس 
گزارش هــاى دریافتى از نصب جى پــى اس ها میزان 
فرونشست در شهر اصفهان و براى آثار تاریخى در حال 

حاضر ساالنه چهار سانتى متر است.
وى گفت: باالترین نرخ فرونشست در استان اصفهان نیز 
مربوط به شمال اصفهان و به ویژه دشت برخوار است که 

به 18/4 سانتى متر رسیده است.

امام جمعه اصفهان با اشــاره به حضور گســتره مردم در 
راهپیمایى روز قدس، گفت: شــکوه راهپیمایى روز قدس 
جاى تشــکر از این مردم روزه دار دارد.آیت ا... سید یوسف 
طباطبائى نژاد در خطبه هاى نماز جمعه شهر اصفهان که در 
میدان امام خمینى (ره) برگزار شد، گفت: من به سهم خود از 
این جمعیت باشکوه متشکرم.وى اضافه کرد: امروز جمعیت 
بسیار خوبى در راهپیمایى حضور یافت به گونه اى که میدان 
امام (ره) مملو از جمعیت است و بســیارى  از مردم نیز که 
زودتر آمده بودند برگشتند.وى افزود: قرآن کریم به طوایف 
مختلف احترام مى گذارد ولى دشمن ترین دشمنان مومنان  
یهودیان صهیونیست هســتند و قطعا این رژیم شکست 

خواهد خورد.آیت ا... طباطبایى نژاد تاکید کرد: قرآن تاکید 
دارد این دشمنان اســالم هرگز از اسالم راضى نمى شوند 
تا جایى که از آنها تبعیت کنى.وى همچنین با اشاره به روز 
کارگر، گفت: اسالم توجه ویژه اى به کارگر دارد و در سیره 

نبوى مثال هایى در این خصوص مشاهده مى شود.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان با سالروز شهادت استاد 
مطهرى اشاره کرد: شهید مطهرى تاکید داشتند که شمر 

امروز همان رژیم صهیونیستى است. 
وى با اشاره به ســالروز آغاز عملیات بیت المقدس، گفت: 
این عملیات بزرگ در ســوم خرداد به آزادسازى خرمشهر  

منجر شد.

شکوه راهپیمایى روز قدس 
جاى تشکر دارد

مشاهده فرونشست در 
مساجد تاریخى اصفهان 

سهیل سنایى
کسانى که در نشست اســتاندار اصفهان با دانشجویان 
در دانشگاه اصفهان حضور داشــتند اگر از بگومگوى 
چند روز پیش یکى از نماینــدگان اصفهان در مجلس 
با اســتاندارى اصفهان اطالع نداشتند، احتماًال متوجه 
علت اینکه چرا استاندار مى گوید با نمایندگان مجلس 

اختالفى ندارد نمى شدند.
ماجرا به هفته پیش بر مى گردد که عباس مقتدایى از 
نامه اى رونمایى کرد که با موضوع لزوم ســفر هیئت 
دولت به اصفهان براى رئیس جمهور ارسال کرده بود 
و چنانکه او توضیح داد، پى نوشــت آن نامه از اصل آن 
بیشتر خبرساز شد. مقتدایى گفت که آیت ا... رئیسى پى 
نوشت نامه او، به معاون اجرایى اش دستور داده  اقدامات 
الزم براى ســفر به اصفهان را اعالم کنــد اما به گفته 
نماینده اصفهان، به دلیل عدم آمادگى استاندار اصفهان، 

این سفر به تعویق افتاده است.
نماینده مــردم اصفهان در مجلــس در گفتگو با یک 
خبرگزارى هم گفت که مدیر ارشــد اســتان چندین 
ماه قبل على رغم تمایل رئیس جمهور براى ســفر به 
اصفهان، آمادگى خود را اعــالم نکرد. عباس مقتدایى 

اظهار امیدوارى کرد «استاندار اصفهان با تالش بیشتر 
کم کارى ها و بى دقتى هاى قبلى را جبران کند».

این ادعاى عبــاس مقتدایــى بالفاصله بــا واکنش 
استاندارى مواجه شد. اداره کل روابط عمومى و امور بین 
الملل اســتاندارى اصفهان، در جوابیه بلند وباالیى که 
منتشر کرد، اظهارات مقتدایى را«دلیل تراشى واهى» 
عنوان کرد و به او یادآور شــد که «موضوع تبیین شده 
در مدیریت کالن استانى براى تصمیم سازى راهبردى، 
قائم به فرد نبوده و این موضوع منوط به تعامل و رایزنى 
جمعى همه ذینفعان و خدمتگزاران در راستاى صواب 

همگانى و توسعه پایا و پویاى استان مى باشد.»
در این جوابیــه همچنین تلویحًا «کــم کارى ها و بى 
دقتى ها» که توسط مقتدایى خطاب به مدیریت اجرایى 
اســتان، علت تعویق ســفر رئیس جمهور به اصفهان 
خوانده شده بود، به خود این نماینده مجلس برگردانده 
شد: «در خصوص کم کارى ها و بى دقتى ها... شایسته 
اســت برادر گرامى به جاى خرده گیــرى و پویش در 
هزارتوى ناامیدى و دلیل تراشى واهى، اندکى کارنامه 
جارى و عملیاتــى خویش را در قبال مســئولیت هاى 

اجتماعى مورد مداقه و کنکاش قرار دهند.»

اما انتقادهاى مقتدایى از شــیوه مدیریت برنامه ریزى 
مقدمات سفر رئیســى به اصفهان آنقدر بر استاندارى 
گران آمد که باعث شد شخص اســتاندار هم مستقیمًا 
وارد ماجرا شود و در نشست با دانشــجویان به برنامه 
ریزى هایى اشاره کند که به گفته مرتضوى، از دو ماه 
قبل براى ســفر رئیس جمهور صورت گرفت. استاندار 
اصفهان همچنین پیرامون ارتباط بین اســتاندارى و 
نمایندگان مجلس تصریح کرد: «اختالفى با نمایندگان 
نداریم و تالش  بر این بوده از ظرفیت مجمع نمایندگان 

بیشتر استفاده شود.»
برخورد دیپلماتیک اســتاندار با انتقادهــاى مقتدایى 
در حالى اســت که به نظر مى رســد رابطه نمایندگان 
قواى مجریــه و مقن نه در اصفهان بــه تدریج در حال 
تغییر اســت. آیا به تعویق افتادن سفر رئیسى به استان 
اصفهان، ســرآغاز آشکار شــدن اختالفات مجموعه 
اســتاندارى با نمایندگان مجلس خواهد بود؟ شاید هم 
سفر رئیسى باعث شود شــکل دیگرى از این اختالف 
بروز یابد. این موضوعى اســت که چندى بعد از پایان 
ســفر رئیس جمهور به اصفهان بهتر قابل مشــاهده

 خواهد شد.

استاندار مستقیماً پاسخ انتقادات نماینده اصفهان در مجلس را داد

ماجراى پى نوشت یک نامه ســاکنان پروژه هــاى مســکن مهر  نصف جهان
فوالدشــهر اصفهان با کمبود امکانات زیرساختى 

روبه رو هستند. 
موقعیت جغرافیایى محل احــداث و نبود امکانات 
روبنایــى و زیربنایى باعث شــده که بســیارى از 
واحدهاى تحویلى مســکن مهر آنچنان که باید و 

شاید مورد پسند ساکنان این منازل واقع نشود. 
در همین رابطه بررســى هاى انجام شده «نصف 
جهان» حاکى است که بیش از 15 تا 20 هزار خانوار 
در واحدهاى مسکن مهر فوالدشهر ساکن هستند 
که بیشــتر آنان از نبود امکانات مناســب خدمات 

شهرى گالیه دارند.

حاشیه شــهر اصفهان مدت هاست با  نصف جهان
مشکالت زیادى به حاشیه رفته است.

در این حاشیه ها ساخت و ســازهاى بى رویه اى 
صورت گرفته که عمدتًا غیرمجاز هســتند و رفته 
رفته بخش هاى بى دفاع شهرى را افزایش داده اند.
بــا وجــود اینکــه اقدامــات مختلفــى در این 
حاشــیه ها انجام شــده امــا همچنان مســائل، 

آســیب هــا و ناهنجارى هــاى زیــادى در این 
قســمت هاى شــهر وجود دارد که نیازمند تدابیر

 الزم است.
عدم اشــتغال ســاکنان، اعتیاد و حضور معتادان 
متجاهر از جمله مشــکالتى است که در حاشیه ها 
به شدت مشخص است و شهروندان این مناطق را 

گالیه مند کرده است.

نصب تابلوهاى زمان مبدأ و مقصد و  نصف جهان
خطوط عبورى در ایســتگاه هاى اتوبوس از جمله 
طرح هایى بود که خیلى وقت است نیمه کاره رها 

شده است.
این طرح قرار بود در راســتاى خدمت رســانى به 
مردم در تمامى ایســتگاه هاى اتوبوس اجرایى و  
باعث سهولت در تردد شهروندان با ناوگان عمومى 

شود ولى به دالیل متعدد طرح ایجاد این تابلوها در 
ایستگاه هاى اتوبوس هنوز عملیاتى نشده است. 

اکنون بسیارى از شهروندان اصفهانى از مدیرعامل 
اتوبوســرانى و شــهرداران مناطق پانزده گانه این 
پرسش را دارند که چرا اجراى طرحى که با تبلیغات 
فراوان قرار بود تسهیل گر تردد شهروندان باشد به 

نتیجه نرسید و نیمه کاره ماند؟

مدیر کل میراث فرهنگى گردشــگرى و صنایع دســتى 
استان اصفهان گفت: هم اکنون ظرفیت رسمى هتل هاى 
اصفهان و کاشان براى تعطیالت عید فطر امسال به اتمام 
رسیده است اما امکان اقامت در سایر نقاط استان وجود دارد.
علیرضا ایــزدى اظهار داشــت: خانه هاى اســتیجارى، 
چادرخواب و دیگــر امکانات  اقامتى براى مســافران در 
شهر اصفهان و کاشــان در نظر گرفته شده است و  سایر 
شهرســتان هاى تاریخى و گردشگرى اســتان از جمله 
چادگان، خوانسار، نطنز، نایین، خوروبیابانک، آران و بیدگل 
و شرق اصفهان براى میزبانى و پذیرایى از مسافران آماده 

است. وى بیان داشت: پیش بینى ورود یک میلیون و 200 
هزار نفر در ایام تعطیالت فطر به اصفهان شــده است و 

اسکان بالغ بر 600 هزار نفرى را احتمال مى دهیم.
مدیــر کل میــراث فرهنگــى گردشــگرى و صنایع 
دستى اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه گردشگرى را 
باید به تمام نقاط اســتان توســعه  داد، افــزود: اصفهان 
داراى شــهرهاى بــا جاذبــه  و اقلیم هاى گردشــگرى 
متفاوت اســت که کمتر شــناخته شــده بنابراین نباید 
گردشــگران را تنها در مرکز اســتان و شــهر کاشــان 

متمرکز کرد.

وى تاکید کرد: "زیست شبانه“ یکى از خواسته هایى است 
که در حال برنامه ریزى روى آن هستیم و با توجه به اینکه 
اصفهان در تابستان از گرماى شدید و آفتابى تند برخوردار 
است و اماکن گردشــگرى روباز هم برقرار است، بیشتر 
گردشگران از عصر براى استفاده از اماکن گردشگرى این 
شهر استقبال مى کنند که زمان خدمات رسانى آنها باید تا 

یک بامداد تداوم داشته باشد.
ایزدى بیان داشت: نیاز است در این عرصه فرهنگ سازى 
صورت گیرد و پیشنهاد دادیم که در اعیاد فطر اماکن دیرتر 

باز کنند و دیرتر هم ببندند.

مسکن مهر فوالدشهر در گرداب مشکالت

حاشیه هاى به حاشیه رفته 

تابلوهایى که نصب نشد

برخوار و شاهین شهر، پایتخت سالک کشور 
زخم بزرگ اصفهان

ظرفیت هتل ها در آستانه تعطیالت عید فطر تکمیل شد

1/200/000 نفر در راه اصفهان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
آموزش هاى دینــى و قرآنى منازل مددجویــان در قالب 

طرح هاى فالح و 313 دنبال مى شوند.
کریم زارع با حضور در غرفه این خبرگزارى طى هفدهمین 
نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان، اظهار کرد: مجموعه کمیته 
امداد، عالوه بر ارائه خدمات براى برپایى روضه هاى خانگى، 
آموزش هاى دینى و احــکام را در منازل خانوارهاى تحت 

پوشش در برنامه دارد.
وى افزود: در این طرح واحد فرهنگى کمیته امداد روحانیون 
را به منازل مددجویان مى فرســتد تا آن ها درس اخالق و 

احکام بگویند و مروج و مبلغ معارف قرآن و عترت باشند.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان تصریح کرد: این طرح 

عالوه بر اینکه یک روضه خانگى است به نوعى به اجتماعى 
شدن خانه ها و رفت و آمدهاى قرآنى افراد در یک محله نیز 
کمک مى کند. کریم زارع با بیان اینکه این نهاد برنامه هاى 
زیادى در حوزه فرهنگى و قرآنى دارد، اظهار کرد: مددجویان 
تحت پوشش در مباحث حفظ، اذان، تفسیر و قرائت قرآن و 
حتى در مسابقات کشورى قرآن کریم فعاالنه حضور دارند.

وى ادامه داد: همه فعالیت ها و خدمات فرهنگى کمیته امداد 
از زمان شیوع کرونا به مدت دو سال در فضاى مجازى و بر 

بستر اینترنت اجرا مى شد.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان در ادامه خاطرنشان 
کرد: استان اصفهان تا قبل از شیوع کرونا در کشور، رتبه هاى 
قرآنى متعدد اول تا سوم کشــورى را کسب کرده بود و هم 

اکنون نیز از نظر تعداد قــارى، حافظ، مربى و تربیت حافظ 
قرآن در کشور پیشتاز است.

زارع ادامــه داد: این نهــاد حمایتى برنامه هــاى ویژه اى 
براى حمایت از نخبگان به ویژه نخبــگان قرآنى دارد و با 
برپایى کالس ها و دوره هاى مختلــف حافظان و قاریان 
زیادى را تربیت کرده اســت. مدیرکل کمیته امداد استان 
اصفهان افزود: طى دو سالى که کرونا باعث مجازى شدن 
فعالیت هاى فرهنگى و قرآنى شده بود، جشنواره ملى قرآنى 
امداد با عنوان «باران وحــى» در بخش هاى حفظ، اذان، 
تفسیر، نقاشــى و مفاهیم براى گروه هاى سنى مختلف از 
نونهاالن تا بزرگساالن برگزار شد که استان اصفهان هم 

توانست سه رتبه برتر در این جشنواره کسب کند.

حمایت ویژه از نخبگان قرآنى در کمیته امداد
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باترى گوشى چرا چرا 
خیلى سریع باترى گوشى 

مى شودمى شودخالى  خالى  خیلى سریع 

تکنولوولوژىولوژى

توصیه ها و 
ترفند هاى بیشتر

با اســتفاده از روش هاى باال مى توانید از خالى 
شــدن ســریع باترى گوشــى خود جلوگیرى

 کنید. 
توجه داشته باشــید که براى شارژ گوشى حتما 
از شارژر اورجینال اســتفاده کنید چراکه با این 
کار باترى گوشى شما به بهترین حالت ممکن 
به ظرفیت بهینه خود دسترسى خواهد داشت و 

سریع تر نیز شارژ خواهد شد.
همچنین براى بررســى میزان عمر باترى خود 
مى توانید به قسمت تنظیمات گوشى رفته و به 

دنبال بخش ”Battery“ بگردید.
 در این قسمت اپلیکیشن هایى که بخش عمده 
از باترى اســمارت فونتان را اشــغال کرده اند 
مشــاهده خواهید کرد. محدود کــردن میزان 
دسترســى و یا اســتفاده این برنامه ها، منفعت 

زیادى براى باترى خواهد داشت.
با استفاده از روش هاى این مقاله تفاوت زیادى 
را در بهبود عمر باترى اســمارت فون مشاهده 
خواهید کــرد و دیگر نیازى نیســت که مدام 
گوشیتان را شارژ کنید. ممکن است حتى نیازى 
به شــارژ پرتابل نیز نداشته باشــید و دیگر با 

اتمام سریع شارژ گوشى مواجه 
نخواهید شد.

در این گزارش با 6 دلیل مهمى که 
باعث تخلیه ســریع باترى گوشى 

مى شوند، آشنا خواهید شد.
خالى شدن ســریع باترى گوشى باعث 

کالفگى مى شــود، به ویژه زمان هایى که 
خارج از منزل هستید و نیاز مبرم به استفاده 

از تلفن همراه دارید. ساعت ها گوشى خود را 
به شــارژ مى زنید، اما تنها با گذشت نیم ساعت 

شارژتان به پایان مى رسد! عوامل زیادى وجود دارد 
که بدون این که متوجه شوید در کاهش شارژ گوشى 

شما تاثیر مى گذارد.
در ادامه با ما همراه شــوید تا شما را با 6 دلیل مهمى که 

باعث تخلیه سریع باترى گوشى مى شود آشنا کنیم.

1- روشنایى باالى صفحه نمایش
یکى از واضح ترین و مهم ترین دالیلى که باعث مى شود باترى گوشى خیلى سریع 
خالى شود، روشنایى باالى صفحه نمایش است. وقتى که بیرون از منزل هستید، 
استفاده از حداکثر روشنایى براى صفحه نمایش، استفاده از اسمارت فون را برایتان 
راحت  تر مى کند، اما باید توجه داشته باشید که این کار باعث تخلیه سریع باترى 
گوشى مى شود. به همین دلیل هم بهتر است در صورت امکان روشنایى صفحه 

نمایش را به حداقل برسانید تا در مصرف باترى صرفه جویى شود.
اگر چشمان ضعیفى دارید و یا در محلى با نور باال قرار گرفتید، استفاده از صفحه 
نمایش کم نور برایتان ســخت خواهد بود؛ پس به جاى کاهش روشنایى 
صفحه چه کارى باید انجام داد؟ یکى از روش هاى جایگزین این اســت 
که اپلیکیشن هاى پرکاربرد مانند اینستاگرام و فیسبوك مسنجر را روى 
حالت دارك مود قرار دهید. این کار به صورت مســتقیم نمایشگر 
اســمارت فون شــما را تاریک نمى کند، اما منوى سفید استاندارد 
گوشــى و تم پس زمینه برنامه را به رنگ ســیاه تبدیل مى کند. با 

این کار مقدار قابل توجهى از باترى گوشى شما 
ذخیره خواهد شد.

2- اپلیکیشن هاى پس زمینه
اپلیکیشن ها حتى وقتى از آن ها به صورت مستقیم استفاده نمى کنید در پس زمینه دیوایس شما اجرا مى شود. 

براى نمونه برنامه هایى نظیر VPN، آنتى ویروس، سالمت و اپلیکیشــن هاى تقویم را مى توان مثال زد. این 

اپلیکیشن ها جنبه هاى خاصى از گوشى شما را بدون کوچک ترین مداخله اى رصد و یا کنترل مى کنند و همین 

موضوع باعث مى شود تا مقدار قابل توجهى از باترى گوشى شما سریعا تخلیه شود. به تعدادى از این برنامه ها 

براى این که در پس زمینه اجرا شوند نیازى ندارید به همین دلیل هم باید کارکرد آن ها را در بک گراند گوشى 
متوقف کنید. براى این کار کافیست تا مراحل زیر را پیش بگیرید.

 Device” گوشى رفته و روى گزینه Settings همان طور که در تصویر باال مشاهده مى کنید باید به ســراغ

Care“ در گوشى هاى اندرویدى و اگر گوشى آیفون دارید روى گزینه ”Battery“ کلیک کنید. سپس باید گزینه 

بهینه سازى باترى را در این قسمت مشاهه کنید که در صورت فعال بودن تمامى اپلیکیشن هاى غیرضرورى 

را در پس زمینه متوقف خواهد کرد. این کار باعث مى شود تا مقدار قابل توجهى از عمر باترى شما حفظ شود، 
پس توصیه مى کنیم حتما آن را امتحان کنید.

3- حالت تصویر در تصویر
اگر از یوتیوب پریمیوم، توییچ و یا اپلیکیشن هاى مشــابه روى اسمارت فون خود استفاده مى کنید ممکن 

است از حالت تصویر در تصویر (Picture-in-Picture) استفاده کرده باشید. با کمک این قبلیت شما مى توانید 
هر ویدیو یا استریمى را در باکس نمایشى کوچک در گوشه تصویر، در حالى که با اپلیکیشن هاى دیگر کار مى کنید، 

پخش کنید. با وجود این که استفاده از این قابلیت بسیار کاربردیست، اما استفاده از چند اپ به صورت همزمان باعث مى شود 
تا مقدار زیادى از باترى دیوایس شما خالى شود.

براى رفع این مســئله کافیســت تا با رفتن به قسمت تنظیمات پیشــرفته اپلیکیشــن انتخابى و خاموش کردن قابلیت
 Picture-in-Picture مقدار قابل توجهى از باترى را ذخیره سازى کنید.

قرار دادن گوشى روى حالت ”Do Not Disturb“ باعث خاموش شدن واى-فاى یا اینترنت خطتان نخواهد شد.تا با رفتن به تنظیمات و غیرفعال کردن Wi-Fi و Mobile Data تغییرات الزم را انجام دهید. توجه داشته باشید که اینترنت و واى-فاى گوشى را خاموش کنید تا همچنان به تماس هاى ضرورى دسترسى داشته باشید. کافیست با تغییر به حالت هواپیما انجام دهید. اگر نگران این هستید که تماس واجبى را از دست دهید مى توانید تنها داده هاى زمانى که مى خواهید بخوابید، فرصت خوبى براى خاموش کردن واى-فاى خواهد بود؛ مى توانید این کار را به راحتى زمینه که بعضا به آن ها نیازى هم ندارید، گوشى شما به سرعت باترى تخلیه مى کند.توجهى از باترى گوشى شما سریعًا تخلیه شود چراکه دائما نوتیفیکیشن دریافت کرده و با انجام آپدیت هاى پس نوتیفیکیشن جدید بالفاصله از آن مطلع شوند، اما توجه داشته باشید که انجام این کار باعث مى شود تا میزان قابل اکثر افراد گوشى خود را در 24 ســاعته شــبانه روز به اینترنت متصل نگه مى دارند تا در صورت دریافت پیام و یا 4- اتصال دائم به اینترنت

5- مستهلک شدن باترى
گاهى اوقات این اپلیکیشن ها و یا تنظیمات نیستند که باعث تخلیه سریع باترى گوشى شما مى شوند، بلکه مشکل از خود باترى 
است. گوشى هاى هوشمند نیز مانند سایر لوازم با گذشت زمان قدیمى و فرسوده شده و همین موضوع باعث مى شود تا باترى 
گوشى شما دیگر خوب کار نکند. بعد از گذشت دو یا سه سال (بسته به مدل گوشى) باترى دیگر توانایى رسیدن به حداکثر ظرفیت 

اولیه خود را ندارد و در نتیجه تخلیه سریع آن را شاهد هستیم.
اولیــن و واضح تریــن راه تعویــض باترى اســت، ایــن روش بســیار ارزان تــر از خریدن گوشــى نــو خواهد بود
 و مى توانــد بــه ســرعت مشــکل تخلیــه ســریع گوشــى باترى گوشــى شــما را حــل کنــد. قیمــت باترى 
جدید با توجه به مدل گوشــیتان متفاوت خواهد بود براى مثال خرید باترى گوشــى سامســونگ گلکسى S9 حدودا 
10 دالر و خریــد باترى آیفــون 11 دو برابــر آن قیمــت دارد. در هر صورت تعویــض باترى هزینه گزافــى برایتان 

نخواهد داشت. روش دیگرى که وجود دارد تعویض خود گوشى و خرید یک اسمارت فون جدید است.

ى ردیابى لوکیشن
6- اپلیکیشن ها

مى کنند که از جمله این 
یشن گوشى اســتفاده 

ى وجود دارند که از قابلیت ردیابى لوک
اپلیکیشــن هاى زیاد

اپلیکیشــن ها مى توان به Google Maps, Bumble, Deliveroo و ... اشــاره داشــت. ممکن است فکر 

کنید که این برنامه ها موقعیت مکانى شــما را به صورت مســتقیم هر بارى که از آن ها اســتفاده مى کنید، 

ه باشــید که رصد موقعیت مکانى شــما به انرژى زیادى 
ى کنند، اما اینجور نیســت. توجه داشــت

ردیابى م

لیه خواهد کرد. اما باید 
گوشى شــما در این حالت باترى زیادى را ســریعا تخ

رد و به همین دلیل هم 
نیاز دا

چه کار کرد؟

راحت ترین راه براى جلوگیرى از این اتفاق خاموش کردن لوکیش اسمارت فون است؛ براى انجام این کار 

L“ بگردید. با این حال روش دیگرى نیز وجود دارد 
ocation” ت رفته و به دنبال گزینه

کافیست تا منو تنظیما

وکیشن باز گذاشته و به صورت دستى اپلیکیشن هایى که 
وانید دسترسى اپلیکیشن هاى خاصى را به ل

که مى ت

سى داشته باشند را از بخش ”Permissions“ موجود در تنظیمات 
نمى خواهید به موقعیت مکانى شما دستر

ده از آن کنترل کامل روى وضعیت لوکیشن 
 خواهد بود، اما با اســتفا

منع کنید. انجام این روش کمى زمانبر

یابى برنامه هایتان خواهید داشت.

ت

دیگر ه باشــید و
 مواجه 

 ما در زمانى زندگى مى کنیم کــه کالهبرداران دائماً ایمیل هاى 
فیشینگ ارسال و سعى مى کنند شــما را فریب دهند و پول شما 
را ســرقت کنند. ایمیل هاى فیشــینگ اغلب از منابــع نامعتبر 
مى آیند، بنابراین اگر دقت کنید، متوجه مى شوید که ایمیل یک 
تالش براى فیشینگ اســت.اما اکنون، باید مراقب ایمیل هاى 
  Mailchimp .فیشینگ که واقعًا از منابع قانونى هستند نیز باشید
پلتفرم ایمیل مارکتینگ که میان شما و سایر شرکت ها با ارسال 

ایمیل از طرف آن ها به شــما واسطه مى شــود، اخیراً هک شده 
است. همانطور که توسط BleepingComputer گزارش شد، 
هکرها از ابزار Mailchimp داخلى براى سرقت اطالعات بیش 
 ،Mailchimp از 100 مشترى این شرکت استفاده کردند.به گفته
مشتریان در معرض خطر، خدمات ارزهاى دیجیتال و موسسات 
 Application Programming مالى بودند. هکرها به کلیدهاى
Interface (API) دسترســى پیــدا کردنــد که به مشــتریان 

Mailchimp امکان مى دهد کمپین هــاى ایمیل خود را ایجاد و 

مدیریت کنند. هکرها از داده هاى ســرقت شــده براى حمالت 
فیشینگ و ارسال ایمیل به مشتریان این شرکت ها استفاده کردند. 
Mailchimp اظهار داشت که این کلیدهاى API اکنون مسدود 

شده اند. اگرچه Mailchimp مشخص نکرد که کدام شرکت ها 
هدف هک قرار گرفته اند، اما مشخص است که یک شرکت تحت 
تأثیر قرار گرفته است. بسیارى از کاربران Trezor، یک شرکت 

ارائه دهنده کیف پول هاى رمزنگارى سخت افزارى، ایمیل هاى 
فیشــینگ دریافت کرده اند که ادعا مى کنند Trezor دچار نقض 
 Trezor داده شده اســت. این ایمیل ها سعى مى کردند مشتریان
را فریب دهند تا پین هاى کیف پول سخت افزارى خود را با دانلود 
نرم افزار مخربى که رمزارز ذخیره شده شــان را به سرقت مى برد، 

بازنشانى کنند.
مدیرعامــل Mailchim در بیانیه اى گفت: «مــا صمیمانه از 

کاربران خود به خاطر این حادثه عذرخواهى مى کنیم و متوجه 
هستیم که باعث ناراحتى و ایجاد سوال براى کاربران و مشتریان 
آنها مى شود. ما به فرهنگ امنیتى، زیرساخت ها و اعتماد خود 
افتخار مى کنیم. مشتریان ما براى محافظت از داده هاى خود در 
ما قرار مى دهند. ما از اقدامات امنیتى و فرآیندهاى قوى براى 
محافظت از داده هاى کاربران خود و جلوگیرى از حوادث آینده 

اطمینان داریم.»

مراقب 
ایمیل هاى 
فیشینگ 
باشید

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

شماره: 140160302006000005- تاریخ: 1401/01/07 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 1400114402006001432 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم فرخنده على جانى 
ورنوسفادرانى مبنى بر صدور سند مالکیت نســبت 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 حصر وراثت شماره 375 
مورخ 1378/10/16 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمى به متقاضى داشــته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
و بررسى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم فرخنده على جانى ورنوســفادرانى به شناســنامه 
شماره 125 کدملى 1815409800 صادره فرزند عبدالمحمود در ششدانگ یکباب مغازه 
تجارى تعویض روغنى به مســاحت 121/69 مترمربع پالك شماره 485 فرعى از 120 
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 6/24 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك 120/225

شرقا به طول 21/95 متر دیوار و درب است به خیابان 
جنوبا به طول 5 متر درب و دیواریست به گذر 

غربا به طول 21/48 متر دیوار است به باقیمانده پالك مذکور 
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 اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/11- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/26- م الف: 1309529 - عضو قضائى - مجتبى پور 
على.  رئیس اداره راه و شهرسازى - سعید حاج احمدى.  قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى 

شهر - مرتضى ملک زاده /2/208

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

شماره: 140160302006000206- تاریخ: 1401/01/17 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 1399114402006000294 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم اقدس جنگجو 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 مستندات ضمیمه به موجب سند شماره 230969 مورخ 
1394/11/29 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمى به متقاضى داشــته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
و بررسى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم اقدس جنگجو به شناسنامه شماره 19101 کدملى 
1140190555 صادره فرزند یداله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 225/94 مترمربع 
پالك شماره 301 فرعى از 82 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 9/10 متر درب و دیواریست به شارع 

شرقا به طول 24/48 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
جنوبا به طول 9/10 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 

غربا به طول 25/22 متر دیواریست به دیوار پالك 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 اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/11- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/26- م الف: 1309548 - قائم مقام رئیس اداره راه و 

شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 
خمینى شهر سید - امیرحسین حسن زاده /2/210

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

راى شــماره 140060302026012772 مورخ 1400/09/28 هیــات دو آقاى ولى اله 
صادقى به شناسنامه شماره 747 کدملى 1284635767 صادره اصفهان فرزند على نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 152,90 مترمربع از پالك 
شــماره 244 فرعى از 14916 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت بتول قرانى موضوع سند 

انتقال 23911- 1350/06/25 دفتر 36 اصفهان 
راى شــماره 140060302026012773 مــورخ 1400/09/28 هیــات دو خانــم 
حمیده آخوندى به شناســنامه شــماره 1642 کدملــى 5059474240 صــادره جلفا 
فرزند ابراهیم نســبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
152,90 مترمربــع از پالك شــماره 244 فرعــى از 14916 اصلى واقــع در اصفهان 
بخــش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان خریــدارى برابــر قباله عادى 
مع الواســطه از مالکیت بتــول قرانى موضوع ســند انتقــال 23911- 1350/06/25 

دفتر 36 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند 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، 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: 1401/02/11 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/02/26 - م الف: 1310274 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى /2/214

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

شماره: 140160302006000066- تاریخ: 1401/01/08 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 35385 مورخ 

1390/7/12 دفترخانه 139 خمینى شهر و ذیل صفحه 510 دفتر 559 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضى نســبت 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 
ولى اهللا رحمتى به شناسنامه شماره 12859 کدملى 1140504770 صادره فرزند براتعلى 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138/55 مترمربع پالك شماره 
670 فرعى از 112 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و 

رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 35385 مورخ 
1390/7/12 دفترخانه 139 خمینى شهر و ذیل صفحه 510 دفتر 559 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضى نســبت 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 
زهرا رحمتى اندانى به شناسنامه شماره 1411 کدملى 1141113708 صادره فرزند عباس 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138/55 مترمربع پالك شماره 
670 فرعى از 1120 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید 

و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول6/05 متر دیواریست به زمین پالك ثبتى 112/670 باقیمانده

شرقا به طول 22/91 متر دیواریست به زمین پالك ثبتى 112/670 باقیمانده 
جنوبا به طول 6/05 متر دیوار به دیواریست به کوچه 

غربا به طول 22/90 متر دیواریست به دیوار پالك ثبتى 112/670 باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامــه اجرایى آن 
مقرر مــى دارد اداره ثبت اســناد و امالك وفق مقــررات پس از طى تشــریفات ثبتى 
نســبت به صدور ســند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/11- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/02/26- 
م الــف: 1308028 - قائــم مقــام رئیــس اداره راه و شهرســازى - محمــد کیانى. 
عضو قضائى - ســید محمود حســینى. رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شــهر - 

سید امیر حسین حسن زاده /2/216
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به گفته متخصصان تغذیه، خوردن درست و در زمان مناسب، 
ضرورى به نظر مى رســد و تاثیر زیادى بــر موفقیت رژیم 

غذایى ما دارد.
 همیشــه افراد به دنبال یافتن بهترین راه براى کاهش وزن 
هستند؛ زیرا با تمام جنبه هاى زندگى اعم از سالمتى، چابکى، 
پیشگیرى از بیمارى، داشتن ظاهر خوب، زندگى شاد، اعتماد 

به نفس و... مرتبط است.
رژیم هاى غذایى بى شــمارى براى کاهــش وزن طراحى 
شده اند که برخى از آن ها خوب و موثر هستند و برخى ممکن 

است اثرات منفى بر سالمت بدن داشته باشند.
در طول دوره کاهش وزن و در میان جســت وجوى کیفیت 
و کمیت غذا، ما اغلب فاصلــه زمانى ایده آلــى را که باید 
بین دو وعده غذایى متوالى باقى بمانــد، نادیده مى گیریم. 
به خصوص که کارشناســان تاکید مى کنند که فاصله بین 
وعده هاى غذایى مى تواند کاهش وزن را تا حد زیادى تحت 

تاثیر قرار دهد.
به نظر متخصصان تغذیه، خوردن درست و در زمان مناسب 
ضرورى است و بر موفقیت رژیم غذایى ما تاثیر زیادى دارد. 
نیاز فرد به ســوخت براى تولید انرژى در طول روز و شــب 
متفاوت است؛ زیرا تامین سوخت بدن در زمان مناسب روز 

کالرى کافى براى انرژى را فراهم مى کند.
بدن به تامین مداوم سوخت به شکل غذا نیاز دارد و این تامین 
باید به اندازه کافى و با الگوى مناســب باشد تا بدن مجبور 
نباشد منتظر بماند یا با حالت گرسنگى یا کمبود منابع مواجه 
شــود که این برنامه کاهش وزن را مختل مى کند. بنابراین 
همه باید یــک برنامه غذایى روتین از خــوردن وعده هاى 

غذایى در زمان هاى معین داشته باشند.
ساعت روزانه هر فرد متفاوت است و الگوى ساعات خواب و 
بیدارى نحوه عملکرد اندام هاى داخلى بدن را تعیین مى کنند. 
بنابراین فرد باید با توجه به چرخه روزانه خود برنامه اى براى 

وعده هاى غذایى آماده کند.

صبحانه
در حالت ایده آل، فاصله بین صبحانه و شام باید 12 ساعت 

باشد؛ حتى اگر ساعت 6 صبح از خواب بیدار مى شوید، دقت 
کنید که فقط بعد از اتمام 12 ساعت ناشتا بودن از شام دیشب 
صبحانه مى خورید. به همین دلیل است که گفته مى شود زود 

خوابیدن و زود بلند شدن انسان را سالم مى کند.
اولین وعده غذایى صبحانه باید سرشار از مواد مغذى الزم 
براى تامین انرژى بدن باشد تا بتوانید احساس انرژى کنید و 

بتوانید وظایف روزانه خود را با موفقیت انجام دهید.

اهمیت تنقالت
حدود 4 ساعت طول مى کشــد تا دستگاه گوارش ما غذایى 
که مى خوریم را هضم کند. بدن هر انســانى نمى تواند خود 
را با فاصله زمانى بین وعده هاى غذایــى اصلى وفق دهد؛ 
زیرا مدیریت گرســنگى بخش مهمى از کاهش وزن است. 
بنابراین در مورد احساس گرســنگى بین وعده هاى غذایى 
اصلى، مى توانید میان وعده هاى سالم مانند آجیل و میوه ها را 

مصرف کنید، آن ها سبک و سالم هستند.
بین صبحانه و ناهار باید یک وعده غذایى سبک و همچنین 

بین ناهار و شام یک وعده غذایى سبک مصرف شود.

ناهار و شام
ناهار باید حداقل 6 ساعت بعد از صبحانه خورده شود و همان 
طور که در باال ذکر شد، باید یک وعده غذایى سبک در این 
بین مصرف شود و باید مراقب بود زمان بین صبحانه و ناهار 

زیاد نشود؛ زیرا ممکن است منجر به اسیدیته شود.
به همین ترتیــب، فاصله ایده آل بین شــام و ناهار نیز باید 
6 ساعت باشــد و یک میان وعده در میان باشد و این مدت 
نباید طوالنى شود؛ زیرا بر زمان صرف صبحانه روز بعد تاثیر 

مى گذارد.
متخصصان سالمت و تغذیه معموًال توصیه مى کنند شام را 
سبک و ساده نگه دارید و اگرچه این براى همه خوب است؛ 

اما براى کسانى که قصد کاهش وزن را دارند، مفیدتر است.
پس از شام، بدن باید به مدت 12 ساعت در حالت ناشتا قرار 
گیرد تا این که صبحانه روز بعــد بیاید؛ بنابراین رمز عبورى 

کاهش وزن در مــورد آن صحبت که در این جا براى 
 12 ساعت است.مى کنیــم 

اگر در خوابیدن مشکل دارید

نخوریـد!  این 7 ماده غذایى را
خوراکى هایــى که آخر شــب 
مى خوریم بــه راحتى مى توانند 
موجب بى خوابى و بدخوابى ما در 
طول شب شوند. این خوراکى ها 
را بشناســیم تا خــواب بهترى 
داشته باشــیم. موارد زیادى بر 
کیفیت خواب شــما از پریشانى 
عاطفى تا بیمارى هاى جسمى 
مانند دیابت، بیمارى کلیوى یا 

سوزش قلب تأثیر مى گذارد.
احتماال همه مــا مى دانیم که 
مصرف کافئیــن قبل از خواب، 
براى افــرادى که بــه راحتى 
نمى خوابند، یک فاجعه اســت. 
قهوه یا چاى قبل از خوابیدن را 

متوقف کنید.
آنچه قبل از خواب مى خوریم، 
تأثیر ویژه اى در کیفیت خواب 
مــا دارد، اما مطالعات نشــان 
مى دهد که حتــى بر چیزى که 
روز بعد انتخاب مى کنیم هم اثر 

مى گذارد.
برخى از خوراکى هاى ســالم و 
برخى از خوراکى هاى نه چندان 
سالم، مى توانند پشت بى خوابى 
شما باشــند. در اینجا به هفت 

مورد از آن ها اشاره کردیم.

 پزشــکان هر روزه براى تصحیــح باور هاى 
اشــتباه، ولى رایج تالش مى کنند. در ادامه به 
بررسى 7 مورد از این دسته باور ها مى پردازیم 
و توضیح مى دهیم که چــرا پایه علمى ندارد و 

اشتباه است.

باور اشتباه: «کسانى که ناراحتى قلبى 
دارند نباید ورزش کنند»

ریچارد لى، پزشک متخصص قلب و عروق در 
بوستون، مى گوید: «ورزش هاى روزانه و منظم، 
مى تواند به تنظیم فشار خون، افزایش استقامت 
ماهیچه ها و بهبود حــال عمومى بدن کمک 
کند».یعنى کسانى که مشکلى در سالمت بدن 
خود دارند بیشتر باید در زندگى به ورزش اهمیت 
دهند. فرقى هم نمى کند که بیمارى قلبى داشته 
باشند یا مشکالت دیگر. ابتدا با پزشک مشورت 

و زیر نظر مربى تمرینات سبک را شروع کنید.

باور اشتباه: «واکسن آنفلوآنزا شما را 
به آنفلوآنزا مبتال مى کند»

برخى افراد از زدن واکسن خوددارى مى کنند آن 
هم به این دلیل که باور دارند واکسن آنفوالنزا 
آن ها را بیمار مى کند. بر اساس گزارش مرکز 
کنترل و پیشگیرى از بیمارى، تا به حال بیمارى 
که به دلیل واکسن آنفوالنزا به آنفوالنزا مبتال 

شده باشد ثبت نشده است.

باور اشتباه: «کالرى کمتر، شما را الغر 
مى کند»

محققان ثابت کردند: «بدن ما با کالرى (انرژى) 
دریافت شــده از غذا ها براى ادامه ى فعالیت 
اعضاى بدن احتیاج دارنــد و دریافت کالرى 
کمتر اثر مســتقیم بر عملکــرد اعضاى بدن 
دارد». بهترین راه براى کاهش وزن باال بردن 

متابولیسم بدن (مانند ورزش کردن) است.

باور اشتباه «وگان ها و دیگر انواع 
گیاه خواران دچار کمبود پروتئین 

مى شوند»
طبق گزارشــات موسسه  ســالمت هاروارد، 
مردان در روز 56 گرم و زنــان در روز 46 گرم 
پروتئین باید دریافت کنند که به راحتى در یک 
روز تعمین مى شود و اغلب بیشتر از این میزان 

نیز صرف مى کنیم.
درباره این موضوع به وگان ها و همه کســانى 
که الگوى غذایى گیاهــى دارند باید گفت: «با 
منافعى که گیاه خــوارى دارد، کمبود پروتئین 

آخرین چیزى است که باید نگران آن باشید».
پروتئین روزانــه مى تواند به راحتى توســط 
اسموتى هاى میوه، مغزها، بادام زمینى یا کره 

بادام زمینى تأمین شود.

باور اشتباه «سرماى فصل هاى پاییز 
و زمستان باعث سرما خوردگى 

مى شود»
در واقع عامل اصلى سرما خوردگى ویروس ها 
و باکترى ها هستند؛ نه سرما. ما فقط نیاز داریم 
در فصل هاى ســرد، خود را از یخ زدگى نجات 

دهیم.
اگر سیستم ایمنى بدن شما پایین است فرقى 
نمى کند زمستان باشــد یا تابستان، بدن شما 
در برابر ویروس هــا و باکترى هاى بیمارى زا 
مقاوم نیست. باید عملکرد سیستم ایمنى بدن 
را به وســیله   خوراك مناسب و ورزش روزمره 

باال ببرید.

باور اشتباه «روى سوختگى یخ 
بگذار»

گاهــى اوقــات روى محل ســوختگى یخ 
مى گذاریم که کامال اشــتباه اســت؛ زیرا یخ 
مى تواند به سلول ها آسیب بیشتر وارد کرده و 
در بعضى موارد، بدتر شــدن شرایط سوختگى 

نیز گزارش شده است».

 باور اشتباه «اگر در خانواده خود کسى 
دیابت نوع دوم دارد پس شما هم 

دارید»
جالب اســت بدانید، دیابت نوع دوم بر اساس 
سبک زندگى نادرست به وجود مى آید. کسانى 
که در خانواده خود ریشه ى این بیمارى را دارند 
نباید ناپرهیزى کنند و فرض را بر داشتن بیمارى 

بگیرند؛ بلکه باید بیشتر مراقب خود باشند.

دکتر ولید الدالى جراح عروق و متخصص درمان پاى دیابتى در دانشــگاه 
قاهره، مى گوید که لیزر کرایو و کرایواسکلروز در ترکیب بایکدیگر رگ هاى 
عنکبوتى و واریسى را درمان مى کنند به گونه اى که هواى سرد روى پوست 
دمیده مى شود. خنک کننده پوست به محافظت از پوست کمک مى کند و 

باعث کاهش درد در حین لیزر و اسکلروتراپى تزریقى مى شود.
درمان واریس و مویرگ هاى خونى با تکنیک کالکس یک درمان ابتکارى 
براى رگ هاى واریسى و مویرگ هاى خونى است، به گونه اى که این روش، 
از طریق درمان لیزرى ســینرژیک و خنک سازى به شــیوه اسکلروتراپى 

(تزریق) واریس را درمان مى کند.
به گفته این پزشک، فناورى کالکس براى درمان عروق، ترکیبى نوآورانه 
براى درمان رگ هاى واریسى ســطحى و مویرگ هاى خونى است. روش 
کالکس به این صورت اســت که لیزر روى مویرگ هاى خونى یا دیواره 
سیاهرگ اثر مى کند و باعث تجزیه انتخابى گرماى نور بدون آسیب رساندن 
به پوست مى شود و همچنین قطر مویرگ ها را نیز کاهش مى دهد. عالوه 
براین یک ماده ســفت در رگ هاى ضخیم تزریق مى شود و از تجهیزات 

خنک کننده در طول عمل استفاده مى شود.
این روش با استفاده از سیستم خاصى انجام مى شــود که رگ ها را با هم 
بزرگ نمایى و اسکن مى کند، بنابراین پزشک مى تواند حتى کوچک ترین 
ســیاهرگ ها، مویرگ ها و رگ هاى خونى را که از ســطح پوست تغذیه 

مى کنند، به وضوح ببیند.

یىر ین
خوراکى هایــى که
مى خوریم بــه راحت
موجب بى خوابى و بد
طول شب شوند. این
را بشناســیم تا خــو
داشته باشــیم. موار
کیفیت خواب شــما
عاطفى تا بیمارى ها
مانند دیابت، بیمارى
سوزش قلب تأثیر مى
احتماال همه مــا مى
مصرف کافئیــن قبل
براى افــرادى که ب
نمى خوابند، یک فاجع
خ قهوه یا چاى قبل از

متوقف کنید.
آنچه قبل از خواب م
 ویژه اى در کیف

دارد، اما مطالعات
هد که حتــى بر
عد انتخاب مى کن

ذارد.

خوراکى هایــى

غذا هاى تند را قبل از خوابیدن نخورید، زیرا این غذا ها مى توانند 
باعث ناراحتى معده و سوزش قلب شوند. سوزش سر دل هنگام 
خوابیدن بدتر مى شود، زیرا اسید معده در مرى جمع مى شود.با 
این حال برخى از مطالعات وجود دارد که نشان مى دهد غذاى تند 
قبل از خواب مى تواند شیوع کابوس ها را افزایش دهد. بیدار شدن 
مکرر در طول شب، ساعات حساس استراحت در طول شب را 

نابود مى کند و موجب تولید احساسات منفى مى شود.

فست فود و سایر میان وعده هاى چرب براى 
هضــم بدن ســخت هســتند و اغلب 
مى توانند منجر به سوزش قلب شوند. 
هرچه غذاى شما چربى بیشترى داشته 

باشد، اسید معده بیشترى تولید خواهد کرد.
بدیهى است که این شــرایط، خواب را چالش 

برانگیز مى کند. سعى کنید در این شرایط به سمت چپ بدن خود دراز بکشید تا 
اسید مرى خود را کاهش دهید.

بعد از یک روز طوالنى یک درمان خوب و شیرین، مانند یک پاداش کامل است. 
متأسفانه آخرین کارى که شما باید قبل از رفتن به رختخواب انجام دهید، افزایش 

قند خون است.
خوردن دیرهنگام دسر باعث احساس هوشیارى و باال رفتن انرژى شما مى شود. 
قبل از خوابیدن از خوردن شکالت پرهیز کنید، زیرا هم حاوى کافئین و هم حاوى 

شکر است.
شکالت حاوى ترکیبى به نام توبرومین است که ضربان قلب را افزایش مى دهد و 

ممکن است به بى خوابى کمک کند.

میوه به طور کلى یک انتخاب سالم است و متخصصان تغذیه توصیه مى کنند 
که با هر وعده غذایى آن را میل کنید. اما مرکبات بسیار اسیدى 

هستند و مى توانند موجب سوزش سردل یا بیمارى 
رفالکس دستگاه گوارش شوند.

همچنیــن مرکبــات داراى قند زیاد 
هستند و مى توانند انرژى زیادى به 
شما بدهند. میوه هاى خوب دیررس 
شامل انجیر، کشمش، انگور، سیب، 

کیوى و پاپایا براى شما بهتر از خوردن 
مرکبات است.

کلم بروکلى یک ماده غذایى سالم براى گنجیدن در رژیم غذایى شما است. با این حال کلم بروکلى حاوى فیبر زیادى است که مى تواند مدت زمان زیادى را براى هضم شدن مصرف 
کند. تمامى سبزیجات صلیبى به دلیل ایجاد گار در هنگام هضم، بدنام هستند. نمونه هاى دیگر شامل جوانه بروکسل، کلم و گل کلم است.

گوشت ها، مخصوصًا گوشت قرمز حاوى پروتئین و چربى زیاد است؛ بنابراین هضم آن مدت 
زمان زیادى طول مى کشد و مى تواند شما را بیدار نگاه دارد.

خوردن گوشت براى شام مشکل خاصى ندارد، اما بهتر است پس از آن دیگر چیزى میل نکنید 
و تعداد شب هایى که گوشت مى خورید را کنترل کنید.

بهتر است شب ها گوشت هاى کم چرب مانند بوقلمون، سینه مرغ یا منابع پروتئین گیاهى مانند 
ماست و اسفناج را جایگزین کنید.

اگر بى خوابى شــما به نحوى است که هر شب چند 
بار از خواب مى پرید تا به دستشویى بروید، از خوردن 
کرفس دورى کنید. کرفس حاوى آب زیادى است و 

بهتر است خوردن آن در شب را متوقف کنید.
کرفس مى تواند به ســادگى مثانه شــما را پر کند. 
خوراکى هایى مانند هندوانه، خیار و کاهو نیز از این 

قسم خوراکى ها محسوب مى شوند.
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گوشتها، مخصوصًا گوشت قرمز حاوى پروتئین و چربى زیا
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را با فاصله زمانى بین وعده هاى غذایــى اصلى وفق دهد؛ 
زیرا مدیریت گرســنگى بخش مهمى از کاهش وزن است. 
بنابراین در مورد احساس گرســنگى بین وعده هاى غذایى 
اصلى، مى توانید میان وعده هاى سالم مانند آجیل و میوه ها را 

مصرف کنید، آن ها سبک و سالم هستند.
بین صبحانه و ناهار باید یک وعده غذایى سبک و همچنین 

بین ناهار و شام یک وعده غذایى سبک مصرف شود.

اما براى کسانى که قصد کاهش وزن را دارند، مفیدتر است.
2پس از شام، بدن باید به مدت 12 ساعت در حالت ناشتا قرار 
بعــد بیاید؛ بنابراین رمز عبورى گیرد تا این که صبحانه روز

کاهش وزن در مــورد آن صحبت که در این جا براى 
12 ساعت است.مى کنیــم

6

7

راز یک کاهش وزن اصولى چیست؟ روشى جدید که 
به درمان واریس کمک مى کند
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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 ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027016332 مورخ 1400/12/16 حســین ایزدى فرزند 
ابوالفضل بشماره شناسنامه 31 صادره از خور و بیابانک بشــماره ملى 5409712064 در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 9534 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94/89 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/01/27 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/11- م الف: 1301622- 

رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /1/254

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 شــماره  6682 مورخ 1400/12/17 آقــاى مجتبى  مهدوى  فرزند نــوروز على در 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 108/11 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1099   اصلى 
واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11 - 
1301701/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/256

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 5543 مورخه 1400/10/27آقاى عبدالرضا مختارى فرزند غالمعلى ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 280/71 مترمربع قســمتى از پالك شماره 931    باقیمانده 
واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – بموجب تقسیم نامه شماره 38419-

1331/03/14 دفترخانه 16 سابقه ثبت به نام خانم عفت پاینده و سهم االرث متقاضى ورثه 
عفت پاینده ). تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11 
- 1301596/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/258

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 5123مورخه 1400/10/04 آقاى  محمد فاضلى فرزند محمد على ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 188/16 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1  فرعى از 1028  اصلى 
واقع در قطعه7  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد . تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11 - 
1301793/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/260

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 شــماره 4991 مورخه 1400/09/28 آقاى عرفان خزائیلى نجف آبادى فرزند محمد 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 194/15 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3  فرعى از 929  
اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11 
-  1301429/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/262

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 5568-1400/10/28خانم آصفه زمانى فرزند مرتضى ششدانگ یکبابخانه  به 

مساحت 129/05 مترمربع قسمتى از پالك شماره 7  فرعى از 512 اصلى و 6 فرعى از 512 
اصلى  واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11 
- 1301123/م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/264

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 شــماره 5607 و 5608 مورخه 1400/10/29 آقاى ایمان ایزدى  نجف آبادى فرزند 
مهدى نسبت به سه دانگ مشاع و خانم شــکوه فروزنده نجف آبادى فرزند احمد نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 168 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
6  فرعى از 279 اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/02/11 - 1301673/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى- سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/1/266

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 5565 – 1400/10/28 آقاى جواد شــهیدى فرزند جعفر ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 87/66 مترمربع قسمتى از پالك شماره 347  اصلى   واقع در قطعه7 بخش 11 
حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11 - 1301817/ م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/1/268 

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 شــماره 5834 مورخه 1400/11/07خانم سمیه شــاپورى فرزند محمود ششدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت 155/45 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 0  فرعى از 77 اصلى 
واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 01/27/ 1401 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11 - 
1301512/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/1/270

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 ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027014796 مورخ 1400/11/20 مهرالســادات تقوى 
فرزند کمال الدین بشماره شناســنامه 370 صادره از شهرضا بشماره ملى 1198881860 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 151 
فرعى از اصلــى 15192 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 499/22 مترمربع. 
خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/27 – تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/02/11- م الف: 1302113- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان 

- مهدى صادقى وصفى /1/272

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

راى شــماره 1400160302026014055 مورخ 1400/10/28 آقــاى مهدى تقیان به 
شناسنامه شماره 24916 کدملى 1282718975 صادره فرزند قدرت اله بصورت ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 151,76 مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع 

سند انتقال 5927 مورخ 91/11/5 دفتر 21 اصفهان 
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: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11 

- م الف: 1301971 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى /1/275 

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

راى شماره 140060302026011614 مورخ 1400/09/03 هیات دو آقاى رضا عصارزادگان 
به شناســنامه شــماره 421 کدملى 1286623529 صادره از اصفهان فرزند احمد بصورت 
ششدانگ سه باب مغازه به مساحت 121 مترمربع پالك شماره 184 فرعى از 99 اصلى واقع 

در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق مالکیت رسمى متقاضى 
موضوع سند انتقال 73994- 93,10,30 و 93950- 99,8,1 دفتر 108 اصفهان تأیید گردید.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 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 تسلیم 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 عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/11 - م الف: 1302189 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى /1/277 

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 140060302026014519 مــورخ 1400/11/09 آقــاى کمال فوارث 
به شناسنامه شــماره 1647 کدملى 1286664268 صادره فرزند باقر بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 101,16 مترمربع از پالك شماره 88 فرعى از 15187 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع 
الواسطه از مالکیت حسین فرازپى موضوع سند انتقال 7912 مورخ 46/7/3 دفتر 31 اصفهان 
2ـ راى شــماره 140060302026014522 مورخ 1400/11/09 خانم شادى فوارث به 
شناســنامه شــماره 1130517489 کدملى 1130517489 صادره فرزند کمال بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 101,16 مترمربع از پالك شماره 88 فرعى از 15187 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى برابر 
قباله عادى مع الواسطه از مالکیت حسین فرازپى موضوع سند انتقال 7912 مورخ 46/7/3 

دفتر 31 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 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 تسلیم 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 عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/11 - م الف: 1302413 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى /1/279 

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

راى شماره 140060302026012333 مورخ 1400/09/20 هیات چهار آقاى رسول تقى 
چیان به شناسنامه شماره 72728 کدملى 1281826472 صادره اصفهان فرزند اکبر بصورت 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 85,50 مترمربع از پالك شماره 478 فرعى از 99 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادى 
و مع الواسطه از مالکیت رسمى على سفید دشــتى موضوع سند مالکیت ذیل صفحه 118 

دفتر 108 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 ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 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 تسلیم 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 عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/11 - م الف: 1302603 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى /1/281

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

شماره: 140060302006008167 - تاریخ: 1400/12/03 - 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 
کالســه 1400114402006001245 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مصطفى صالحى 
فروشانى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششــدانگ/ 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 57002 مورخ 
97/7/29 دفترخانه 139 وکالتنامه شماره 12936 مورخ 98/12/20 دفتر 288 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 بال منازع بودن تصرفات متقاضــى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
مصطفى صالحى فروشانى به شناسنامه شــماره 1130297748 کدملى 1130297748 
صادره فرزند رجبعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141/70 مترمربع پالك شماره 
1572 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و 

رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به صورت شکسته به طول هاى 3/30 متر و 7/22 متر دیواریست به باقیمانده 

شرقا به طول 18/24 متر دیواریست به باقیمانده 
جنوبا به طول 4/45 متر درب و دیواریست به گذر 

غربا به صورت شکسته و پخى شکل به طول هاى 7/55 متر و 9/40 متر دیواریست به گذر 
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: 1401/01/27- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/02/11- م الف: 1302166 – 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 /1/283

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

شماره: 140060302006008391- تاریخ: 1400/12/08 - 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 
کالســه 1400114402006000637 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم ابوالقاســم رضائى 
ادریانى 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 38981 مورخ 
1351/7/1 دفتر 86 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 نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى/ خانم ابوالقاسم رضائى ادریانى به شناسنامه شماره 76 کدملى 1141971565 
صادره فرزند قدمعلى در ششدانگ یک قطعه ملک به مســاحت 308/40 مترمربع پالك 
شماره 12 فرعى از 132 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 22 متر دیواریست اشتراکى با باقیمانده 

شرقا به طول 13 متر درب و دیواریست به جاده 
جنوبا به طول 21/85 متر دیواریست به حریم جوى 

غربا به طول 12/03 متر دیواریست به 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: 1401/01/27- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/02/11- م الف: 1301769 – 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 /1/285

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

شماره: 140160302006000207- تاریخ: 1401/01/17 - 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 1400114402006000859 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم عفت حاجیان 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 87605 مورخ 
1374/9/2 دفترخانه 63 و صفحه 559 دفتر 115 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاســخ 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 عفت حاجیان به شناســنامه شماره 
12128 کدملــى 1140374303 صادره فرزند محمدرحیم در ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 146/74 مترمربع پالك شــماره 529 فرعى باقیمانده که به 2492 فرعى تبدیل 
شده از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شــماال اول به طول 7/03 متر دیوار بــه دیوار پالك 107 اصلى دوم بــه طول 1/86 متر 

دیواریست به شارع 
شرقا در چهار قسمت که قسمت دوم شمالیست اول به طول 10/69 متر درب و دیواریست 
به شارع دوم به طول 3/11 متر ســوم و چهارم به طول هاى 1/39 متر و 1/88 متر دیوار به 

دیوار پالك ثبتى 107/529 باقیمانده 
جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم غربیســت اول به طول 4/90 متر دیواریست اشتراکى 
دوم و سوم به طول هاى 1/10 متر و 9/50 متر کال به دیوار پالك ثبتى 107/529 باقیمانده 
غربا اول به طول 5/53 متر دیوار به دیوار و دوم به طول 7/39 متر دیواریســت اشتراکى با 

پالك ثبتى 107/529 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: 1401/01/27- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/02/11- م الف: 1301625 – 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 /1/287

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

1 راى شــماره 140060302026015341 مورخ 1400/11/30 هیات سه آقاى نوروزى 
خوانسارى به شناسنامه شماره 2670 کدملى 6219288513 صادره بوئین و میاندشت فرزند 
یداله بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 171 مترمربع از پالك شماره 15189 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى 

متقاضى موضوع دفتر الکترونیکى به شماره 139720302026019206
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 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 تسلیم 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 عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/11 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/26 - م الف: 1310144 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /2/202

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 شــماره 5584 و 5585 مورخه 1400/10/28 آقاى نعمت اهللا صداقت نجف آبادى 
فرزند حسینعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و خانم زهره حاجى عرب 
فرزند سهراب در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 32/72 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 636  اصلى واقع در قطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - 
متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/11 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/02/26 - 1310193/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى 

- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /2/204 



ورزشورزش 07074304 سال نوزدهمیک شنبه  11 اردیبهشت  ماه   1401

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

شماره: 140160302006000357 - تاریخ: 1401/1/21
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند صفحه 547 و 242 
دفتر 81 و 710 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 رسول لطفى فروشانى به شناسنامه شماره 1524 
کدملى 1141183889 صادره فرزند عباس در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه قدیمى به مساحت 86/68 مترمربع پالك شــماره 870 فرعى از 72 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل 

صادر مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند صفحه 547 و 242 
دفتر 81 و 710 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 فاطمه آقایى خوزانى به شناســنامه شماره 727 
کدملى 1141277697 صادره فرزند محمد در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه قدیمى به مساحت 86/68 مترمربع پالك شــماره 870 فرعى از 72 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 4/20 متر دیواریست به زمین پالك ثبتى 72/872

شرقا در هفت قسمت که قسمت دوم جنوبى و قسمت چهارم و ششم شمالیست اول به 
طول 5/15 متر درب و دیواریست به گذر دوم الى هفتم به ترتیب به طول  هاى 0/85 
متر و 4/83 متر  0/30 متر و 0/72 متــر و 3/84 متر و 0/28 متر و 5/57 متر اول و دوم 

دیواریست اشتراکى و بعد دیواریست به پالك ثبتى 72/870 باقیمانده 
جنوبا به طول 4/27 متر دیواریست به دیوار پالك 72/869

غربا در سه قسمت که قسمت دوم شمالیست به ترتیب به طول هاى 8/95 متر و 0/96 
متر و 10/52 متر دیواریست به دیوار پالك ثبتى 72/811 

حقوقى ارتفاقى ندارد 
در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعیین تکلیف وضعیــت 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 نسبت به صدور 
سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/01/27- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11- م الف: 1300379 - قائم مقام 
رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس 

ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/289

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 حسب 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 140060302027011743 مورخ 1400/09/24 مجید ملکوتى خواه 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 1731 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286870461 در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 11548 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 171 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/11- 
م الف: 1302742- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى 

وصفى /1/291

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 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 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 شماره 5561 مورخه 1400/10/28 آقاى حمید علیان نجف آبادى فرزند محمد رضا 
در ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 207/33 مترمربع قسمتى از پالك شماره 2  فرعى 
از 1039 اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبــت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/02/11 - 1302636/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/294

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 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 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 شماره 5555 مورخه 1400/10/27 آقاى جعفر فاضل نجف آبادى فرزند حسین 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 220/10مترمربع قسمتى از پالك شماره 1062/1 و 
1047   اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/02/11 - 1302667/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/296

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 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 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 شماره 5817 و 5818 مورخه 1400/11/07 آقاى حسن حرى نجف آبادى فرزند 
محمود  در سه دانگ مشاع از  ششدانگ و خانم الهام منتظرى فرزند اسداهللا در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکبابخانه  به مســاحت 205/90 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
2  فرعى از 1039  اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار 
نوبــت دوم: 1401/02/11 - 1302630/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - 

سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/298 

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 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 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 شماره 5153 مورخه 1400/10/06 خانم فاطمه کاظمى نجف آبادى فرزند اسداله 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 220/33 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1  فرعى 
از 1028  اصلى واقع در قطعه7  بخــش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/02/11 - 1302661/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/300

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 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 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.
آراى شــماره 5929 و 5930 مورخه 1400/11/10خانم زهرا قائد امینى فرزند بهرام 
نسبت به  یک و نیم دانگ مشاع و آقاى مهدى عادل نیا نجف آبادى فرزند عبداله نسبت 
به چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 278/18 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره 1089  اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - 
قهرى موروثى و عــادى از طرف عبداله عادلنیا احدى از وراث زهــرا عادلنیا .... تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11 - 1302644

/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 
آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/302

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 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 

و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 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.
آراى شــماره 5679 و 5680 مورخه 1400/11/03آقاى ناصــر حمدى نجف آبادى 
فرزند حسین نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم فرخ رحیم ستارى نجف آبادى فرزند 
ابراهیم نســبت به دو دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 176 مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 638 و 635   اصلى واقع در قطعه6 بخــش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11 - 1302749/ م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین

 میرعباسى /1/304

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 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 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 6428 مورخه 1400/12/08 آقاى ســید مجتبى حســینى نجف آبادى 
فرزند سید محمود ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 127/95 مترمربع قسمتى از 
پالك شــماره  125 واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشــاعى مى باشــد . تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ 
انتشــار نوبــت دوم: 1401/02/11 - 1302769/  م الــف - حجت الــه کاظم زاده 
اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حــوزه ثبت ملک نجــف آباد ازطــرف آفرین

 میرعباسى /1/306

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

راى شماره 140060302026015409 مورخ 1400/12/01 هیات چهار آقاى عباس 
نظرى به شناسنامه شماره 360 کدملى 1286799619 صادره اصفهان فرزند ذبیح اله 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180,42 مترمربع از پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى 

متقاضى موضوع سند انتقال 16658 مورخ 1339/11/04 دفتر 5 اصفهان 
لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند 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 خیابــان پروین جنب بازار 
گیاهان دارویى تســلیم نمــوده و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مــدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/02/26 - م الف: 1310977 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - 

موسوى /2/212 
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فوالد در لیگ قهرمانان آسیا با صدرنشینى به مرحله حذفى 
لیگ قهرمانان آســیا راه یافت. کاپیتان فوالد بازهم در این 
رقابت ها درخشــان حاضر شــد و تعداد گل هایش در این 
مسابقات را به عدد 12 رساند. شیمبا همچنین با پنالتى که 
در بازى مقابل الغرافه زد با عبور از نکونام با 5 ضربه پنالتى 
رکورددار بازیکنان تیم هاى ایرانى در لیگ قهرمانان شد. بعد 

از او سرمربى فوالد با 4 ضربه پنالتى قرار دارد! 

رکورد خاص شیمبا

01

تیم فوتبال العربى بامداد شنبه در مرحله یک چهارم نهایى 
جام اتحاد قطر به مصاف الخریطیــات رفت و با نتیجه 2 
بر یک به پیروزى رســید. فرشید اسماعیلى هافبک سابق 
استقالل ستاره العربى در این بازى بود. هافبک ایرانى در 
دقیقه 5 بازى از روى ضربه کاشته پشت محوطه جریمه به 
زیباى تمام گل اول تیمش را به ثمر رساند تا پایه گذار این 

برد ارزشمند و صعود به نیمه نهایى شود. 

درخشش فرشید اسماعیلى 

شرایط بد رشید مظاهرى در سپاهان باعث شده کادرفنى به 
فکر دادن فرصت دوباره به گلر اتریشى بیافتد.

تیم فوتبال سپاهان با کسب نتایج ضعیف در لیگ قهرمانان 
آسیا وداع زودهنگامى با این مســابقات داشته و در پایان 

مرحله گروهى از دور مسابقات حذف شده و کنار رفتند.
در این میان یکى از مواردى که خیلــى در مورد عملکرد 
سپاهان در دیدارهاى آسیایى مشــهود بود و در موردش 
صحبت مى شــود، ضعف در خط دفاعى و دروازه این تیم 
و آمار ضعیف در این مــورد و تعداد باالى گل هاى خورده 
است. نقطه اوج این موضوع در بازى پایانى مقابل الدحیل 
بود که سپاهان 5 بار دروازه اش باز شد و فشار انتقادات در 
این خصوص بیش از سایرین روى رشید مظاهرى، خرید 

پر سرو صداى نیم فصل طالیى پوشان است.
در این راستا شنیده مى شود کادرفنى سپاهان براى ایجاد 
رقابت بیشتر در دروازه این تیم و دادن یک شوك به رشید 
مظاهرى براى بازگشــت به روزهاى خوبش در نظر دارد 
تا بار دیگر کریستوفر کنت، گلر اتریشــى را در دروازه به 

کار بگیرد.

کنت در مدت زمانى که رشید مظاهرى گلر اصلى سپاهان 
بود، در تمرینات تالش و انگیزه باالیى از خودش نشان داده 
و سعى داشــته نظر کادرفنى را براى بازگشت به ترکیب 
اصلى جلب کند و حاال با توجه به نمایش ضعیف مظاهرى 

احتماًال این فرصت در اختیارش قرار خواهد گرفت.
تردید نویدکیا و کادرفنى سپاهان در اینجا، بازى حساس 
پیش رو مقابل استقالل است که اهمیت باالیى براى این 
تیم و هوادارانش دارد و چنین تصمیمــى در بازى به این 
مهمى ریسک بزرگى محسوب مى شود و البته این دیدار 
براى خود رشید هم با توجه به تقابل با تیم سابقش بازى 
خاصى است و به همین جهت هنوز تصمیم قطعى براى 

این دیدار گرفته نشده است.
شــاید نویدکیا تصمیم خودش براى جابجایى در دروازه 
را یک بازى به تاخیر بیانــدازد و در این صورت، عملکرد 
مظاهرى مقابل اســتقالل هم در اجرایى شــدن چنین 

تصمیمى نقش بسزایى خواهد داشت.
باید دید در نهایت سپاهانى ها چه تصمیمى براى این پست 

حساس در دیدار هفته بیست و پنجم خود خواهند داشت.

کریستوفر به چهارچوب دروازه سپاهان بر مى گردد؟
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سفر کاروان سپاهان در برگشت به کشور براى اعضاى این 
تیم خســته کننده بود. معطلى حدوداً 6ساعته سپاهانى ها 
در فرودگاه جده و پرواز طوالنى این تیم از آسمان   کویت، 
سختى سفر شاگردان نویدکیا را دو برابر کرد اما در نهایت 
زردپوشان بامداد روز جمعه در صحت و سالمت به اصفهان 
رسیدند. بازیکنان سپاهان با نظر سرمربى تیم روز جمعه به 
استراحت پرداختند و سپس تمریناتشان را دیروز شنبه از سر 
گرفتند. طالیى پوشان در هفته بیست و پنجم و در شروع 
دوباره لیگ برتر، چهارشنبه 14اردیبهشت میزبان استقالل 

در ورزشگاه نقش جهان خواهند بود.

بازگشت سخت سپاهان
 به اصفهان

سیدحسین حســینى یکى از چهره هاى ویژه بازى 
هفته آینده سپاهان و استقالل خواهد بود.

اســتقالل در حالى در اصفهان به مصاف شاگردان 
نویدکیا خواهــد رفت که فرهاد مجیدى حســاب 
ویــژه اى روى دروازه بان تیمــش در آن بازى، باز 

کرده است.

سیدحسین حســینى که این فصل، آمار بسیار قابل 
توجهى را ثبت کرده، جلــوى پیکان و قبل از تعطیلى 
لیگ برتر، موفق شد براى پانزدهمین بار در رقابت هاى 
این فصل، کلین شــیت کند و حاال به دنبال ثبت یک 
کلین شیت دیگر است. طبق آمار منتشرشده، حسینى 
در 21 بازى که درون دروازه اســتقالل قرار گرفته، 

فقط هفت گل دریافت کرده و حاال اســتقاللى ها 
امیدوارند که بعد از بازى با ســپاهان، این آمار به 7 
گل در 22 بازى برسد. سیدحسین، در بازى رفت دو 
تیم توانســت دروازه تیمش را بسته نگه دارد و حاال 
اگر بتواند اتفاق بازى رفت را تکرار کند و اســتقالل 
نهایت اســتفاده از وضعیت این روزهاى سپاهان را 

ببرد و این تیم را در اصفهان شکست دهد، آن وقت 
گام بسیار بزرگى براى رسیدن به قهرمانى در لیگ 
بیست و یکم برخواهد داشت و به همین دلیل حسینى 
نقش بســیار مهمى در بازى ســپاهان و استقالل 
خواهد داشــت و باید دید مى تواند مثل بازى رفت، 

کلین شیت کند یا نه.

مأموریت ویژه حسینى در اصفهان

نام ملى پوش ایرانى پورتو در رده هفتم 
موثرتریــن بازیکنان 10 لیــگ معتبر 
اروپایــى از لحاظ گل و پــاس گل دیده 

مى شود.
فصل خوب مهدى طارمــى به احتمال 
فراوان با کسب عنوان قهرمانى لیگ برتر 
پرتغال به پایان خواهد رسید. ستاره ایرانى 
پورتو توانسته است عملکرد بهترى نسبت 

به دو فصــل اول حضــورش در فوتبال 
پرتغال به ثبت برساند و تا به اینجاى کار 
18 مرتبه در لیگ برتر این کشور گلزنى 

کرده و 13 بار نیز پاس گل داده است.
درایــن لیســت، کیلین امباپــه مهاجم 
پاریسى ها با ثبت 37 گل و پاس گل، در 
رده نخست قرار دارد. پس از او به ترتیب 
لواندوفسکى و بنزما (36 گل و پاس گل)، 

دنیز اونــداو و محمد صــالح (35 گل و 
پاس گل) و انکونکو (32 گل و پاس گل) 
بازیکنانى هســتند که باالتــر از مهدى 

طارمى قرار گرفته اند.
مهاجــم ایرانــى پورتو در بــازى هاى 
باقیمانده لیگ برتر پرتغال این فرصت را 
دارد تا بتواند از ستاره هاى بزرگ اروپایى 

نظیر محمد صالح عبور کند. 

طارمى در جدول موثرتریــن بازیکنان 
اروپا، باالتر از ســتاره هاى نام آشــنایى 
همچــون چیــرو ایموبیلــه، دوشــان 
والهوویچ، توماس مولر، ارلینگ هالند، 
وینیسیوس جونیور، کریستیانو رونالدو، 
هرى کین و... قرار گرفته است و باید دید 
در پایان فصل چه جایگاهى را از آن خود 

خواهد کرد.

حضور طارمى 
در جمع 

مؤثرترین هاى 
اروپا

ى

ى 

سیدحسین حس
هفته آینده سپا
اســتقالل در
نویدکیا خواهـ
اى روى ویــژه

کرده است.

مأ



مبادا هرگز در آنچه که با مردم مساوى هستى امتیازى خواهى! از 
امورى که بر همه روشن است، غفلت کنى؛ زیرا به هر حال نسبت 
به آن در برابر مردم مســئولى و به زودى پرده از کارها یک سو 

رود و انتقام ستمدیده را  از تو باز مى گیرند.
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و نهم ماه مبارك رمضان:
اللهّم َغّشنى فیه بالّرْحَمِه واْرُزْقنى فیِه التّوفیَق والِعْصَمَه وَطّهْر قْلبى من 

َغیاِهِب التُّْهَمِه یا رحیمًا بِعباِدِه المؤِمنین.
خدایا! بپوشــان در آن با مهــر و رحمت و روزى کن مــرا در آن توفیق 
و خوددارى و پاك کن دلــم را از تیرگى هــا و گرفتگى هاى تهمت، اى 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىمهربان به بندگان با ایمان خود.

فراخوان مناقصه عمومى
 یک مرحله اى

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان درنظردارد پروژه هاى 
زیر را بصورت مناقصه عمومى از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک  دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد والزم 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 .
1-عملیات آسفالت گرم معابر روستاى رباط سرخ شهرستان گلپایگان به 

شماره اسناد 1400/2/415 و شماره مناقصه 2001005175000005
2-عملیات اجراى دیوار پیش ساخته بتنى تکمیل جامعه المصطفى اصفهان 

به شماره اسناد429/ 1400/2 و شماره مناقصه 2001005175000006  
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/02/08 مى باشد .

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت :
از ساعت 16روزپنج شنبه  1401/02/08 لغایت ســاعت 16روز پنج شنبه 

تاریخ1401/02/15
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :ساعت 16روزیکشنبه 1401/02/25

مهلت زمانى ارائــه اصل ضمانتنامــه :پایان وقت ادارى روز یکشــنبه 
1401/02/25

زمان بازگشایى پاکت ها :ساعت 9صبح روز دوشنبه تاریخ 1401/02/26
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه وارائه  ضمانتنامه :آدرس :اصفهان ،کوى زمانى ،اداره 

کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان وتلفن :03136288085

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 

نوبت دومنوبت دوم

ستارگان درخشان از دبستان حضرت زینب(س) (شاهین شهر) سال تحصیلى 1400-1401 

با تشکر از زحمات جبران ناپذیر مدیریت محترم دبستان: سرکار خانم زینت رهبرى، معاون آموزشى: خانم ساکى، معاون اجرایى: خانم سلیمانى، آموزگاران پایه چهارم، خانم ها: شریفى مقدم، واعظ زاده، حاتمى زاده، 
آموزگاران پایه پنجم، خانم ها: اقتصاد، نژاد فرحانى، ذاکرى، آموزگاران پایه ششم خانم ها: عالیخانى، راستى منش، عرب بیگى، مربیان تربیت بدنى، خانم ها: پژوهیده، شاهسوندى، نیروى خدماتى: خانم راونجى 

الینا حیدرى
 کالس چهارم

مهزاد یزدانى 
کالس چهارم 

 مبینا قاسمى
 کالس پنجم 

سنا صبور 
کالس چهارم 

سارینا ناظمى  
کالس چهارم 

آتنا کشیرى
 کالس چهارم

آوین بهارلویى 
کالس چهارم 

باران کریمى 
کالس چهارم

طناز طاهرى 
کالس چهارم

ساجده محمدى 
کالس چهارم 

تیام قربانى
 کالس چهارم 

زینب سادات موسوى 
کالس چهارم 

سنا عیدانى
 کالس چهارم 

فاطمه آقایى 
کالس چهارم 

مها محمدى
 کالس چهارم 

سونیا طالبیان 
کالس چهارم 

زینب رشیدى راد 
کالس چهارم 

فاطمه رجبى 
کالس چهارم 

آوا امیرى
 کالس چهارم 

فاطمه عربى
 کالس چهارم 

هستى قطارانى نژاد 
کالس پنجم 

ستایش غریبوند 
کالس پنجم 

ساحل مفید 
کالس پنجم 

نیلوفر قائدى 
کالس پنجم 

فاطمه خواجه پور 
کالس پنجم 

هستى قطبى
 کالس پنجم 

فاطمه جمشیدى 
کالس پنجم 

نیایش کوهى 
کالس پنجم 

دنیا آقایى
 کالس پنجم 

یاس جهانگیرى 
کالس پنجم 

سارینا چراغى 
کالس پنجم 

الهه نواصرى
 کالس ششم 

کیمیا گرامى
 کالس ششم  

بدینوسیله اعالم مى گردد شرکت فرآورده هاى نســوز ایران در نظر دارد با 
برگزارى مناقصه عمومى جهت "تأمین ســرویس هاى ایاب و ذهاب همراه با 
راننده" نسبت به انتخاب پیمانکار ممتاز اقدام نماید، لذا از متقاضیان شرکت 
در مناقصه دعوت مى گردد جهت دریافت اســناد مناقصه به سایت شرکت 
به نشانى www.irefco.ir و یا به آدرس شــرکت واقع در کیلومتر 52 جاده 
اصفهانـ  مبارکه مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 52543740- 031 داخلى 
204 تماس حاصل فرمایند. ضمنًا پیشــنهاددهندگان مى بایست حداکثر تا 
تاریخ 1401/02/19 نسبت به عودت اسناد تکمیل شده و ارائه پیشنهاد قیمت به 

دبیرخانه حراست شرکت فرآورده هاى نسوز ایران اقدام نمایند. 
روابط عمومى  شرکت فرآورده هاى نسوز ایران 

آگهى مناقصه نوبت اول 

 1ـ دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان 
2ـ موضوع مناقصه: خرید تجهیزات به صورت (نقد) به شرح جدول ذیل: 

 3ـ نشانى دریافت و تحویل اسناد مناقصه: 
اصفهان، خیابان باغ گلدســتهـ  مقابل درب شرقى بازار هنر، واحد پشتیبانى طرح ها اداره کل نوســازى مدارس استان اصفهان (تلفن تماس 

 (32222091-2
4ـ تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه: 

الف) مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 4 روز از انتشار آگهى از تاریخ 1401/02/11 لغایت ساعت 19 مورخ 1401/02/17 و به صورت الکترونیکى 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) www.setadiran.ir مى باشد. 

ب) مهلت بارگذارى اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت و ارســال پاکت الف و زونکن ارزیابى کیفى تا پایان وقت ادارى مورخ 
1401/02/28 مى باشد. 

ج) زمان گشایش پاکات ارزیابى کیفى ســاعت 8:30 صبح روز پنج شنبه 1401/02/29 و پاکات الف و ب. ســاعت 8:30 صبح روز شنبه مورخ 
1401/02/31 در محل سالن اجتماعات اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان مى باشد. 

5ـ نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: الف) سپرده (واریز به حساب IR 780100004061030607670085 به نام تمرکز وجوه سپرده نوسازى 
مدارس استان اصفهان بانک مرکزى) ب) ضمانتنامه معتبر بانکى به نفع کارفرما به مدت 3 ماه 

6ـ مدت اعتبار پیشنهادها: یک ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى مى باشد. 
ضمنًا متن این فراخوان در پایگاه اینترنتى www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل رویت مى باشــد و کلیه مراحل برگزارى 
مناقصات اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 

به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

 آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى
 شماره 2800  مورخ 1401/02/10

م.الف  :1311303

نوبت اولنوبت اول

مجید نسیمى -سرپرست اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان  

شماره مناقصهنوع تضمینتعدادموضوع مناقصهردیف
نوبت مناقصهمبلغ تضمین (ریال) سامانه ستاد

ضمانتنامه/360کیس رایانه سطح 1 متوسطه1
دوم20010040380000142,520,000,000سپرده


