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مواد غذایى براى مبارزه با سرطانآغاز جشنواره گالبگیرىترفندهاى افزایش سرعت و بهبود عملکرد اندرویدطرح صیانت از برف پاك کن! دیدگاه یک  ذوب آهنى درباره وضعیت سپاهان  سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

هشدار محققان 
به عالقه مندان به 

فست فود

خودنمایى «اژدها» در باال شهر اصفهان!
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اجراى  طرح
 بن-بروجن 
متوقف شد

نتایج یک بررسى جدید بیانگر بروز یک بیمارى جدى در اثر 
مصرف فست فود و غذا هاى فرآورى شده است.

 نتایج یک بررسى جدید، نشان مى دهد رژیم هاى غذایى 
فست فود سیستم ایمنى افراد را گیج مى کند و منجر به افزایش 

بیمارى هاى خود ایمنى در سراسر جهان مى شود...

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان از توقف 
طرح بن- بروجن به دنبال پیگیرى هاى قضایى 

خبر داد.
حجت االســالم اســدا... جعفرى با اشــاره به 
مســئله آب گفت: این موضوع دغدغه ماست و 
به راحتى نمى توان از کنار آن گذشــت. اولویت 
همه دستگاه ها در اصفهان باید مسئله آب باشد. 
جلسات در این زمینه در حال انجام است و آخرین 
موضوع طرح بــن- بروجن بود کــه از طریق 

استاندار و دستگاه هاى نظارتى...
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میوه هاى غریبه در  میوه فروشى ها جا باز کرده اند

گلر گاندوها:

مى توانیم جایگاهمان را بهتر کنیم
دروازه بان اول تیم فوتبال ذوب آهن معتقد اســت این تیم مى تواند در 6 

بازى پایانى فصل به رتبه بهترى هم دست پیدا کند.
تیم ذوب آهن در حالى تمرینات خود براى بازى مقابل هوادار را پیگیرى 

مى کند که رقابت ویژه در خط دروازه این تیم برقرار است.
حبیب فرعباسى دروازه بان اول این تیم با اشــاره به تمرینات مى گوید: 

اردوى خوبى در تهران داشتیم و همچنین ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان
 خبر داد؛

داماد اصفهانى، 
3 عضو خانواده 
همسرش را ُکشت

سفره فساد را از شهردارى جمع مى کنیم
شهردار اصفهان:

3

مدافع برزیلى استقالل مدافع برزیلى استقالل 
به اصفهان نمى آید

سفیر ایران در عراق:سفیر ایران در عراق:

ایران هرگز ایران هرگز 
آب عراق را آب عراق را 

کم نکردهکم نکرده
استاست

2

رئیس جمهور رئیس جمهور 
اواخر اردیبهشت اواخر اردیبهشت 

به اصفهانبه اصفهان
مى آیدمى آید

3

2

محمد اصفهانى، از تهران تا محمد اصفهانى، از تهران تا 
لس آنجلس

ثر 

زایش 

2
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بانک صادرات ایرانـ  مدیریت شــعب اســتان اصفهان درنظر دارد نصب دوربین هاى 
مداربســته، سیســتم اعالم خطر و همچنین خدمات مربوط به ســرویس و نگهدارى 
دســتگاه هاى مذکور را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واگذار نماید، لذا از کلیه 
اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شــرایط دعوت مى گردد جهت مشاهده لیست و آدرس 
شعب و اماکن (حدود 200 محل در کل استان اصفهان) و اخذ جداول مورد نیاز حداکثر تا 
تاریخ 1401/02/20 به دایره ســاختمان واقع در میدان آزادى ابتداى خیابان سعادت آباد 
ساختمان مرکزى بانک صادرات طبقه پنجم مراجعه و یا با شماره تلفن هاى 36691090 و 
36691091 تماس حاصل فرمایید. همچنین پیشنهادات قیمت ارائه خدمات خود را در قالب 
جداول اعالمى بصورت پلمپ شده حداکثر تا روز   سه شنبه مورخ 1401/02/20 به دبیرخانه 

بانک صادرات واقع در ساختمان صدراالشاره طبقه هشتم تحویل و رسید اخذ نمایند.

مناقصه عمومى نصب و خدمات 
دوربین هاى مداربسته و سیستم اعالم خطر 

نوبت دومنوبت دوم

بانک صادرات ایرانـ  مدیریت شعب استان اصفهان

سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى( تأمین نیروى 
پشتیبانى) به شماره 2001003705000001 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها ازطریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس : www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1401/02/14 مى باشد.

مهلت پایانى زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت :  ساعت 19 روز یک شنبه مورخ 1401/02/18 
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :  ساعت 19 روز چهار شنبه مورخ 1401/02/28 

زمان بازگشایى پاکتها : ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/02/29
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه 

پاکت هاى الف : 
 آدرس : خیابان توحید جنوبى ابتداى کوچه بهار آزادى سازمان مدیریت و برنامه ریزى  استان اصفهان

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز تماس 021-41934  

     www.setadiran.ir اطالعات تماس دفاتر پیش خوان دولت منتخب جهت ثبت نام در سایت سامانه
بخش " ثبت نام / پروفایل تأمین کننده / مناقصه گر "  موجود است.

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
چاپ اولچاپ اول تأمین نیروى پشتیبانى 

م.الف : 1311810سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان
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تلخ کردن رؤیاى شیرین فرهاد تلخ کردن رؤیاى شیرین فرهاد 
مأموریت ممکن سپاهان در تقابل با استقالل؛ مأموریت ممکن سپاهان در تقابل با استقالل؛ 
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وزیر اقتصاد گفت: تاکنون بیش از 90 درصد ابربدهکاران 
بانکى معرفى شده اند و اسامى مابقى بدهکاران هم اعالم 

خواهد شد.
سید احسان خاندوزى گفت: در اجراى عدالت هیچ خط 
قرمزى وجود ندارد و بیــش از 90درصد از ابربدهکاران 
بانک ها معرفى شده اند و  قول مى دهیم اسامى تمامى 

آنها را اعالم کنیم.
به گفته وزیر اقتصاد و دارایى در خصوص شفاف سازى 
شرکت ها با توجه به آنکه بسیارى از مردم در این شرکت ها 
سرمایه خود را قرار داده بودند باید شفافیت اموال عمومى 
را اعالم کنیم و مدیرانى که در این شرکت ها به صورت 

سفارشى منصوب شده بودند و با استفاده از بیت المال این 
شرکت ها زیان ده شده بودند صورت هاى مالى را اعالم 

مى کنیم تا اعتماد مردم را کسب کنیم.
تیر 1400 بود که خاندوزى، طى نامه اى از بانک مرکزى 
درخواست کرد که بانک ها و مؤسسات اعتبارى هر سه ماه 

یکبار اسامى ابربدهکاران خود را منتشر کنند.  
 31 فروردین 1401، بانک مرکزى براى نخســتین بار 
لیست اســامى 14 بانک دولتى و خصوصى از مجموع 
24 بانک را منتشــر کرد که گفته شــد لیســت اسامى 
ابربدهکاران مابقى بانک ها تا نیمه اردیبهشــت منتشر 

خواهد شد.

ایرج مسجدى، ســفیر ایران در عراق با اشاره به بحران 
فراگیر خشکسالى در منطقه در واکنش به متهم کردن 
ایران در قبال کم شدن سطح آب رودهاى مشترك گفت 
که فقط 7 درصد آب عراق از ایران مى آید و 93 درصد از 

کشورهاى دیگر مثل ترکیه وارد عراق مى شود.
مسجدى در گفتگوى تلویزیونى با شبکه «دجله» عراق 
گفت: مشکل آب، مسئله منطقه اى است و منحصر به 
یک کشور نیست؛ هم آب هاى سطحى و هم زیرزمینى 

کاهش پیدا کرده است.
وى با تأکید بر اینکه جمهورى اســالمى ایران کمال 
همکارى را با عــراق درباره آب خواهد داشــت، ادامه 

داد: ایران هرگز آب عراق را کم نکرده اســت و به جاى 
اظهارات منفى رسانه اى از طرف عراق مى خواهیم درباره 
حل این قضیه با همه طرف ها از جمله ایران، ترکیه و کل 
منطقه رایزنى کنند تا ببینند مشکل آب چیست؛ نه فقط 
در بحث آب بلکه درباره گرد و غبــار و ریزگردها نیز به 

تصمیمات مشترك برسند.
مسجدى افزود: عمده سرچشمه آب عراق از ترکیه است. 
سرچشمه دجله و فرات که رودهاى اصلى عراق هستند 
کجاست؟ هیچ کدام از ایران سرچشمه نمى گیرند بلکه 
هر دو از ترکیه است؛ فرات از سوریه هم عبور مى کند و 

دجله، مستقیمًا وارد عراق مى شود.

90 درصد ابربدهکاران بانکى 
معرفى شده اند

ایران هرگز آب عراق را 
کم نکرده است

30 سال قبل و
30 سال بعد

  نصف جهان| این روزها قیمت خودرو 
چنان بى محابا باال مى رود که اگر خریدار هر 
مدلى از آن باشید باید به شکل روزانه جدیدترین 
قیمت هاى بازار را رصد کنید تا نکند یک وقت 
پول بیشترى بپردازید. اما در کنار اوضاع فعلى 
بازار خودرو، چند روز پیــش تصویرى از یک 
صفحه مجله «ماشین» در سال 72 در فضاى 
مجازى منتشر شد که قیمت خودرو در سه دهه 
پیش را نشان مى داد. بد نیست بدانید در سال 
72 خودروى پژو 405 با قیمت 2 میلیون تومان 
به  فروش مى رسید و نیسان پاترول دو در نیز 
با قیمــت 2 میلیون و 700 هــزار تومان قابل 
خریدارى بود! قیمت پیــکان 1800 با موتور 
پژو هم یک میلیون و 600 هــزار تومان بود. 
به نظرتان ممکن است اوضاع به شکلى پیش 
برود که 30 سال دیگر هم کسى پیدا شود و با 
چاپ قیمت  این روزهاى خودرو، مثًال بنویسد 
30 سال قبل پراید فقط 200 میلیون تومان بود؛ 

چه ارزان و باورنکردنى! 

محمد اصفهانى
از تهران تا لس آنجلس

  نصف جهان| آخریــن شــب اجراى 
کنســرت هاى بوســتان آب و آتش تهران با 
اظهارنظــر جنجالى محمــد اصفهانى همراه 
شد. این کنســرت ها در شب هاى ماه رمضان 
برگزار و با استقبال خوبى از سوى مردم پایتخت 
مواجه شد. این خواننده مشهور در انتهاى برنامه 
خود در حسن ختام کنسرت هاى بوستان آب 
و آتش  به جنجــال گســترده دو خواننده لس 
آنجلســى در هفته هاى اخیر بر سر خواندن یا 
نخواندن ترانه هایى درباره ایران در کشورهایى 
عربى اشــاره کــرد و گفت: بــا آن هنرمندان 
ایرانى که سال هاســت در خــارج از این مرز و 
بوم زندگى مى کنند و بــراى ایرانى بودن خود 
ارزشى قائل نیستند و آواز ایران و خلیج فارس 
را فریاد نمى زنند، کارى نــدارم، اما یکى از آن 
خواننده هایى که به دالیلى مجبور شد از ایران 
برود رفیق و دوست عزیز من است که بارها و 
بارها حتى در کشــورهاى حاشیه خلیج فارس 
ایرانى بودن خود را فریــاد زد و امیدوارم روزى 
به کشورمان بازگردد و براى مردم ایران در این 

خاك بخواند.

آنجلینا جولى 
وسط یک فیلم واقعى!

  نصف جهان| این روزهــا اوکراین به 
محل رفت و آمد چهره هاى سیاسى و فرهنگى 
مشــهور غربى درآمده اســت. از نخست وزیر 
انگلیس بگیرید تا رئیس مجلس و وزراى خارجه 
و دفاع آمریکا. از غیر سیاســى ها هم تا کنون 
حضور شان پن، ســتاره هالیوود در آن کشور و 
مالقاتش با زلنســکى خبر ساز شده و چند روز 
پیش هم که ناگهان سروکله خانم آنجلینا جولى 
در شهر لویو پیدا شــد. لویو در هفته هاى اخیر 
بارها مورد حمله ارتش روسیه قرار گرفته است و 
در ویدیویى که منتشر شده، هنگام بازدید جولى 
از این شــهر، ناگهان صداى آژیر خطر پخش 
شده و او و همراهان پرشــمارش سراسیمه به 
ســمت پناهگاهى امن حرکت مى کنند. قبل 
از انتشــار این ویدیو هم، حضور خانم جولى در 
یک کافه اوکراینى خبرساز شد. این هنرپیشه 
مشهور ســینماى جهان در حالى به این کافه 
رفت که تصویر پسربچه اى که مشغول اینترنت 
بازى با گوشى اش بود و متوجه حضور آنجلینا 
جولى نشد بازتاب پیدا کرد. ستاره هالیوود که 
مورد توجه حاضــران در کافه قرار گرفته بود و 
این طرف و آن طرف مى رفــت، تا لحظه آخر 
ویدیو نتوانست توجه این پسربچه را به خودش 
جلب  کند و او همچنان ســر در گوشــى اش 
مشغول گشت و گذار مجازى بود!آنجلینا جولى 
ســال ها به عنــوان نماینــده ویــژه آژانس 
پناهندگان ســازمان ملل متحد کار کرده اما 

جزئیات سفر او به اوکراین نامشخص است.

من بنز سوار نشدم! 
حجــت االســالم غالمرضا    نصف جهان|
مصباحى مقــدم، عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام از مخالفان واردات خودرو به کشور است. اما این 
درحالى است که گفته شد او در سفر اخیرش به مشهد 
از خودروى بنز استفاده کرده است. مصباحى مقدم اما 
این موضوع را رد مى کند:« بنده خبر مربوط به استفاده 
از خودروى بنز در سفر به مشهد را قویاً تکذیب مى کنم! 
این خبر دروغ محض است. ماشــین بنده، پژو است. 
ممکن است بستگان من در مشهد، خودروهاى دیگرى 
داشته باشــند اما هیچکدام از آنها بنز ندارند! مهم این 
است که بنده مقید به استفاده از محصوالت تولیدات 
ملى هستم! بنده حتى الســتیک ایرانى مى خرم و از 

الستیک خارجى استفاده نمى کنم!»

منتقدان منصفانه عمل کنند  
ســید ابراهیم رئیســى در نشســت    انتخاب|
هم اندیشــى با جمعى از فعاالن سیاسى با بیان اینکه 
همواره از انتقاد اســتقبال کرده ام، تصریح کرد: گواه 
این ادعا این اســت که در انتخابات ســال 96 مورد 
سنگین ترین موج انتقادات و هجمه ها قرار گرفتم اما 
از هیچکس شکایتى نکردم. دولت از انتقادات استقبال 
مى کند و در مقابل انتظار دارد منتقدان منصفانه عمل 

کرده و راهکار نیز ارائه دهند.

 مردم دیگر پل و جاده 
نمى خواهند

شهریار حیدرى، نماینده مجلس با بیان    انتخاب|
اینکه گران شدن تخم مرغ، ماست، دوغ و گوشت چه 
ارتباطى با آمریکا و تحریم دارد؟ عنوان کرد: شــرایط 
اقتصادى موجود و گرانى  ارتباطى به تحریم ها ندارد 
بلکه متأثر از بى مدیریتى و گسست مدیریت یکپارچه 
است. شــهریار حیدرى  گفت: مردم امروز دیگر پل و 
جاده نمى خواهند، آنقدر ســطح توقعشان پایین آمده 
است که مى خواهند همین تخم مرغ و گوشت و شیر 

به دستشان برسد.

افطارى 600میلیونى!
  انتخاب| دفتر علیرضا زاکانى، شــهردار تهران 
براى مراسم افطار مدیران شــهردارى بیش از 600 
میلیون تومان هزینه کرده است. طبق سندى که منتشر 
شده است، در گردهمایى فصلى مدیران شهردارى در 
اولین روز ماه رمضان بالغ بر 640 میلیون تومان از جیب 

مردم تهران خرج شده است.

آدم به اندازه حاج نادر 
کم دیده ام

  خبرفورى| عضو شوراى انقالب فرهنگى در 
مراسم تشییع پیکر مرحوم «نادر طالب زاده» گفت: ما 
عادت داریم که مردان بزرگ را تا هستند اذیت مى کنیم 
و تا رفتند تجلیل مى کنیم. بنده آدم به اندازه حاج نادر، 
معنوى کم دیده ام. حاج نادر تا لحظه آخر هدف معنوى 
داشت. حســن رحیم پور ازغدى افزود: حاج نادر اهل 
تهجد و نماز شب بود ولى مطلقاً ریا و ریاکارى بلد نبود. 
حاج نادر همین اواخر در دورانى که مریض بود دقیقًا 
یک آدم دهه شصتى و قلب و ذهنش پنجاه و هفتى بود.

ورود آیفون 
از کى ممنوع مى شود؟

ممنوعیت واردات کاالهاى لوکس    تجارت نیوز|
از جمله گوشى هاى آیفون موضوع داغ این روزهاى 
رسانه هاســت. اما ورود آیفون از چه تاریخى ممنوع 
مى شود؟ با پیگیرى هاى صورت گرفته در خصوص 
واردات آیفون و ممنوعیت هایى که برخى از نمایندگان 
مجلس دنباله رو آن بودند، مشــخص شد که از تاریخ 
پایان نیمه اول ســال 1401 قرار است ورود هرگونه 
گوشى هوشــمند از برند اپل ممنوع شود. کمیسیون 
اصل 90 قانون اساســى در مجلس، به نوعى دولت 
را تهدید کرده که اگر به این مســئله ورود نکند، خود 

مجلس دست به کار خواهد شد.

خبرخوان

فدراسیون فوتبال، روز هاى بحرانى و پیچیده اى را پشت 
سر مى گذارد و با وجود صعود مقتدرانه تیم ملى به جام 
جهانى قطر، از رأس تا ذیــل این نهاد هیچ چیزى جاى 

خودش نیست.
پس از عزل موقت رئیــس فدراســیون فوتبال و باال 
گرفتن جنجال استفاده از گاز فلفل در برخورد با بانوان 
تماشاگر در مشهد و همزمانى آن با مراسم قرعه کشى 
جام جهانى 2022 در دوحه، لزوم برگزارى نشست بین 
میرشاد ماجدى، سرپرست فدراسیون فوتبال با رئیس 
فیفا را افزایش داد، چون شایعه حذف تیم ملى فوتبال از 

این رقابت ها و همچنین تعلیق فدراسیون ایران جدى 
شده بود.

این نشست کوتاه ولى حیاتى در حاشیه کنگره ساالنه فیفا 
و مراسم قرعه کشى اتفاق افتاد و هیئت اعزامى ایران در 
گوشه اى با رئیس فدراســیون جهانى خلوت کردند تا 
حرف ها و اســتدالل هاى خود را به گوش او برسانند. 
هرچند ســخنان اینفانتینو نشان مى داد که هیچ طرح و 
قصدى براى حذف ایران از جام جهانى در کار نبوده است، 
یک اتفاق غیراخالقى و ناشــیانه عجیب از سوى یکى 
از اعضاى هیئت ایرانى، باعث شــگفتى و خشم رئیس 

فوتبال جهان شد و کار را تا ترك جلسه پیش برد، تا حدى 
که اگر التماس و خواهش نبود، شاید عواقب بسیار بدترى 
براى فوتبال ایران در همان شب رقم مى خورد و نشستى 
که قرار بود فوتبال ایران را نجات دهد، فدراسیون را دو 

دستى به ته چاه تعلیق فرو مى برد!
بر اساس اطالعات غیررسمى، گویا در این نشست رئیس 
فیفا متوجه شده که یکى از اعضاى ایرانى حاضر، با تلفن 
همراهش مشــغول ضبط مکالمات وى با مســئوالن 
فوتبال ایران است! او بى درنگ از این اقدام غیرحرفه اى 
و توهین آمیز برافروخته شد و بالفاصله جلسه را ترك 

کرد که با خواهش و تقاضاى پر اصرار براى دقایقى بر 
سر جاى خود ماند. مسئوالن ایرانى به اینفانتینو توضیح 
دادند که این کار عمدى نبوده و به منظور تجمیع ســند 
علیه او و نهاد فیفا انجام نشده و حتى از قبل هماهنگ 

شده هم نبود.
این گونه به نظر مى رسد که مسئوالن ایرانى براى ضبط 
ســندى جهت ارائه به مقامات داخلى در راستاى اثبات 
تالش خود براى جلوگیرى از تعلیق فوتبال کشور، چنین 
کارى کرده باشند که در عرف روابط دیپلماتیک در همه 
سطوح اصًال پسندیده نیســت و نوعى توهین به مدعو 

محسوب مى شود.
از ســوى دیگر، طرح مســائلى مربوط به تحریم هاى 
آمریکا و ارتباط آن با بلوکه شدن پول هاى ایران در مقر 
فیفا، باعث شده بود که مسائل مطروحه در این نشست 
از حالت عمومى خارج شده و برخى از محور هاى گفتگو 
نیمه محرمانه و محرمانه باشد. قطعًا رئیس فیفا عالقه 
ندارد حرف هایش در پاسخ به درخواست ایران براى بى 

توجهى به تحریم هاى آمریکا، ضبط شود.
رئیس فیفا که هنوز در شــوك ضبط صدایش توســط 
یکى از نمایندگان اعزامى ایران به دوحه بود، راضى به 
شنیدن ادامه توضیحات مستقیم مسئوالن ایرانى درباره 
حوادث مشــهد، نحوه عزل عزیزى خادم و درخواست 
دریافت مطالبات ایران از محل پــاداش صعود به جام 
جهانى مى شود. هرچند فرد خاطى از منطقه دور مى شود 
تا اینفانتینو که حســابى شاکى شــده بود و صدایش 
باعث تعجب حضار در ســالن شــد، بیش از این علیه 

فدراسیونى ها موضع نگیرد.
بر خالف عکس هاى منتشــره که مربــوط به لحظات 
ابتدایى نشست است، در ادامه مباحث نفرات اضافى به 
جز استیلى، کامرانى فر و شخص میرشاد از دور میز کنار 
مى روند تا اینفانتینو احساس ناامنى نکند و جلسه تداوم 

داشته باشد.

افشاى ناشیگرى اطرافیان سرپرست فدراسیون فوتبال در نشست مهم دوحه

رسوایى ضبط صداى رئیس فیفا!

مشــاور فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
گفت: مطابق گفته رئیس سازمان محیط زیست 
توله هاى متولد شده یوز ایرانى به یک جاى 700 
هکتارى منتقل خواهند شــد در واقع مى توان 

گفت در یک اکوسیستم نیمه اسارت هستند.
پدرام جدى با اشــاره به تولد نوزادان یوز ایرانى 
گفت: بایــد توجه کنیــم به دلیــل تصادفات 
جاده اى و از بین رفتن زیســتگاه ها و تعارض با 
سکونتگاه هاى انسانى تعداد یوزپلنگ ها در ایران 
خیلى کم شده است از همین رو در معرض خطر 

انقراض قرار دارد.
وى ادامــه داد:  در ســال هاى اخیر ســرمایه 
گذارى هاى شــد براى احیاى این گونه بومى 
ایرانى و یوز ایرانى ماده از دست قاچاقچیان گرفته 
شد و بعد از آن به سمنان منتقل شد و تالش شد 
با یوزپلنگ دیگرى در اسارت جفت گیرى کنند 
و این کار براى اولین بــار در دنیا اتفاق افتاد و به 

دنبال آن سختى ها مشقت هاى بسیارى داشت.
جدى گفت: با تالش کارشناسان محیط زیست و 
دامپزشکان بهمن سال 1400 جفت گیرى انجام 
شد و بعد از گذشت 93 روز سه توله یوز ایرانى به 
دنیا آمدند که هم مادر و هم فرزندان در شرایط 

خوبى به سر مى برند.
وى بیان کرد: مطابق گفته رئیس سازمان محیط 
زیســت این توله ها به یک جاى 700 هکتارى 
منتقل خواهند شــد در واقع مى توان گفت در 
یک اکوسیستم نیمه اسارت هســتند، زیرا در 
اکوسیستم طبیعى نمى توانند زندگى کنند و باز 
هم مى گویم اینگونه زیست براى اولین بار در 

دنیا اتفاق افتاده است.

آرمان کیانى
یکى از ضیافت هاى افطار که ابراهیم رئیسى در طول ماه رمضان برگزار 
کرد با قدیمى هاى ورزشــکار بود. یکى از مدعوین این ضیافت، حسن 
روشــن، بازیکن تیم ملى ایران در جام جهانى 1978 آرژانتین و کاپیتان 
اسبق استقالل بود که در گفتگو با روزنامه «خبر ورزشى» درباره جزئیات 

این نشست توضیحاتى داد.

روشــن، این مراســم افطارى را «یک دورهمى و محفل دوســتانه» 
خواند که به قول او «بیشــتر وقــت حضار به گله گذارى گذشــت». اما 
جالب ترین موضوعى که این اســطوره آبى ها به آن اشاره کرده، بحث 
درگرفته در این «دورهمى» درباره استقاللى یا پرسپولیسى بودن رئیس

 جمهور است.
روشن در این باره گفت: «اول یک پیراهن ســفید تیم ملى را به رئیس 

جمهور دادنــد و همه گفتند آقاى رئیســى طرفدار تیم ملى اســت. بعد 
پرسپولیســى ها یک پیراهن قرمز به او دادند و گفتند آقاى رئیسى قرمز 
است. بعد آجورلو پیراهن آبى به او داد و گفتند آقا آبى است. آنجا بود که من 
به آقاى رئیسى گفتم رئیس جمهور ما رنگارنگ است و همه رنگ ها را 
دوست دارد که اتفاقاً خودشان هم از این حرف من استقبال کردند و گفتند 

من همه رنگ ها را دوست دارم.»

«شبح کى اف» کشته شــد. این لقب سرگرد 
«استپان تارابالکا» بود که در آغاز جنگ اوکراین 
و روسیه تبدیل به یک قهرمان شد. او، که گفته 
مى شود بیش از 40 هواپیماى روسى را سرنگون 
کرده، در حین پرواز بــا جنگنده «میگ-29»  
در حین نبرد با نیروهاى روســیه، جان خود را از 

دست داد.
مقامات بلندپایه دولت اوکراین علیرغم این ادعا 
که «شبح کى اف» افســانه اى است که براى 
تقویت روحیه افراد در این کشور طراحى شده، 

اصرار دارند که او واقعى است.

پدر استپان که یک کارگر ساختمانى است، اعالم 
کرد که ارتش اوکراین هنــوز اطالعاتى درباره 
جزئیات آخرین پرواز پسرش که منجر به کشته 

شدن او شد را در اختیار آنها نگذاشته است.

پس از کشته شدن سرگرد تارابالکا که تبدیل به 
قهرمان افسانه اى جنگ اوکراین و روسیه شده 
بود؛ نشان ستاره طالیى – برترین نشان شجاعت 

در اوکراین– به او اعطا شد.
هنوز هم نمى توان به طور قطــع گفت که آیا 
«شبح کى اف» صرفاً پروپاگانداى دولت و ارتش 
اوکراین در این جنگ بوده است یا سرگرد استپان 
تارابالکا واقعاً قهرمانى بوده  که ارتش روسیه را به 

زحمت انداخته است.
به گفته ارتــش اوکراین، روســیه 181 فروند 

هواپیما را در طول جنگ از دست داده است.

مانى مهدوى

آقاى راننده، در طرف راننده اتومبیل ســمندش را قفل مى کند. ریموت را هم 
روى سقف اتومبیل مى گذارد که همه مطمئن شوند دیگر کارى به  باز و بسته 
کردن در ندارد. بعد برف پاك کن اتومبیل را  از حالت خوابیده به حالت ایستاده 
تغییر مى  دهد و سعى مى کند در اتومبیل را باز کند. باور کنید در باز مى شود! 

یعنى قفل در سمند با حرکت برف پاکن باز مى شود! 
این ویدیو آنقدر در فضاى مجازى بازخورد پیدا کرد که ایران خودرو را به واکنش 
واداشت. البته اگر تصور کرده اید این خودروساز بزرگ کشورمان از مشتریانى 
که این اتومبیل هاى فوق مدرنش(!) را خریدارى کرده اند عذرخواهى کرده، 

راه به خطا برده اید. 
حداکثرکارى که شــرکت ایران خودرو کرده اســت، ارائه توضیحاتى دهان 
پرکن است که تازه براى همه کس هم قابل فهم نیست. اینکه مثًال «بروز این 
مشکل به تأثیرات مقطعى سیســتم الکتریکال خودرو مربوط مى شود که اگر 
در زمان خاموش کردن خودرو برف پاك کن در محل بسته شدن قرار نگیرد، 
حرکت برف پاك کن روى قفل مرکزى تأثیر گذشــته و باعث باز شدن درها 
خواهد شد.» و البته اینکه «گروه صنعتى ایران خودرو بالفاصله پس از اینکه 
این خطاى الکتریکال را شناسایى کرد آن را به شکل کامل در تولیدات جارى 

خود رفع کرده است».
عالوه بر این، ایــران خودرو گفته با هدف «صیانت» از مشــتریانش، تمامى 
خودروهاى پژو پارس و ســمند که داراى این «خطر» بوده اند را در لیســت 
فراخوان قرار داده تا مالکان آنها با مراجعه به نمایندگى هاى این خودروســاز 

مشکالت فنى خودروهاى خود را رفع کنند.
خالصه با ایــن توضیحات ایران خــودرو، حاال احتماًال با خیــال راحت ترى 
مى توانید دویست سیصد میلیون تومان ناقابل را خرج خرید یک پژو پارس یا 
سمند تولید وطن کنید ومطمئن باشید حداقل قفل در اتومبیل جدیدتان با حرکت 
برف پاك کن باز و بسته نمى شود! و البته یادتان باشد؛ کیسه هواى خودروتان 
هنوز باز نمى شود؛ پس مواظب باشید فعالً تصادف نکنید تا ببینیم طرح صیانت،  

به کیسه هوا هم رحم خواهد کرد یا به اصالح برف پاك کن ختم شده است!

حسن روشن:  رئیس جمهور ما رنگارنگ است!

خانه جدید توله هاى یوز ایرانى 700 هکتار است طرح صیانت از برف پاك کن!

«شبح کى اف»؛ افسانه یا واقعیت؟ 
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جابه جایى 37 اصله درخت 
مدیرعامل سـازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان از جابه جا کـردن 37 اصله درخـت با اجراى 
پروژه پل اندیشه در منطقه13 خبر داد و گفت: در مسیر 
توسعه شهرى تالش سازمان براى جلوگیرى از قطع 
درختان و جابه جایى آن ها اسـت. مجید عرفان منش 
با اشـاره به سـقوط تعدادى از درختان سـطح شهر از 
اسفندماه تا فروردین ماه، اظهار کرد: در این مدت برخى 
از درختان مانند توت در اثر وزش بادهاى شدید از ریشه 
کنده شده و سقوط کردند و برخى درختان چنار و نارون 

به صورت شکستگى دستک و تنه دچار آسیب شدند.

آغاز سمپاشى 
منهول هاى فاضالب 

در آسـتانه فـرا رسـیدن فصـل گرمـا و بـه منظـور 
جلوگیرى از تکثیر سوسک و حشرات موذى عملیات 
سمپاشـى منهول هاى فاضـالب آغاز شـد. در این 
عملیات که از ابتداى اردیبهشت ماه جارى آغاز شده 
است منهول هاى فاضالب36 شهر استان اصفهان 
که داراى شبکه جمع آورى و انتقال هستند سم پاشى 
مى شـود. قرار اسـت تا پایان تابسـتان امسال200 
هزار منهول دیگر نیز در سـطح استان اصفهان سم 

پاشى شود.

غرق شدن کودك 8 ساله
کودك هشت ساله در استخرى در نجف آباد غرق شد. 
رئیس اورژانس پیش بیمارسـتانى و مدیریت حوادث 
اسـتان اصفهان گفـت: در این حادثه که در روسـتاى 
جالل آباد میانکوه نجف آبـاد رخ داد، یک آمبوالنس 
115 به محل اعزام شـد. فرهاد حیدرى افزود: در این 
حادثه کودك هشت ساله در اسـتخر مرغدارى غرق 

شده بود.

آغاز جشنواره گالبگیرى 
جشـنواره گالبگیـرى در قالـب آیین افتتاحیـه و گل 
غلطان در بـاغ تاریخى تاالر شـهر نیاسـر آغاز شـد . 
شهردار نیاسر گفت: براى سـهولت و دسترسى آسان 
گردشگران و رفاه حال مسافران در ایام گالبگیرى 2 
پارکینگ در 2 منطقه، در مجموع به وسـعت 15 هزار 
متر مربع آماده شده است. احسان کوزه گران همچنین 
از آماده سازى پارکینگ ضلع شمالى باغ تاریخى تاالر 
به وسعت سه هزار و 500 متر مربع براى اسکان چادر 

مسافرتى گردشگران خبر داد. 

تعیین سهم تقصیر در 
تصادفات

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان با بیان اینکه 
یکـى از آیتم هاى شـماره گذارى وسـیله نقلیـه تأیید 
سازمان استاندارد است، گفت: در تصادفاتى که نقص 
فنى خودرو محرز باشـد سـهم تقصیر براى سـازمان 
اسـتاندارد تعییـن خواهد شـد. سـرهنگ محمدرضا 
محمدى بـا بیان اینکـه در تصادفاتى کـه نقص فنى 
خودرو مشـخص باشـد سـهم تقصیر براى سـازمان 
اسـتاندارد تعیین خواهد شد، خاطرنشـان کرد: نقش 
اسـتاندارد در کیفیت و ایمنى با توجه بـه تأیید نهایى 
قطعات ایمنـى و خودرو، اگر بیشـتر از خودروسـازان 

نباشد کمتر نیست.

43 هزار شغل در استان 
محقق شد 

معاون اقتصـادى اسـتاندار اصفهان گفت: براسـاس 
آمارها در برگشت واحدهاى تولیدى حدود 172 واحد 
راکد و نیمه فعال اسـتان در طول پنج ماه گذشته احیا 
شدند که موجب ایجاد اشتغال مناسبى در استان شد. 
امیررضا نقش اظهار کرد: امسال موضوع اشتغال یک 
میلیون نفرى در کشـور مطرح شـده که سهم استان 
اصفهان 80 هزار شـغل جدید اسـت. وى خاطرنشان 
کرد: در سـال گذشـته از هدف گذارى 60 هزار شغل 
جدید، حدود 43 هزار شـغل در اسـتان محقق شد که 

هدف گذارى باالیى است.

خبر

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از وقوع جنایت در 
این شهر توسط دامادى که سه عضو خانواده همسرش را 

به قتل رسانده است، خبر داد.
به گزارش مرکز اطالع رسانى پلیس اصفهان، سرهنگ 
حسین بســاطى گفت:  روز شــنبه یک تماس تلفنى با 
سامانه مرکز فوریت هاى پلیســى 110 اصفهان گرفته 
و خبرى در بــاره قتل اعضاى یک خانــواده در یکى از 

خیابان هاى شهر اصفهان اعالم شد.
وى اظهار داشــت: بالفاصله مأموران اداره تجســس 
و گشــت انتظامى اصفهان به محل مــورد نظر اعزام و 
مشاهده کردند که یک مرد 75 ساله و دو زن 65 ساله و 

22 ساله به قتل رسیده اند.
فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان اظهار داشت: بر 
اساس بررسى هاى تخصصى مشــخص شد که داماد 
38 ســاله این خانواده از روى دیوار منزل پدر همسرش 
وارد خانه شده و این افراد شامل پدر همسر، مادر همسر 
و خواهر همسرش را  به وسیله چاقو به قتل رسانده است.

سرهنگ حسین بساطى تصریح کرد: قاتل پس از ارتکاب 
جنایت، خود را به کالنترى، معرفى و انگیزه اش از اقدام به 

قتل را اختالفات خانوادگى اعالم کرد.
وى افزود: قاتل بــراى اقدامات قانونى به مرجع قضایى 

شهرستان اصفهان تحویل داده شد.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در آستانه یک انقالب 
ادارى در شهردارى در مبارزه با فساد هستیم، گفت: امید 
داریم این غده هاى چرکین در این دوره مدیریت شهرى 

از یکى از ساختارهاى ادارى نظام زدوده شود.
على قاسم زاده با اشــاره به اینکه در آستانه یک انقالب 
ادارى در شهردارى در مبارزه با فساد هستیم، مطرح کرد: 
امید داریم این غده هاى چرکیــن در این دوره مدیریت 
شهرى از یکى از ســاختارهاى ادارى نظام زدوده شود؛ 
در این مسیر فراز و نشیب هایى خواهیم داشت که بدون 

همدلى و همگرایى نمى توان این مسیر را طى کرد.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: کســانى از بیرون به 

صورت نامشروع و ناحق از این سیستم منتفع مى شدند 
که قطعًا مقاومت ها و شیطنت هایى در این مسیر صورت 
خواهد گرفت که امید داریم به لطف خــدا و با همدلى 
میان دستگاه هاى مختلف شــهر بتوانیم به راحتى این 
غده چرکین را برچیده و سفره فساد را نیز در شهردارى 

جمع کنیم.
وى تصریح کرد: نزدیک به صددرصد کارکنان شهردارى 
پاکدست و خدوم هستند و درصد بسیار کمى باعث شده اند 
حیثیت سیســتم زیرســؤال برود که علت آن تحریک 
دالل هاى بیرونى است؛ امید داریم با کمک دستگاه قضا 

این لکه را از دامن شهردارى پاك کنیم.

سفره فساد را از شهردارى 
جمع مى کنیم

داماد اصفهانى، 3 عضو 
خانواده همسرش را ُکشت

 اژدها، رامبوتان، منگوستین، ملکه، ساالك، کیُنوا، 
فیسالیس، فالسا؛ اینها نام یک کشور دور افتاده روى 
نقشــه یا نام جانوران ماقبل تاریخ نیست؛ اینها نام 
میوه هایى است که این روزها در میوه فروشى هاى 
باالى شهر خودنمایى مى کنند. میوه هایى با شکل و 
شمایل عجیب و غریب در بسته هاى شیک الکچرى 

که در هر مغازه اى هم یافت نمى شود. 
زادگاه اصلــى این میوه ها کشــورهاى آفریقایى و 
آسیاى جنوب شرقى است و مشتریان پر و پا قرصشان 
معموًال اینفلوئنسرها و بالگرهایى هستند که با این 

میوه ها پول درمى آورند.
خیابان توحید، مرداویج، شیخ صدوق و سیتى سنتر، 
جزو مراکز اصلى فروش میوه هاى لوکس و استوایى 
در اصفهان به شمار مى آیند. میوه هایى که با کیلو 
و گرم سنجیده نمى شــود؛ بلکه، دانه اى به فروش 

مى رسند. 
آنها نه به شکل معمولى؛ بلکه، به شکل قاچاق هوایى 
و با هواپیما از آن سوى مرزها مى آیند و بدون ویزا از 
میوه فروشى هاى لوکس باالى شهر سردرمى آورند. 
پیمان، صاحب یکى از این سوپرمیوه هاى الکچرى 
در خیابان توحید است. مغازه اش حدود 20 متر است 
و با سرامیک هاى یکدست ســفید پوشانده شده و 
چندان شــباهتى با میوه فروشــى هاى پایین شهر 
ندارد. میوه ها مرتب در جعبه هاى یک شکل و ردیف 
روى پیشخوان فروشگاهش قرار گرفته است. تقریبًا 
همه نوع میوه اى دارد اما الکچرى ها، شــاه نشین 
فروشگاهش هســتند و ردیف جلوتر را به خودشان 

اختصاص داده اند. 
نام هر کدام از میوه هاى عجیــب، روى تکه کاغذ 
سفیدى نوشته شده و با تکه چوبى بین میوه ها جاساز 
شده است تا مشــترى هاى تازه واردتر و غریبه ها 
راحت تر بتوانند با نام هاى ناآشنا، آشنا شوند؛ اسامى 
که به راحتى نمى شود تلفظشان کرد، کنار میوه هاى 

معمولى تر قرار گرفته اند.
این میوه هاى  لوکس قیمتشان چند برابر میوه هاى 
معمولى اســت. در کنار آنها موزها و آناناس ها که 
روزگارى نام الکچرى را با خود یدك مى کشیدند، 
زیر زردى المپ فروشــگاه، رنگ پریده تر به نظر 
مى رســند و دیگر نماى قبل را ندارند چون حاال به 
وفور در بازار دیده مى شوند و در رقابت با میوه هاى 
محدودى که گاهى قیمت هر دانه شان  تا نیم میلیون 

تومان هم مى رسد از چشم افتاده اند.
در کنار آنها میوه کامکوات هنوز هم جزو لوکس ها 
محسوب مى شود و با اینکه چند سالى است ردپایى 
در بازار میوه و سبزى دارد اما حال و روز این میوه هم 
اندکى با میوه هاى لوکسى که تلفظ نامشان چندان 
ساده نیســت فرق مى کند و دیگر مثل قبل قیمت 
نجومى ندارد و حاال عادى تر شــده است؛ هر کیلو 

15 هزار تومان.

بى مزه هاى گرانقیمت
به جز کامکوات، بقیه میوه هاى عجیب و غریب اما 
جایگاهشــان را حفظ کرده اند. آنها دانه اى فروخته 
مى شــوند و طعم و مزه شــان تنها با دالر چشیده 

مى شود. 
زمان زیادى نیست که سر و کله این میوه ها در مغازه 
پیمان پیدا شده اســت. او تقریبًا همه را تست کرده 
تا اگر مشترى از او پرســید که میوه هاى عجیبش 
چه طعم و مزه اى دارند ســردرگم نشــود و بتواند 
مشــتریانش را راهنمایى کند: «طعم همه شان را 
مى دانم. بار که مى رسد، اول خودم مى خورم تا ببینم 
چطور هستند. بعضى هایشان اصًال مزه نمى دهند اما 
بخاطر خواصشان هم که شده مردم مى خرند. مثًال 
طعم کیُنوا یا خیار آفریقایى زیــاد با مذاق ما جور در

نمى آید اما جک فروت شــبیه آناناس اما شیرین تر 
است و بیشتر مشترى دارد. ساالك، طعم و مزه اش 
ملس است و طعم خاصى ندارد اما باز بخاطر خواص 
بى شمارى که دارد خیلى ها آن را مى خرند. ببینید 

شبیه پوست مار به نظر مى آید.»
انگشت اشــاره اش مى رود به ســمت میوه هاى 
زردى که نه به گالبى شبیه است و نه به انبه و روى 
پوستشــان پر از تیغ هاى کوچک است و بوى پیاز 
گندیده مى دهد: «اینها را مى بینید! اینها خیلى گران 
هستند، بوى خوبى هم ندارند اما میوه خوشمزه اى 
دارند. طعمى بین موز و ســیب مى دهند. نمى شود 

توصیفشان کرد؛ باید بخورید تا بهتر بفهمید.» 
بعضى طعم ها به میوه هــاى خودمان هم نزدیکند، 
فقط گرانند. بیشــتر افرادى که بــه دنبال این میوه 
ها مى آینــد یا براى میهمانى هاى خاصشــان این 
میوه ها را مى خرند یا بخاطر ریسک اولین امتحان 
است. این مربوط به کسانى است که وضع متوسطى 
دارند و چندان الکچرى نیســتند امــا الکچرى ها

 میوه ها را نه دانه اى بلکــه، کیلویى مى خرند. این 
مشــترى ها هر هفته مــى آیند و بــراى میهمانى 
هاى آخرهفته یا میهمانى هاى الکچریشان خرید 
مى کنند. گاهى تا چند میلیون هم قیمت میوه هایى 

که مى خرند مى شود. 
پیمــان درباره پرفــروش ترین میوه هــاى خارجى 
مى گوید: «اینکه فروشــمان چطور باشــد به بار هم 
بستگى دارد. مهمترین ویژگى میوه هاى لوکس تازه 
بودن آنهاست. اگر پالسیده شوند و یا حتى لک کوچکى 

بردارند روى دستمان مى مانند؛ البته اگر بمانند.»
ماندگارى  میوه ها اما باالســت. میوه هاى سخت 
پوســتى که تا مدت ها شــکل و قیافه خود را حفظ 
مى کنند و همین باعث مى شود میوه فروش ها نه 

ضرر؛ بلکه از فروش این غریبه ها سود هم ببرند. 
پیمان درباره میوه هایى که ســال گذشته و امسال 
بیشــترین فروش را داشــتند مى گوید: «بلوبرى، 
فیســالیس، انبه مصرى، آووکادو، توت آمریکایى، 
اژدهــا و میوه کاکتوس مشــترى هاى بیشــترى 
داشته اند البته اینها بیشتر هم بین مردم جا افتاده. مثًال 
پشن فروت را مردم کمتر دیده و خورده اند و کمتر با 
آن آشنایى دارند ولى همه میوه ها بسته به سلیقه هاى 
مختلف، مشترى دارد، چون براى مردم تازگى دارد.»

دراگون یا اژدها، گواوا، چیکو، آووکادو، فیســالیس، 
پشــن فروت، انبه، نارگیل، فوجى، آناناس و فالسا 
تنها بخشى از میوه هاى گرانقیمتى است که در بازار 

اصفهان دیده مى شود.
کمى آن طرف تر به سمت چهارراه نظر به فاصله یکى 
دو مغازه، فروشگاه دیگرى اســت که چند جعبه را 
برعکس کرده و میز رنگارنگى از میوه هاى لوکسش 
به راه انداخته. علیرضا عالوه بر میوه هاى پرفروشى 
که پیمان در فروشــگاهش چیده، کرن برى و استار 
فروت و منگوســتاین را هم به لیســت میوه هاى 

الکچرى اش اضافه کرده است. 
ردیف اول میــوه هاى علیرضا نامش اژدهاســت. 
میوه ســرخ رنگى که اگر کمى بــه تخیلت اجازه 
دهى مانند اژدهاى کوچکــى در جعبه هاى تکى با 
روکش هاى بــراق، جلوه گرى مى کنــد. کنار آن، 
دوریان و آواکادو و خیار آفریقایى اســت که به گفته 
علیرضا از پرفروش ترین ها هستند که با قیمت هاى 
الکچرى فروخته مى شوند و سرجمع اگر بخواهى 
دو یا سه نوع از این نوع میوه ها را بخرى باید حداقل 

یکى دو میلیون پیاده شوى. 
علت اینکه اژدها بیشــتر از همه خواهان دارد طعم 
متفاوت و خوشــمزه آن اســت. علیرضا مى گوید: 
«تقریبًا طعم گالبى خودمان را مى دهد اما خوشمزه 
تر و با بوى مطبوع و منحصر بــه فرد خودش. البته 

بعضى از این میوه ها هم چندان طعم متفاوتى ندارد 
اما به این علت که خواص بسیار زیادى دارند مشترى 

هم دارند.» 
 گروه دیگرى از فروشندگان این میوه ها، در بازار شیخ 
صدوق هستند که حاال در خرید و فروش میوه هاى 
لوکس از میوه فــروش هاى خیابــان نظر و توحید 
حرفه اى ترند و سابقه بیشترى در فروش میوه هاى 
لوکس دارند. حمید هفت یا هشــت سالى هست که 
در کار فروش ایــن میوه هاى متفاوت اســت: «ما 
مشترى ثابت واردکننده ها هستیم، هر هفته بار جدید 
مى آوریم. بیشتر این میوه ها ماندگارى باالیى دارند. 

البته اگر چیزى براى ماندگارى باقى بماند.»
پشن فروت ها زرد و تمیز، زیر نور زرد و سفید المپ ها، 
درخشندگى خاصى دارند. هر کدامشان در بسته هاى 
شیک روى لبه پیشخوان چیده شده اند بدون اینکه 
قیمت هایشان مشخص باشــد. فروشنده مى گوید: 
«باید ببینم وزنش چقدر است اما هر کیلو 300 هزار 
تومان است.» پشن فروت ها خواهان زیاد دارند. میوه 
بى مزه اى که به میوه الغرى تشــبیه شده و همین 
تبلیغى است که مشتریانش بیش از آنچه باید شده اند 

و گاهى برایش پول هاى هنگفتى مى دهند.
در کنار نجومى ها بعضى اســتوایى هاى نه چندان 
غریبه هم با قیمــت هاى مالیم تــرى به فروش 
مى رسند و در بین آنها پاپایا است که کیلویى 70 هزار 
تومان قیمت خورده اســت و کنار آن فسیالیس که 
در بســته هاى 200 گرمى، 35 هزار تومان فروخته 
مى شود. بلوبرى در بسته هاى 100گرمى با قیمت 
100هزار تومان و آووکادو بــا قیمت هر عدد حدود 
70 هزار تومن در بازارهاى مختلف شهر قیمت هاى 
متفاوتى را تجربه مى کنند و بســتگى دارد که کدام 

قسمت از باالى شهر فروخته شوند.
این میوه هــا را البته مــى توانى در ســوپرمارکت 
هاى الکچرى هم پیدا کنى. صاحــب یکى از این 
فروشگاه ها سرش به حساب وکتاب  فروش است و 
چندان تمایلى به تعریف قصــه درباره میوه ها ندارد. 
در فروشــگاه او هر انبه مصرى  400گرمى حدوداً 
160 هــزار تومان قیمت دارد، منگوســتاین هم در 
بســته هاى دو تایى مى شــود 350 هــزار تومان، 
استارفروت هم که بر اســاس وزنش تقریبًا دانه اى 

250 هزار تومان در مى آید.

میلیونى هاى فضاى مجازى 
به جز بازارهاى میوه و تره بار، ســوپرمیوه ها، سیتى 
ســنترها و مال ها این میوه هاى عجیب غریب به 
صورت آنالین هم به فروش مى رسند و حتى ضمانت 
نامه هم دارند. بماند که در ســایت ها و اینستاگرام 
گاهى این میوه ها قیمت هاى نجومى ترى را تجربه 

مى کنند.
در این سایت ها ِرنج قیمت ها گران تر از فروشگاه هاى 
عادى اســت و گاهى میــوه هایى هســتند که در 
فروشــگاه ها نیســت و قیمت یک دانه آن به چند 
میلیون هم مى رسد. این میوه ها باید از قبل سفارش 
داده شود. میوه هاى فرا لوکسى که از روى عکسشان 

انتخاب مى شوند و بعد از چند روز به دست مشتریان 
خاصشان مى رسد. همانطور که گفته شد پیشخوان 
این میوه ها معموًال مجازى است و چون قیمت هاى 
بسیار باالیى دارند، معموًال براى مراسم هاى خاص 

خریدارى مى شوند.
از جمله این میوه ها توت فرنگى آبى اســت که در 
حدود دانه اى ســه میلیون تومان فروخته مى شود 
و به گفته فروشــندگان مجازى اش، هر مشــترى 
اگر بخواهــد 20 دانه از آن را بخــرد قیمتش به 60 
میلیون تومان هم مى رســد. دوریان کیلویى بیش 
از دو میلیون تومان اســت که هر کدام از آنها حدود 
دو تا ســه کیلو وزن دارد و جک فروت که یک میوه 
فوق الکچرى شناخته مى شــود و معموًال بین 10 
تا 15 کیلو وزن دارد تا کیلویى ســه میلیون تومان 

فروخته مى شود. 
تنوع این میوه ها و توزیع آنها در بازار حقیقى و مجازى 
به گونه اى است که برخى از مردم حتى فرصت یک 
بار چشیدن طعم آن را نیز ندارند و حتى برخى نام آنها 
را نمى دانند و همین باعث مى شود که جذابیتشان دو 
چندان شود؛ میوه هایى که حد و اندازه و قیمتشان با 
دالر گره خورده و با اینکه دولت واردات این میوه ها را 
ممنوع کرده اســت اما با این همه، لوکس ها رد پاى 
خودشان را در بازار میوه ایران گذاشته اند و تا زمانى که 
خریدار داشته باشند به هر قیمتى وارد کشور مى شوند.  
اما مشترى هاى این میوه ها خیلى در قید و بند نواسانات 
قیمت ارز نیستند و تنها چیزى که برایشان مهم است، 
همان بشــقاب هاى رنگارنگ از میوه هایى است که 

هنوز هم به آنها حس خاص بودن مى دهد.

قاچاق از چین، اندونزى و تایوان
خرید و فروش این میوه ها مورد تأیید متولیان میادین 
میوه و تره بار و سازمان جهاد کشاورزى نیست و بیشتر 
از مرز پاکستان به صورت زمینى و قاچاق وارد برخى 
از شهر هاى سیستان و بلوچستان مى شود. به گفته 
کارشناسان خاستگاه اصلى این میوه ها کشور هایى 
مانند چین، اندونزى، بنگالدش، تایوان، تایلند، مالزى 
و سنگاپور است و معموًال فصل مشخصى ندارند چرا 
که در حال حاضر به شکل گلخانه اى کشت مى شوند 
و اصطالحًا میــوه چهارفصل به حســاب مى آیند. 
پس وارد کننده هر زمانى که اراده کند مى تواند این 
میوه ها را سفارش داده و به کشور وارد کند. بسیارى 
از مسئوالن بر این باورند که کیفیت باالى میوه هاى 
ممنوعه نشان مى دهد که واردات آنها از مسیرهاى 
کوله برى و قاچاق صورت نگرفته و از آنجاکه عمده 
میوه هاى قاچاق مربوط به نیم کره جنوبى است، به 
نظر مى رسد این میوه ها از طریق هواپیما به کشور

 وارد شده اند. 
تاکنون قانون به روز شده اى براى ورود این میوه ها 
تدوین نشده است تا بتواند با این نوع قاچاق  نوپدید 
مقابله  کند و تعزیرات در نهایت مى تواند وارد کننده را 
با مبلغى که آن هم زیاد نیست جریمه کند و این مبلغ 
در مقابل سودى که آن وارد کننده از این راه کسب 

مى کند اصًال به حساب نمى آید...

میوه هاى غریبه در  میوه فروشى ها جا باز کرده اند

خودنمایى«اژدها» در باال شهر اصفهان!
«سماع نقوش» 

در گالرى نقش خانه
نصف جهان  نمایشــگاه آثار کتاب «ســماع نقوش» شــامل 
طرح هاى نگارگرى از آثار میثم نیلــى در گالرى نقش خانه در 

معرض دید عموم قرار گرفت. 
طرح هاى این کتاب براى هنرجویان صنایع دستى، نگارگرى، 
گل و مرغ، تذهیب، نقشــه فرش، معرق، منبت، گچبرى، تابلو 

فرش و... کاربرد ویژه خواهد داشت.
این نمایشگاه جهت بازدید عموم تا 28 اردیبهشت ماه دایر است 
و عالقه مندان مى توانند از ساعت 10 الى 18 همه روزه از این 

نمایشگاه بازدید نمایند.

آبگرفتگى در سپاهانشهر
نصف جهان  با ورود ســامانه بارشى به کشور که باعث بارندگى 
قابل توجهى در روز شنبه در بخش هایى از اصفهان شد، برخى 
از خیابان هاى اصفهان از جمله کنارگذر شهید دستجردى دچار 
آبگرفتگى شدید و غافلگیرى شهروندان و ترافیک در این منطقه 
شد. بر اثر این بارش کم سابقه، تردد خودرو ها و عابران مختل شد 
و در خیابان هاى این منطقه روان آب به راه افتاد. با توجه به اینکه 
اصفهان با خشکسالى شدیدى دســت به گریبان است به گفته 
کارشناسان جمع آورى این روان آب ها مى تواند کمک بسیارى 

به خشکسالى اصفهان بکند.
این در حالى است که با داخل شــدن این روان آب ها به شبکه 
فاضالب، گرفتگى فاضالب نقاط مختلــف اصفهان در هر بار 

بارندگى شدید مشکالت فراوانى به وجود مى آورد.

اغذیه فروشى هاى غیر بهداشتى
نصف جهان  طى چند ســال اخیر،کارکرد بسیارى از واحدهاى 

صنفى از جمله اغذیه فروشى ها تغییر کرده است.
در برخى از این مکان ها که اکنون محلى براى تفریح شــده اند 

موارد بهداشتى آنچنان که باید و شاید رعایت نمى شود.
طى پیگیرى هاى «نصف جهان» مشخص شد که تعداد زیادى 
از این اغذیه فروشى ها که معموًال در مکان هاى پر رفت و آمد 
از جمله چهارباغ و مکان هاى تفریحى واقع شــده اند از لحاظ 
بهداشتى در وضعیت مناسبى قرار ندارند و مردم از این موضوع 
گالیه مند هستند. اینکه آیا مرکز بهداشت اصفهان در این رابطه 
اقدام به بازرسى از این فروشگاه ها کرده یا خیر معلوم نیست اما 
با توجه به نزدیک شدن فصل تابستان به نظر مى رسد نظارت 
بر کار این مشــاغل باید به طور جدى تر انجام شــود تا شاهد

 مسمومیت هاى غذایى نباشیم.

دریا قدرتى پور

رئیس جمهور اواخر اردیبهشت به 
اصفهان مى آید

نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى از ســفر 
رئیس جمهور به اصفهان در اواخر اردیبهشت ماه خبرداد.

مهدى طغیانى درخصوص نشست مجمع نمایندگان اصفهان با وزیر 
نیرو اظهار کرد: برخى از پروژه هاى استان اصفهان در حوزه آب در 
این نشست مشترك مطرح شد و بنا شد برخى از این پروژه ها در دفتر 

معاون اول رئیس جمهور جمع بندى شود.
وى افزود: الزم اســت درخصوص مصوبات سفر رئیس جمهور از 
پراکنده کارى پرهیز شود و مهم ترین اولویت استان اصفهان یعنى 
زاینده رود را به صورت جدى دنبال کنیم؛ زیرا در غیر این صورت به 

نتیجه اى نخواهیم رسید.
طغیانى با اشاره به سفر رئیس جمهور به اصفهان تاکید کرد: طى 
گفت وگویى که با معاون پارلمانى ریاســت جمهورى داشتم هنوز 
تاریخ دقیقى در خصوص سفر آیت ا... رئیسى به اصفهان مشخص 
نیست و صرفًا اعالم شده که این ســفر در اواخر اردیبهشت ماه 

انجام خواهد شد.

اجراى  طرح بن-بروجن متوقف شد
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان از توقف طرح بن- بروجن به 

دنبال پیگیرى هاى قضایى خبر داد.
حجت االسالم اسدا... جعفرى با اشاره به مسئله آب گفت: این موضوع 
دغدغه ماست و به راحتى نمى توان از کنار آن گذشت. اولویت همه 
دستگاه ها در اصفهان باید مسئله آب باشد. جلسات در این زمینه در 
حال انجام است و آخرین موضوع طرح بن- بروجن بود که از طریق 
استاندار و دستگاه هاى نظارتى پیگیرى شد. من نیز شرح مفصلى 
نوشتم و به تبعات منفى احتمالى آن اشاره و دغدغه ها را به رئیس قوه 

قضاییه اعالم کردم.
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان تصریح کرد: به دنبال این 
شرح، رئیس قوه قضائیه نیز اعالم کرد که موضوع پیگیرى شود و 
دادستان کل کشور را مأمور رسیدگى کرد. دادستان نیز به موضوع 
ورود کرد و در پى همین پیگیرى ها تاکنون طرح اجرا نشده است. از 

طریق استاندار نیز این موضوع در وزارت کشور پیگیرى شده است.



04تکنولوژىتکنولوژى 4305چهارشنبه  14 اردیبهشت  ماه   1401 سال نوزدهم

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

راى شــماره 140060302026016083 مورخ 1400/12/17 هیات یک آقاى 
محسن زارعى به شناسنامه شماره 14798 کدملى 1292300671 صادره اصفهان 
فرزند اکبر بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 31 مترمربع از پالك 
15272 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت یداله شیرانى
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 انتشــار 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 تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/02/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/29 - م الف: 

1311549 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/220

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 شــماره 140160302027000236 مــورخ 1401/1/17 احمــد رضا 
جابرى پوده فرزند حســین بشماره شناســنامه 34 صادره از دهاقان بشماره ملى 
5129864468 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 278 فرعى از 15201 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 90/44 
مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/14 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/02/29- م الف: 1311596- رییس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/224

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 شــماره 140160302027000244 مــورخ 1401/1/17 حســینعلى 

جابرى پوده فرزند نصراله بشماره شناســنامه 66 صادره از شهرضا بشماره ملى 
5129838051 در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه 
زمین پالك 237 فرعــى از 15201 اصلــى واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به 
مســاحت 60/80  مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى 
مصطفى مســائلى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/14 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/02/29- م الف: 1311707- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 

اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/226

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

راى شــماره 140060302026012930 مورخ 1400/10/02 هیات یک خانم 
راضیه سادات کلوشانى به شناســنامه و کدملى 1272345971 صادره اصفهان 
فرزند سیدمهدى بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 102,24 مترمربع از 
پالك شماره 16 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان تأیید طبق مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 

224056- 96/4/1 و 123801 - 63/3/14 دفتر 2 اصفهان تأیید گردید. 
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشخاص نسبت 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 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 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/14 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/02/29 - م الف: 1311723 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /2/228

ترفندهاى افزایش سرعت و بهبود عملکرد اندروید
براى افزایش سرعت و بهبود عملکرد اندروید از چه ترفند هایى مى توان استفاده کرد؟ این سئوال هنوز هم جزو پرسش هاى داغ و پرطرفدار در اینترنت است و با وجود این که عملکرد گوشى هاى هوشمند جدید در چند سال اخیر بى نظیر و بسیار سریع شده است، اما 
همچنان افرادى که از دستگاه هاى قدیمى تر استفاده مى کنند، رویاى سرعت بیشتر و عملکرد بهتر گوشى اندرویدى خود را دارند. اما آیا واقعا روشى وجود دارد که سرعت کارکرد گوشــى شما را افزایش دهد؟ بله! در ادامه این مقاله ترفند هایى که با استفاده از آن ها 

مى توانید افزایش قابل توجه سرعت گوشى را تجربه کنید با شما به اشتراك گذاشته ایم. پس با ما همراه شوید.

اپلیکیشن هایى که کارایى ندارند 
حذف کنید

بیشتر دستگاه هاى اندرویدى دچار مشکل هنگ کردن و یا لگ مى شوند 
و اکثر مواقع دلیل این اتفاق نیز نصب بیش از حد اپلیکیشــن اســت. در پلى استور 

میلیون ها اپلیکیشــن گوناگون براى سیســتم عامل اندروید وجود دارد و اکثر آن ها نیز به 
رایگان در اختیار کاربران قرار داده مى شــوند. به همین دلیل هم کاربران تمایل دارند تا با نصب 

و استفاده از این برنامه ها، متوجه شوند که آیا این اپ ها برایشــان مفید خواهند بود یا خیر. اما مشکل 
اینجاست که معموًال بعد از نصب برنامه متوجه مى شوند که این برنامه قابلیت هایى که دنبالشان بودند را 
ندارد؛ و به جاى این که آن را حذف کنند تنها این اپ نصب شده و بى فایده را نادیده گرفته و آن را به همان 

شکل در گوشى رها مى کنند.
اگر دیدگاه فنى نداشته باشید، فکر مى کنید که اگر از یک اپ اســتفاده نکنید، این اپ اجرا نخواهد شد، اما 
در واقعیت باید بدانید که این اپ در پس زمینه دستگاه شما در حال اجرا بوده و منابع سیستمى را نیز مورد 
اســتفاده قرار مى دهد. همین موضوع باعث مى شود تا سایر اپلیکیشــن هاى کاربردى کارکرد روان 

نداشته باشند.
بیشتر اپلیکیشن هایى که داخل گوشى از آن ها اســتفاده مى کنیم براى اجرا به اینترنت نیاز 

دارند، اگر اپلیکیشن هایى که برایتان استفاده ندارند را نگه دارید، باعث تحلیل رفتن 
منابع سخت افزارى و باال رفتن مصرف اینترنت خواهد شد؛ به همین دلیل 

هم باید از شر این برنامه ها خالص شوید تا سرعت عملکرد 
گوشى اندرویدى شما ارتقاء پیدا کند.

 حافظه 
پنهان اپلیکیشن ها را پاك کنید

تعــدادى از برنامه ها داخل گوشــى هوشــمند اندرویدى 
شــما وجود دارند که زیاد از آن ها اســتفاده نمى کنید، اما از آنجایى که 

برایتان مهم هستند، باید حتمًا روى گوشــى تان این اپ ها را داشته باشید؛ مانند 
اپلیکیشن هایى که براى رزرو پروازهایتان، هتل و سفارش غذا استفاده مى شوند. براى 

 Settings افزایش سرعت و بهبود عملکرد اندروید دیتا هاى پنهان این برنامه ها را از قسمت
حذف کنید تا از این که فضاى زیادى از گوشى شما را اشغال نمى کنند اطمینان حاصل کنید.

پاك کردن حافظه پنهان یا همان کــش (Cache) به اجراى هرچه ســریع تر و روان تر برنامه ها 
کمک شایانى مى کند. حذف دیتا هاى قدیمى که دیگر به آن ها نیازى ندارید به عنوان یک راه حل 
دائمى نیســت چراکه دوباره این دیتا ها داخل گوشى جمع خواهند شــد. با این حال حذف کش به 
دستگاه هایى که به ویژه با مشکل هنگ کردن روبه رو هستند، کمک زیادى مى کند. این روش را 
براى برنامه هایى که دیتا هاى تصویرى زیادى را ذخیره مى کنند مانند فیسبوك و اینستاگرام 

حتماً استفاده کنید.براى مثال فیسبوك عکس پروفایل شما را داخل حافظه داخلى گوشى 
ذخیره ســازى مى کند تا دفعه بعدى که اپ فیســبوك را باز کردید، دوباره نیاز به 

دانلود آن نباشد. البته، حذف حافظه پنهان در نهایت منجر به دانلود محدد 
فایل هاى ضرورى توسط برنامه مرتبط مى شود، پس توجه داشته 

باشید که مصرف اینترنت تان بیشتر خواهد شد.

RAM حذف 
اندروید ویژگى مدیریت برنامه فوق العاده اى دارد که 

به کاربران خود این امکان را مى دهد تا هر روند ناخواسته اى را 
هر زمان که احتیاج بود به راحتى خاتمه دهند. این روش قدیمى باعث 
بهتر شدن قدرت اجرا و عملکرد رم گوشى هوشمند اندرویدیتان خواهد شد.

تقریباً تمامى النچر ها داراى قابلیت آزادســازى حافظه سیستمى هستند؛ اما در 
صورت نبود این ویژگى مى توانید از برنامه هاى پاکسازى حافظه استفاده کنید. با این 
حال توجه داشته باشید که برخى از اپلیکیشن هایى که در این زمینه فعالیت مى کنند، 
فقط مدعى سریع تر شدن دستگاه با پاکسازى رم هستند و خود این برنامه ها براى 

اجرا حجم زیادى از فضاى رم را اشغال مى کنند!
پاکسازى رم گوشى ها باعث افزایش ســرعت و بهبود عملکرد گوشى 

اندرویدتان خواهد شــد؛ چراکه بــا این کار اپلیکیشــن هاى 
ناخواســته اى که از فضاى با ارزش حافظه گوشــى 

استفاده مى کنند بسته خواهند شد.

گوشى 
خود را آپدیت نکنید

با خواندن این تیتر بالفاصله از خودتان مى پرسید: 
همین االن گفتید که آپدیت کردن گوشى باعث افزایش 

سرعت آن مى شود و حاال خالفش را توصیه مى کنید؟! در پاسخ 
باید بگوییم که آپدیت کردن گوشى هاى اندرویدى یکى از ترفند هایى 

است که همه ساله مى توانید با اســتفاده از آن افزایش سرعت و بهبود 
عملکرد اندروید را مشــاهده کنید. اما باید توجه داشته باشید که همه 

سازندگان آپدیت هاى خوب و باثباتى به کاربران ارائه نمى دهند.
عالوه براین، ممکن است گوشى شما فضاى حافظه کمى داشته 

باشد و به دلیل قدیمى بودن آپدیت کردن سیستم عامل 
آن منابع اضافه ترى مصرف کند.

 روت کردن دستگاه 
اندرویدى

توجه داشته باشید که روت کردن گوشى اندرویدى به خودى 
خود باعث افزایش ســرعت و بهبود عملکرد اندروید نخواهد شد، 

اما مى توانید با استفاده از این روش بلوت ویر ها (Bloatware) یا همان 
برنامه هاى پیش فرض گوشى را حذف کرده و در نتیجه این کار افزایش 
سرعت کارکرد گوشــى را تجربه کنید. روت کردن گوشى مى تواند باعث 
سریع تر شدن و یا حتى بدتر شدن گوشى هوشمند اندرویدى شود و مسئله 

دیگرى که باید به آن توجه داشته باشید این است که با انجام یک قدم 
اشتباه در فرآیند روت کردن کل پروسه را خراب خواهید کرد به 

همین دلیل توصیه مى کنیم در مورد به کار گرفتن این 
روش نهایت دقت و توجه را به خرج دهید. 

استفاده از حافظه ابرى
Cloud یا همان حافظه ابرى آینده حافظه هاى 

ذخیره ســازى و اپلیکیشــن ها خواهد بود. با استفاده از 
آن نه تنها دیتا هاى شــما از طریق دستگاه هاى مختلف قبل 

دسترس خواهند بود بلکه حافظه داخلى گوشــى که بسیار حائز 
اهمیت است خالى مى ماند و مى توانید بعداً این فضا را براى استفاده 
از سایر اپلیکیشــن هاى مهم به کار ببرید. توجه داشته باشید که 
حافظه داخلى یک نقش مهم و حیاتى را در عملکرد گوشى هاى 

اندرویدى دارد. اگر حافظه فلش eMMC یا UFS گوشى 
هوشمندتان بیش از 70 درصد پر شود، عملکرد آن 

با اختالل مواجه خواهد شد.

 براى 
نصب برنامه روى گوشى تان 
هوشمندانه انتخاب کنید

ممکن است در نگاه اول این جمله برایتان کلیشه اى به نظر برسد، 
اما با در نظر گرفتن رشد اپلیکیشن هاى اندرویدى هم اکنون میلیون ها اپ 

مختص به این سیستم عامل در پلى استور وجود دارد که با چند کلیک ساده به 
سادگى روى گوشى شما نصب خواهند شــد؛ همچنین باید در نظر بگیرید که همه 

توسعه دهندگان قصد و نیت خوبى از ساخت اپلیکیشن ندارند! چراکه حاال بدافزار ها به 
پلى استور نیز نفوذ کرده و اغلب برنامه هایى که خود را به عنوان یک اپ بى ضرر معرفى 
مى کنند، جعلى بوده و مى خواهند تا با کنترل کردن گوشــى هوشــمند شما دیتا هاى 

ارزشمندتان را سرقت کرده و به نقطه دیگه اى از دنیا ارسال کنند.
اخیراً گوگل ابزارى به نام Play Protect را براى اســکن بدافزار ها منتشر کرده 

که مى تواند در زمینه افزایش ســرعت و بهبود عملکرد اندروید به صورت 
غیرمســتقیم تاثیر بگذارد. با این حال توصیه مى کنیم قبل از نصب 

هرگونه اپلیکیشنى حتى از گوگل پلى، ابتدا صحت آن را 
مورد بررسى قرار دهید.

 آپدیت هاى خودکار از طریق 
دیتاى موبایل و واى-فاى را خاموش کنید

اپلیکیشن ها براى این که بتوانند اطالعات شان را تازه نگه داشته 
و کار هایى نظیر آپلود فایل، عکس و ویدیو انجام دهند باید آپدیت شوند؛ 

به همین دلیل هم غیرفعال کردن دیتاى پس زمینه مى تواند باعث شــود تا 
افزایش سرعت و بهبود عملکرد اندروید را مشــاهده کنید. این بهبود در سرعت 

عملکرد به خاطر این است که برنامه هاى دستگاه شما از اتصال به اینترنت منع شده 
و عالوه براین خاموش کردن دیتاى پس زمینه مى تواند هزینه هاى اینترنتى شما را 

نیز تا حد زیادى کم کند.
از طرف دیگر اگر مى خواهید از همگام ســازى گوگل با گوشــى هوشمند خود 

جلوگیرى کنید باید گزینه همگام سازى خودکار را نیز غیرفعال کنید. براى 
این کار ابتدا مسیر Settings > Auto-update apps را در پیش گرفته 

و در این قســمت گزینه آپدیت خودکار از طریق واى-فاى 
(Auto-update apps over Wi-Fi only) را 

انتخاب کنید.

 استفاده از نسخه سبک 
یا الیت اپلیکیشن ها

بسیارى از اپلیکیشــن هاى معروف نظیر فیسبوك، 
توییتر، مسنجر، اپرا، اسپاتیفاى داراى نسخه هاى سبک 

یا همان الیت هستند. این ورژن ها در واقع نسخه سبک تر 
شده برنامه ها براى گوشــى هاى اندروید قدیمى و ضعیف 
مى باشند. استفاده از نسخه ســبک برنامه ها مى تواند 

تاثیر به سزایى در افزایش سرعت و بهبود عملکرد 
گوشى شما داشته باشد.

 از سنسور اثر انگشت 
دستگاه خود استفاده کنید

بیشتر گوشى هاى اندرویدى این روز ها داراى سنسور 
اثر انگشت هستند که اســتفاده یا عدم استفاده از آن تاثیرى 

روى افزایش ســرعت و بهبود عملکرد اندروید نخواهد داشت، 
اما بهتر است به جاى اســتفاده از الگو و یا پین کد براى باز کردن 
قفل گوشى از این سنسور ها استفاده کنید چراکه با استفاده از این 

قابلیت گوشى شما در کسرى از ثانیه باز خواهد شد، اما براى 
باز کردن قفل گوشى با استفاده از پین و یا الگو حداقل 

چند ثانیه زمان الزم است.

 
گوشى تان را ریستارت کنید

ریستارت کردن گوشى و یا حتى کامپیوتر یکى از راه 
حل هاى عمومى و البته کاربردى براى رفع مشکل کندى سرعت 

و یا هنگ کردن آن ها است که از دیرباز مورد استفاده قرار مى گرفته است. 
ریستارت کردن در کوتاه ترین زمان ممکن باعث افزایش سرعت عملکرد 

مى شود و با انجام این کار فایل هاى موقت حذف گوشى هوشمند 
هند  ا تا سیستم عامل اندرویدتان شد خو

افزایش سرعت پیدا کرده و 
حافظه آن تمیز شود.

گوشى خود را 
آپدیت کنید

اکثــر آپدیت هاى گوشــى هاى هوشــمند تاثیر 
به ســزایى در افزایش ســرعت و بهبود عملکرد این 

دســتگاه ها دارند. به همین دلیل استفاده از این آپدیت ها 
مى تواند به طرز معجزه آسایى عملکرد دستگاه اندرویدى 

را بهبود ببخشد. یکى دیگر از روش هاى جایگزین 
این کار استفاده از کاســتوم رام روى گوشى 

هوشمند اندرویدى است.

صفحه 
خانه گوشى را 

پاك کنید
اگر صفحه خانه یا هوم گوشى را پاك و تمیز نگه 

دارید، میزان دیتاى کمترى به سمت تراشه پردازشى 
سوق داده و در نهایت زمان کمترى براى رندر کردن 
صفحه نمایش تان نیاز خواهــد بود. در نتیجه همه 

این ها، افزایش سرعت و بهبود عملکرد اندروید 
را در پى خواهند داشت.

استفاده از النچر هاى 
سوم شخص

استفاده از النچر هاى ســوم شخص، یک روش عالى 
براى افزایش کیفیت و کارایى کلى دستگاه اندرویدى شما 

است، اما باید در نظر داشته باشید که همه النچر ها سبک نیستند. 
 Microsoft، Google’s با این حال، اکثر النچر هاى خوب مانند
 Pixel launcher، Lawnchair، Nova Launcher,

Hyperion, و ... را مى توانید براى استفاده انتخاب کنید.

النچر هاى سوم شخص ویژگى هاى زیادى را نیز براى 
شخصى سازى کردن دستگاه به کاربران خود 

ارائه مى دهند.

روید
 سریع شده است، اما 
با استفاده از آن ها   که

اپلیکیشن هایى که کارایى ندارند 
د حذفکن
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حل هاى عمومى و البته کاربردى براى رفع مشکل کندى سرعت 
و یا هنگ کردن آن ها است که از دیرباز مورد استفاده قرار مى گرفته است. 
ریستارت کردن در کوتاه ترین زمان ممکن باعث افزایش سرعت عملکرد

مى شود و با انجام این کار فایل هاى موقت حذفگوشى هوشمند 
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حافظه آن تمیز شود.
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واتساپ شروع به انتشار یک به روزرسانى جدید بتا براى کاربران اندروید کرده است که با این به روز رسانى چت 
آسان تر خواهد شد.

 پلتفرم WhatsApp در حال کار بر روى ویژگى جدیدى اســت که ارسال پیام به مخاطبین ذخیره نشده را براى 
 WhatsApp ،کاربران آسان تر مى کند. در حال حاضر، وقتى روى یک شماره تلفن در حباب چت ضربه مى زنید

شما را مستقیماً به برنامه شماره گیر پیش فرضتان مى برد.
 با به روزرسانى  پلتفرم واتساپ ممکن است پس از کلیک بر روى شماره تلفن گزینه هاى بیشترى براى شما نمایان 
شود. همچنین بر اساس گزارش WABetaInfo، واتساپ شروع به انتشار یک به روزرسانى جدید بتا براى کاربران 

اندروید کرده است. این به روزرسانى، نسخه برنامه را به 2.22.8.11 مى آورد و این پلتفرم 
متعلق به متا به شما امکان مى دهد هنگام انتخاب شماره تلفن در حباب هاى چت 

از برخى میانبر ها استفاده کنید.
پلتفرم واتساپ گزینه هاى جدیدى مانند افزودن به مخاطبین و تماس پس از 
آپدیت را به کاربران اندروید خود نشان مى دهد. اگر شماره تلفنى که روى آن 
ضربه مى زنید در واتساپ موجود باشــد، پلتفرم به شما گزینه اى براى شروع 
مکالمه با مخاطب نیز نشــان مى دهد. دو گزینه دیگر همیشــه زمانى ظاهر 

مى شوند که شماره تلفن در واتساپ در دسترس نباشد و همانطور که اشاره 
شد این ویژگى فقط براى کاربران اندرویدى که در برنامه بتا واتساپ 

ثبت نام کرده اند در دسترس است و اگرچه این شرکت هنوز 
هیچ جزئیات رسمى در مورد آن اعالم نکرده است.

هفته گذشته، واتساپ مجموعه اى از ویژگى هاى جدید را 
براى پیام هاى صوتى فعال کرد واین پلتفرم ادعا مى کند 

که این ویژگى هاى جدید ارتباط کاربران با دوستان و 
خانواده خود را آسان تر مى کند.

واتساپ قابلیت چت بدون ذخیره را فعال مى کند

ان مى برد.
س از کلیک بر روى شماره تلفن گزینه هاى بیشترى براى شما نمایان 
W، واتساپ شروع به انتشار یک به روزرسانى جدید بتا براى کاربران 

مممرمرممممرممفرم 1مه را به 2.22.8.11 مى آورد و این پلت
خاب شماره تلفن در حباب هاى چت

به مخاطبین و تماس پس از  دن
هد. اگر شماره تلفنى که روى آن
رم به شما گزینه اى براى شروع
دیگر همیشــه زمانى ظاهر نه

س نباشد و همانطور که اشاره
 در برنامه بتا واتساپ 

زنوز ین شرکت ه
ست.

ىجدید را
ددددددکند ا مى 
ستان و
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1. مسواك
مسواك شما یک جزء حیاتى براى بهداشت دهان و دندان است؛ 
اما اگر تاریخ مصرف آن تمام شــده، ممکن اســت در تمیز نگه 

داشتن دندان هاى شما بى تاثیر باشد.

2. کتانى ورزشى
کتانى هاى ورزشى، بالشــتک هاى مخصوص دارند که از ایجاد 
فشار به نقاط حساس بدن مانند ســتون فقرات و زانو جلوگیرى 
مى کند. زمانى که مدت اســتفاده از یک کتانى به درازا بکشد، 
این بالشتک ها از بین مى روند و انواع بیمارى هاى استخوانى به 

سراغمان مى آیند.

3. حوله حمام
حوله حمام نیز یکى دیگر از آن مواردى اســت که حتما باید به 
صورت شــخصى از آن استفاده شــود. تار و پود حوله حمام بعد 
از مدتى از بین مى رود و باعث بروز انواع بیمارى هاى پوســتى و 

مویى خواهد شد.
4. دارو

دارو یکى از راه ها براى دور کردن بیمــارى و راهى براى بهبود 
است؛ اما در صورتى که مدت زمان استفاده از آن تمام شده باشد، 
نه تنها باعث بهبود نمى شود، بلکه باعث بروز بیمارى هاى مختلف 

و بعضا جبران ناپذیر خواهد شد.

5. شانه مو
شانه مو پس از استفاده طوالنى بسیارى از باکترى هاى موجود در 
هوا را به خود جذب مى کند و آن ها را به مو و پوست سر شما انتقال 

مى دهد که بغضا باعث کچلى خواهد شد.

6. بالش
بالش نیز مانند موارد دیگر پس از مدتى تبدیل به وسایلى مى شود 

که انواع بیمارى هاى پوســتى و مو را به خود 
جذب مى کند. بسیارى از بیمارى هاى پوستى 

از این موضوعات نشات مى گیرند.

نتایج یک بررســى جدید بیانگــر بروز یک 
بیمارى جــدى در اثر مصرف فســت فود و 

غذا هاى فرآورى شده است.
 نتایج یک بررســى جدید، نشــان مى دهد 
رژیم هاى غذایى فســت فود سیستم ایمنى 
افــراد را گیج مى کنــد و منجر بــه افزایش 
بیمارى هــاى خود ایمنى در سراســر جهان 

مى شود.
بیمارى خودایمنــى هنگامى رخ مى دهد که 
دستگاه ایمنى بدن به اشــتباه حمله به خود 
بدن را آغاز مى کند؛ بیمارى هاى خودایمنى 
مى تواننــد اندام هــا و بافت هایــى از جمله 
گلبول هاى ســرخ خون، عروق خونى، غده 
تیروئید، لوزالمعده، عضالت، مفاصل و پوست 

را درگیر کنند.
محققان موسسه فرانسیس کریک، یک مرکز 
تحقیقاتى در حوزه زیست شناسى در لندن در 
حال بررســى رژیم غذایى و بیمارى هستند؛ 
آن ها به دنبال ارتباط بین مصرف فست فود 

و افزایش بیمارى هاى خود ایمنى هستند.
بر اســاس مطالعه ایــن تیــم تحقیقاتى، 
بیمارى هاى خود ایمنى از 40 سال پیش در 
غرب روند صعودى داشته و اکنون در مناطقى 
در خاورمیانه و شرق آســیا در حال افزایش 

هستند.
به گفته دانشــمندان، خوردن غذا هاى بسیار 
فرآورى شده از جمله برگر و ناگت مرغ، منجر 
به افزایش بیمارى هاى خود ایمنى در سراسر 
جهان مى شــود. سیســتم ایمنى این افراد 
نمى تواند تفاوت بین یک سلول سالم و یک 
ارگانیســم ویروس مانند را که به بدن حمله 

مى کند، تشخیص دهد.
محققان موسسه فرانسیس کریک در لندن 
در حال بررســى دقیق تر علت هســتند؛ اما 
انتظار مى رود که دلیل آن رژیم هاى غذایى 
فســت فود فاقد موادى مانند فیبر باشد که 
بر میکروبیوم فــرد تاثیر مى گذارد. مجموعه 
میکروارگانیسم هایى که در روده خود داریم و 
نقش کلیدى در کنترل عملکرد هاى مختلف 

بدن دارند.
بیمارى هــاى خودایمنى از جملــه بیمارى 
التهابــى روده، دیابــت نوع یــک، آرتریت 
روماتوئید و ام اس در اثر حمله بدن به بافت و 

اندام هاى خود ایجاد مى شوند.
به گفته جیمز لى و کاروال وینوسا در موسسه 
فرانســیس کریک، حدود 40 ســال پیش، 
کشــور هاى غربى از جمله بریتانیا، شــاهد 
افزایش موارد خودایمنى بوده اند و این روند 
اکنون در کشــور هایى که قبال هرگز به این 
بیمارى مبتال نشده بودند، در حال ظهور است.
در انگلیس چهار میلیون نفــر مبتال به یک 
بیمــارى خودایمنى وجــود دارنــد و موارد 
بین المللى بین 3 تا 9 درصد در سال افزایش 
مى یابد. مطالعــات قبلى نیــز ارتباطى بین 
عوامل محیطى و افزایش چنین شرایطى از 
جمله ورود ذرات میکروپالســتیک بیشتر به 

بدن پیدا کرده است.

هشدار محققان 
به عالقه مندان به 

فست فود
سرطان، در واقع نوعى بیمارى هولناك است که در آن تقسیم سلولى به شکلى غیرقابل کنترل رخ مى دهد و به رشد غیرطبیعى سلول ها و حمله به بافت هاى سالم بدن یا جایگزین کردن آن ها منتهى مى شود.ژن هایى در بدن ما وجود دارند که رشد سلول ها و بافت ها 
را تنظیم مى کنند. این ژن ها، آنکوژن نامیده مى شوند. هنگامى که این ژن ها به هر دلیلى تغییر کنند، نمى توانند رشد سلول ها را تنظیم کنند؛ نتیجه این است که تقسیم سلولى به صورت غیر قابل کنترل و سریع رخ مى دهد و همین باعث ایجاد تومور در بدن مى شود.

سرطان به دالیل زیادى رخ مى دهد که در میان دالیل آن مى توان به برخى مواد شیمیایى، پرتودرمانى، عفونت، عوامل فیزیکى، عوامل ارثى و حتى رژیم غذایى اشاره کرد.اما نگران نباشید چرا که برخى مواد غذایى وجود دارند که با سرطان مبارزه مى کنند.

مواد غذایى براى مبارزه با سرطــان

 آب، اندام هاى حیاتى بدن مانند مثانه، روده بزرگ و بافت سینه را نجات مى دهد. 
تحقیقى که در مجله Clinical Oncology به چاپ رسید نشان داد که هر 
چه آب بیشترى بنوشید، خطر ابتال به سرطان نیز در شما کمتر مى شود. بنابراین، 
نوشیدن 3-2 لیتر آب در روز را به یک عادت تبدیل کنید. حتى در زمستان ها نیز 

آب، بهترین راه براى دفع رادیکال هاى آزاد از بدن است.

 این میوه زیبا و خوش طعم و مزه مانند دیگر انواع توت داراى االژیک اسید 
است که از سرطان پوست و سینه جلوگیرى مى کند. االژیک اسید در پزشکى 
نیز براى مبارزه با سلول هاى سرطانى به کار مى رود. این ماده باعث مى شود 

سلول هاى سرطانى بدون آسیب زدن به سلول هاى ســالم بدن، وارد فرآیند 
طبیعى آپوپتوز (کشتن سلول هاى سرطانى) شوند.

از مدت ها قبل ارتباط بین لوبیا و کاهش خطر ابتال به سرطان یافت شده است. 
در یک مطالعه کامل و روشنگرانه که سال ها پیش انجام شد و داده هاى 40 

کشور را جمع آورى کرده بود، محققان پى بردند که مصرف منظم لوبیا، تعداد مرگ و میر 
ناشى از سرطان سینه و پروستات را کاهش داد. طى این سال ها محققان زیادى ادعا کرده اند که لوبیا یکى از 

بخش هاى مهم رژیم غذایى براى مبارزه با سرطان است.

این گیاه مغــذى عالوه بــر خواص زیــادى که براى 
ســالمتى دارد، بهتریــن مــاده غذایى بــراى مبارزه 
با ســرطان اســت، زیرا حاوى مــواد ضد ســرطانى 

طبیعى اســت که رشــد ســلول هاى ســرطانى را مهار 
مى کننــد؛ بنابراین به کلم بروکلى بــه عنوان یک ماده طبیعى براى شــیمى 

درمانى طبیعى نگاه کنید. یک تحقیق نشان داده  است که خطر ابتال به انواع سرطان در 
افرادى که روزانه دست کم دو وعده کلم بروکلى خوردند، تا 50٪ کاهش یافت.

رنگ گوجه فرنگى به دلیل وجود ماده اى به نام لیکوپن است که 
به مهار رادیکال هاى آزاد (عوامل ایجاد سلول هاى سرطانى) 
کمک مى کند. مطابق بــا تحقیقات انجام شــده لیکوپن به 

پیشگیرى از سرطان هاى ریه و معده کمک مى کند.

این میوه نیز مانند سیب داراى نوعى فالونوئید به نام آنتوسیانین است. 
این ترکیب، مسئول رنگ انواع توت و سیب است و به مهار رادیکال هاى 
آزاد از بدن کمک مى کند. مطالعات بســیارى نشــان مى دهند که آنتى 
اکســیدان هایى مانند فالونوئید و آنتوســیانین، به جلوگیرى از آسیب 

سرطانى ناشى از رادیکال هاى آزاد کمک مى کنند.

مصرف گردو مى تواند به توقف رشد سلول هاى سرطانى کمک کند. 
گردو حاوى فیتونوترینت هاى نادر و قوى است که در خوراکى هاى 
معدودى یافت مى شوند. از این مواد شــگفت انگیز که به داشتن 
خواص ضد سرطانى شــهرت دارند، مى توان به فالونول مورین 4 

اشاره کرد.

سیر در درمان سرطان پانکراس بسیار موثر است. یک مطالعه 
که در سانفرانسیسکو انجام شد نشان داد که ریسک ابتال به 
ســرطان پانکراس در افرادى که مقدار بیشترى سیر مصرف 
کردند، در مقایسه با افرادى که سیر کمى مصرف کردند، 54 

درصد کاهش یافت.

 این میوه خوش طعم و متواضع ترکیبى به نام فالونوئید دارد 
و به همین دلیل در فهرســت 31 ماده غذایى ضد سرطان قرار 
مى گیرد. تحقیقات بسیارى ثابت کرده اند که فالونوئید با انواع تومور 
و سرطان از جمله ســرطان هاى ســینه، ریه، پانکراس، روده بزرگ و 

پروستات مبارزه مى کند.

ماهى هاى چــرب مملو از مواد مغــذى ضرورى مانند 
ویتامین B، پتاسیم و اسید هاى چرب امگا3 هستند. در 
یک مطالعه مشخص شد خطر ابتال به سرطان روده در افرادى 
که ماهى زیادى در برنامه ى غذایى شان دارند، 53 درصد کمتر از کسانى است که زیاد ماهى مصرف 
نمى کنند. یک مطالعه  دیگر نشــان داد که مصرف روغن ماهى نیز با کاهش قابل توجه ســرطان 
پروستات ارتباط دارد و در نهایت، مطالعه اى روى 68109 نفر نشان داد احتمال رخ دادن سرطان روده 
بزرگ در افرادى که حداقل 4 بار در هفته مکمل روغن ماهى مصرف کرده بودند، 63 درصد کمتر از 

کسانى بود که مکمل را مصرف نکرده بودند.

  آب:
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کلم بروکلى: 
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بدن ما اکســیژن 
دارد که مى توانــد براى ما 

مضر باشد، زیرا واکنش پذیر است 
و باعث ایجاد موادى به نام رادیکال هاى 

آزاد مى شود. رادیکال هاى آزاد باعث ایجاد سرطان 
مى شوند، اما آنتى اکسیدان ها، رادیکال هاى آزاد را مهار 

مى کنند.10 خوراکى ضد سرطان قیدشــده در باال، مهم ترین 
خوراکى ها براى مهار رادیکال هاى آزاد هستند، اما این فهرست 
ادامه دارد؛ سویا، چاى، غالت کامل، سبزیجات با رنگ سبز تیره، 
انگور،  آکاى برى، تمشک، هویج، گالبى، پرتقال، حبوبات، فلفل 
تند، کلم و دیگر سبزیجات سبز رنگ، قارچ، پیاز، پاپایا، انار، اسفناج، 

هندوانه، سیب زمینى شیرین و گل گلم هم ضد سرطان هستند.

ـانباقى مواد غذایى
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6 وسیله شخصى 
که باعث بیمارى 
مى شوند

وسایل شخصى، آن دسته اى هستند که با استفاده دیگران، باکترى 
جذب کرده و باید در مدت مشخصى تعویض شوند.

 یک نکته قابل توجه که کمتر کسى راجع به وسایل شخصى به آن 
توجه مى کند، این است که این وسایل به طور مرتب باید در مدت 
زمان مشخصى تعویض شوند؛ چرا که باکترى هاى زیادى را به خود 
جذب مى کنند و وجود این باکترى ها حتى براى صاحب آن وسیله 

هم بیمارى ایجاد مى کند.
در ادامه این گزارش به چند مورد از وسایل شخصى و مدت زمان 

تعویض آن ها اشاره شده است:

 ضد سرطان هستند.
ا کمتر 3ل روغن ماهى مصرف کرده بودند، 63 درصد

رى هاى موجود در 
ست سر شما انتقال 

ه وسایلى مى شود

ذرات میکروپالســتیک بیشتر به جمله ورود
بدن پیدا کرده است.

فندق که به عنوان فیبر نیز شناخته مى شود، نوعى آجیل 
است که از درخت کوریلوس به دست مى آید و بیشتر در 

ترکیه، ایتالیا، اسپانیا و آمریکا کشت مى شود.
فندق طعم شیرینى دارد و مى توان آن را به صورت خام، 
بو داده یا آسیاب شده به شکل خمیر مصرف کرد. در این 
مطلب، چهار فایده شگفت انگیز فندق براى سالمت بدن 

را خواهید خواند.

1) حاوى ترکیبات آنتى اکسیدانى
با مصرف فندق مقادیر قابل توجهى از ترکیباتى با خواص 
آنتى اکسیدانى دریافت خواهید کرد. آنتى اکسیدان ها از 
بدن در برابر استرس اکسیداتیو محافظت مى کنند که 
مى تواند به ساختارهاى درون سلولى آسیب بزند، پیرى 

زودرس را به دنبال داشــته باشــد و خطر ابتال به انواع 
سرطان و بیمارى هاى قلبى را افزایش دهد.

2) حفظ سالمت قلب
مصرف فندق مى تواند در کاهش ســطح کلســترول 
خون مؤثر باشــد. افرادى که فنــدق مصرف مى کنند، 
سطح کلســترول بد در آن ها کاهش مى یابد. مصرف 
فندق سطح چربى خون را کاهش و سطح ویتامین E را 
افزایش مى دهد. همچنین از آن جایى که فندق سرشار از 
انواع اسیدهاى چرب و آنتى اکسیدان است، فیبر زیادى 
دارد و حاوى مقادیر قابل توجهى منیزیم و پتاسیم است، 

مصرف آن به تنظیم فشار خون کمک مى کند.
3) منبع غنى مواد مغذى

اگرچه کالرى فندق زیاد است اما منبعى غنى از مواد مغذى 
و چربى هاى سالم است. هر 28 گرم فندق (تقریباً 20 عدد 
مغز فندق) 176 کالــرى دارد و  17 گرم  چربى، ۴٫۲ گرم 

پروتئین، 4٫7 گرم کربوهیدرات، 2٫7 گرم فیبر دارد. 

4) کاهش خطر ابتال به سرطان
آنتى اکســیدان ها، ویتامین ها و مواد معدنى موجود در 
فندق  باعث مى شوند تا خواص ضدسرطانى هم داشته 
باشد. در میان انواع مغزها، فندق حاوى بیشترین مقادیر 
از آنتى اکسیدان هایى با عنوان پروآنتوسیانیدین ها است. 
پژوهش ها نشان مى دهند این ترکیبات آنتى اکسیدانى 
مى توانند در پیشــگیرى از ابتال به انواع سرطان و حتى 

درمان آنها مؤثر باشند.

4 فایده بى نظیر فندق آگهى فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص  فراخوان هاى عمومى، ارزیابى کیفى، مناقصات و مزایدات به وبسایت شرکت به نشانى   
www.msc.ir، منوى خرید و تامین کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم 

ارتباط با تأمین کنندگان (SRM) ا قدام نمائید. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها قابل دسترس مى باشد.

نوع ردیف
مدیریت مرتبطمهلت ارسال مداركموضوعشمارهفراخوان

فراخوان 1
عمومى

48545374 و 
48545376

انجام عملیات خرید تجهیزات، عملیات طراحى و مهندسى ، 
ساخت، حمل ، بسته بندى ، نصب، تست و راه اندازى ، آموزش و 
تضمین عملکرد پروژه سیستم تهویه اتاق برقهاى استکرهاى واحد 

انباشت برداشت
قراردادهاى خرید1401/03/10

فراخوان 2
عمومى

48547007و 
48550181

خرید اقالم مورد نیاز از قبیل انواع میزهاى ادارى و کمد و 
قراردادهاى خرید1401/2/25فایل و... 

فراخوان 3
48539304عمومى

انجام عملیات طراحى و مهندسى، خرید، ساخت، نصب، تست 
و راه اندازى سیستم نظافت صنعتى جهت سایت فوالدسازى با 

استفاده از مکانیزم هاى ثابت و متحرك مکنده صنعتى به صورت 
EPC

قراردادهاى خرید1401/03/01
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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 140060302026012532 مورخ 1400/09/23 هیات چهار آقاى اصغر 
شیخان شمس آبادى به شناسنامه شماره 3 کدملى 1291340475 صادره اصفهان فرزند 
اسمعیل بصورت سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 228,85 
مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلى واقــع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و 
امالك شمال اصفهان طبق مالکیت رســمى متقاضى موضوع سند انتقال 81665 مورخ 

1400,01,15 دفتر 89 اصفهان تایید گردید.
2- راى شــماره 140060302026012530 مورخ 1400/09/23 هیات چهار خانم زهرا 
زارعى شمس آبادى به شناسنامه شماره 1075 کدملى 1283966123 صادره اصفهان فرزند 
اکبر بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 228,85 مترمربع 
از پالك شــماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان طبق مالکیت رسمى متقاضى موضوع ســند انتقال 81665 مورخ 1400,01,15 

دفتر 89 اصفهان تایید گردید.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور 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: 1401/01/30 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/14 - م الف: 1302862 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /1/308

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

1ـ راى شماره 140060302026014031 مورخ 1400/10/27 آقاى مجید محبتى نژاد به 
شناسنامه شماره 12312 کدملى 1292276101 صادره فرزند احمد بصورت ششدانگ یک 
باب مغازه به مساحت 75,25 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله  عادى مع الواسطه از مالکیت 

بانو اشرف مسعود موضوع سند انتقال 2338 مورخ 24,08,29 دفتر 67 اصفهان 
2ـ راى شماره 140060302026014039 مورخ 1400/10/28 آقاى مجید محبتى نژاد 
به شناسنامه شماره 12312 کدملى 1292276101 صادره فرزند احمد بصورت ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 18,50 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى برابر قباله  عادى مع الواسطه 

از مالکیت بانو اشرف مسعود موضوع سند انتقال 2338 مورخ 24,8,29 دفتر 67 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: 1401/01/30 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/14 - م الف: 1303411 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى /1/311 

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 شماره 140060302027016334 مورخ 1400/12/16 محمدرضا عباسى محمد 
آبادى فرزند قربانعلى بشماره شناسنامه 216 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291430709 
در ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 5326 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 328/20 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/14- م الف: 
1303364- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شــرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى 

1/314/

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 6566 و 6567 مورخ  1400/12/12 محمد پیرمرادیــان نجف آبادى فرزند 
رجبعلى نسبت به  سه دانگ مشاع و خانم سمیه امیرخانى نجف آبادى فرزند رجبعلى نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 122/17 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 58 و 2   فرعى از 57 اصلى واقع در قطعه8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – 
متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/30 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/02/14 - 1302783/  م الف -  حجت اله کاظم زاده اردستانى 

- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - ازطرف آفرین میرعباسى/ 1/317

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 تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

 راى شماره 6547 مورخه 1400/12/11خانم طلعت زین العابدین رنانى فرزند کریم ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 267/73 مترمربع قسمتى از پالك شماره 855   اصلى واقع در قطعه4 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/01/30 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/14 – 1303750 /  م الف - 
حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - ازطرف 

آفرین میرعباسى/1/319

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 1005 مورخه 1400/02/22 آقاى ابراهیم خلیلیان مهابادى ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 105/37 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 6   اصلى واقع در بخش 12 حوزه 
ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/01/30 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/02/14 - 1303699/ م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - ازطرف آفرین 

میرعباسى/1/321

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند. 
آراى شماره 5953 مورخه 11/12/ 1400 و 5948 مورخ 1400/11/11  خانم اعظم توکلى 
فرزند محمود در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه و آقاى نادعلى ترکى نجف آبادى 
فرزند جعفر قلى در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه   به مساحت 122/73 مترمربع 
قسمتى از پالك شــماره 1  فرعى از 777 اصلى واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک 
اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30 - 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14 - 1303785 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى 

- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد -  ازطرف آفرین میرعباسى/1/323

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 6671-6672 مورخه 1400/12/17خانم آزاده  عابدینى نجف آبادى  فرزند 
یداله نسبت به سه دانگ مشاع و آقاى سید داود حسینى فرزند سیدرضا نسبت به سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز   به مســاحت 246/59 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 791   اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان –  سند رسمى 
شماره 49879 – 96/05/05 و ســند اقرار نامه اصالحى شماره 64142 – 1400/10/07 
دفتر 179 نجف آباد .. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/30 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/02/14 - 1301545 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - ازطرف آفرین میرعباسى/1/325

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

1ـ راى شماره 140060302026012285 مورخ 1400/09/18 و راى اصالحى شماره 
140060302026013239 مورخه 1400/10/09 هیات ســه آقاى مسعود عزیزى به 
شناسنامه شماره 1271997657 کدملى 1271997657 صادره اصفهان فرزند عزیزاله 
بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 100,43 مترمربع 
از پالك شــماره 111 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان که حق فسخ و حق اســتفاده 5 دانگ مادام الحیوه متعلق به خانم 
رضوان جهانبانى میباشــد طبق مبایعه نامه عادى و مع الواسطه از مالکیت رسمى آقاى 
حسین کشاورز هفدانى موضوع ســند انتقال 6564 مورخ 48,11,23 دفتر 98 اصفهان 

واگذار گردید. 
2ـ راى شماره 140060302026012283 مورخ 1400/09/18 و راى اصالحى شماره 
140060302026013236 مورخه 1400/10/09 هیات سه خانم شکوفه عزیزى دهاقانى 
به شناسنامه شماره 9274 کدملى 1292485043 صادره اصفهان فرزند عزیزاله بصورت 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 100,43 مترمربع از پالك 
شماره 111 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان که حق فسخ و حق استفاده 5 دانگ مادام الحیوه متعلق به خانم رضوان جهانبانى 
میباشــد طبق مبایعه نامه عادى و مع الواسطه از مالکیت رســمى آقاى حسین کشاورز 

هفدانى موضوع سند انتقال 6564 مورخ 48,11,23 دفتر 98 اصفهان واگذار گردید. 
3ـ راى شماره 140060302026012281 مورخ 1400/09/18 و راى اصالحى شماره 
140060302026013234 مورخه 1400/10/09 هیات سه آقاى احمد عزیزى دهاقانى 
به شناسنامه شماره 3779 کدملى 1289607753 صادره اصفهان فرزند عزیزاله بصورت 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 100,43 مترمربع از پالك 
شماره 111 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان که حق فسخ و حق استفاده 5 دانگ مادام الحیوه متعلق به خانم رضوان جهانبانى 
میباشــد طبق مبایعه نامه عادى و مع الواسطه از مالکیت رســمى آقاى حسین کشاورز 

هفدانى موضوع سند انتقال 6564 مورخ 48,11,23 دفتر 98 اصفهان واگذار گردید. 
4ـ راى شماره 140060302026012274 مورخ 1400/09/17 و راى اصالحى شماره 
140060302026013233 مورخه 1400/10/09 هیات سه خانم رضوان جهانبانى به 
شناسنامه شــماره 21 کدملى 1199564966 صادره شهرضا فرزند حسین بصورت یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100,43 مترمربع از پالك شماره 
111 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 
اصفهان که حق فسخ و حق استفاده 5 دانگ مادام الحیوه متعلق به خانم رضوان جهانبانى 
میباشــد طبق مبایعه نامه عادى و مع الواسطه از مالکیت رســمى آقاى حسین کشاورز 

هفدانى موضوع سند انتقال 6564 مورخ 48,11,23 دفتر 98 اصفهان واگذار گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور 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: 1401/01/30 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/02/14 - م الف: 1303962 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان – موسوى /1/328 

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

راى شماره 140060302026012688 مورخ 1400/09/25 هیات سه خانم بتول هادى 
عابدینى به شناســنامه شــماره 4 کدملى 1291311262 صادره اصفهان فرزند فضل اله 
بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 23 مترمربع از پالك شماره 207 فرعى 
از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان طبق 
مبایعه نامه عادى و مع الواسطه از مالکیت رسمى مرتضى زارعى سودانى موضوع سند انتقال 

104930 مورخ 88,3,2 دفتر 82 اصفهان واگذار گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور 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: 1401/01/30 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/14 - م الف: 1304225 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى /1/333

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

شــماره: 14006030206007992- تاریخ: 1400/11/28 - 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 1399114402006001775 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم شکراله سلطانیان 
تیرانچى 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 36502 مورخ 99/7/9 
دفتر 322 خمینى شهر و مالحظه نقش ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضــا و انتقال ملک از 
مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت 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 شکراله ســلطانیان تیرانچى به شناسنامه شماره 653 کدملى 
1140723650 صادره فرزند محمد در ششــدانگ یکباب کارگاه به مســاحت 913/80 
مترمربع پالك شمارهـ  فرعى از 91 اصلى باقیمانده واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى  نماید. 
شماال به طول 13/88 متر دیواریست به دیوار کارگاه مجاور از باقیمانده 91 اصلى 

شرقا به طول 69/84 متر به دیوار کارگاه مجاور از پالك 91 اصلى 
جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم پخى شکل است به طول هاى 2 متر و 6/17 متر و 7/29 

متر درها و دیواریست به گذر 
غربا به طول 66/12 متر دیواریست اشتراکى با پالك 91 اصلى 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: 1401/01/30- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/02/14- م الف: 1302618 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضایى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/335

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

شــماره: 140160302006000352- تاریخ: 1401/01/21 - جلســه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت 
تشکیل و پرونده کالســه 1400114402006001450 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
احمد رضا قدیرى فروشانى مبنى بر صدور ســند 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 شــده و مســتندات ضمیمه به موجب قولنامه عادى و ســند 
مالکیت به نام محمد على نجفى و مالحظه نقشــه 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 احمدرضا قدیرى فروشانى به شناسنامه 
شــماره 15 کدملى 1141482878 صادره فرزند عزیزاله در ششدانگ یکباب دامدارى 
به مساحت 412/68 مترمربع پالك شــماره 118 فرعى از 106 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

شماال در سه قسمت که قسمت دوم غربیست به طول هاى 10/58 متر و 0/65 متر و 9/76 
متر درب ها و دیواریست به گذر (حریم جوى کانال آب صحرایى) 

شرقا به طول 20/90 متر دیواریست به شارع 
جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم شرقیست به ترتیب به طول هاى 15/99 متر و 0/51 

متر و 3/30 متر درب ها و دیواریست به جاده
غربا اول به طول 0/75 متر دیواریست به گذر دوم به طول هاى 12/11 متر و 7/22 متر 
دیواریست اشتراکى با پالك 106/118 باقیمانده سوم به طول 1/25 متر دیواریست به 

جاده و حریم کانال آب صحرایى
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14- م الف: 1302752 – 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 /1/337  

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

شماره: 140160302006000047- تاریخ: 1401/01/08 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 229547 مورخ 
1396/6/30 دفترخانه 73 خمینى شهر و سند شماره 159060 مورخ 1384/7/25 دفترخانه 

73 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 متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم حسنعلى عبدالهى خوزانى به شناسنامه شماره 14278 کدملى 1142357511 
صادره فرزند رمضانعلى در 27 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به 
مساحت 142/86 مترمربع پالك شماره 347 فرعى که به 1784 فرعى تبدیل شده است 
از 114 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 229547 مورخ 
1396/6/30 دفترخانه 73 خمینى شهر و سند شماره 159060 مورخ 1384/7/25 دفترخانه 
73 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 متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم حســینعلى عبدالهى خوزانى به شناسنامه شماره 641 کدملى 1141209063 
صادره فرزند رمضانعلى در 45 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به 
مساحت 142/86 مترمربع پالك شماره 347 فرعى که به 1784 فرعى تبدیل شده است 
از 114 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 6/81 متر درب و دیواریست به شارع 

شرقا به طول 19/76 متر دیوار به دیوار پالك ثبتى 114/347 باقیمانده 
جنوبا به طول 7/64 متر دیوار به دیوار پالك ثبتى 114/347 باقیمانده 

غربا به طول  هاى 3/86 متر و 15/69 متر دیوار به دیوار پالك 1/14/347/1 
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: 1401/01/30- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/02/14- م الف: 1302765 – 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 /1/348

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

شماره: 140060302006007422- تاریخ: 1400/11/10 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب ثبت و صفحه 437 دفتر 
417 و ثبت و صفحه 440 دفتر 417 مالحظه نقشــه 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. لــذا مالکیت آقاى/ خانم روح اله نصیرى خوزانى به شناســنامه 
شماره 2084 کدملى 1141189496 صادره فرزند یوسف در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه و مغازه به مساحت 110 مترمربع پالك شماره 643 و 330 فرعى از 82 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و راى خود را با حدود ذیل 

صادر مى نماید. 
شماال به طول 5/90 متر درب و دیواریست به گذر 
شرقا به طول 19/73 متر دیوار به دیوار باقیمانده

جنوبا به طول 5/47 متر درب و دیواریست به گذر 
غربا به طول 19/47 متر دیوار به دیوار باقیمانده

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

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب ثبت و صفحه 437 دفتر 417 
و ثبت و صفحه 440 دفتر 417 مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى 
دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم زینت ابراهیمیان خوزانى به شناســنامه شماره 2234 کدملى 
1141331322 صادره فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه به 
مساحت 110 مترمربع پالك شماره 643 و 330 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و راى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 5/90 متر درب و دیواریست به گذر 
شرقا به طول 19/73 متر دیوار به دیوار باقیمانده

جنوبا به طول 5/47 متر درب و دیواریست به گذر 
غربا به طول 19/47 متر دیوار به دیوار باقیمانده

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر 
مى دارد اداره ثبت اســناد و امــالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نســبت 
به صدور ســند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضــى مذکور اقــدام نماید. تاریخ 
انتشــار نوبــت اول: 1401/01/30- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/02/14- 
م الــف: 1303553 – عضو قضائــى - مجتبى پور علــى. رئیس اداره راه و شهرســازى 
- ســعید حــاج احمــدى. قائم مقــام رئیــس واحــد ثبتى خمینــى شــهر - مرتضى 

ملک زاده /1/361

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

شــماره: 140160302016000015 – تاریــخ: 1401/01/15 - برابــر راى شــماره 
140060302016001462 – 1400/12/08 هیــات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم شــهربانو دادخواه فرزند على بشــماره 
شناسنامه 8 صادره از تیران در تمامت هفت ســهم مشاع از 18 سهم ششدانگ یک قطعه 
باغ به مســاحت 2176,56 مترمربع پالك فرعى 2152 از یــک اصلى بخش دوازده ثبت 
اصفهان خریدارى از مالک رسمى آقاى على دادخواه و فاطمه دادخواه محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مرتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/02/14- م الف: 1296236- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران – سید محمدحسن 

مصطفوى /1/146



ورزشورزش 07074305 سال نوزدهمچهارشنبه  14 اردیبهشت  ماه   1401

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 140160302006000495- تاریخ: 1401/01/27 

رأى هیأت 
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند الکترونیکى شماره 
499492 و ثبت صفحه ى 278 دفتر 145 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 رســمى به متقاضى داشــته و تصرفات متقاضى 
نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررســى هاى محلى کارشناس که حکایت از 
عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفــات متقاضى دارد. لــذا مالکیت آقاى/ خانم 
رضا نصیرى خوزانى به شناسنامه شــماره 16464 کدملى 1142379361 صادره 
فرزند یوسف در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان تجارى و مسکونى 
به مساحت 108/98 مترمربع پالك شماره 330 و 643 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 6 متر درب و دیواریست به گذر 

شرقا به طول 19/33 متر دیوار به دیوار پالك 329 فرعى 
جنوبا به طول 5/46 متر درب و دیواریست به گذر 

غربا به طول 19/73 متر دیواریست اشتراکى با گذر 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى مــاده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر 
مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به 

صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
راى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل به موجب سند الکترونیکى 

شــماره 499492 و ثبت صفحه ى 278 دفتر 145 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 رســمى به متقاضى داشــته و تصرفات 
متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررســى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ 
خانم الهام کبیرى به شناســنامه شــماره 1130186938 کدملى 1130186938 
صادره فرزند رضا در ســه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان تجارى و 
مسکونى به مساحت 108/98 مترمربع پالك شماره 330 و 643 فرعى از 72 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 متر درب و دیواریست به گذر 

شرقا به طول 19/33 متر دیوار به دیوار پالك 329 فرعى 
جنوبا به طول 5/46 متر درب و دیواریست به گذر 

غربا به طول 19/73 متر دیواریست اشتراکى با گذر 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى مــاده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر 
مى دارد اداره ثبت اســناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت 
به صدور ســند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/01/30- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14- م الف: 
1303558 - عضو قضائى - مجتبى پور على. رئیس اداره راه و شهرسازى - سعید 
حاج احمدى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر  - مرتضى ملک زاده /1/350   

تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى محمد عابدینى نجف آبادى فرزند مرتضى  اجراى مقررات قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى تقاضاى صدور سند 

مالکیت نسبت به  ششدانگ یکبابخانه واقع در محدوده  پالك 426  اصلى  واقع در 
قطعه 10  نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان را نموده و راى شــماره 2763 مورخه 
1400/06/07 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نســبت به آن صادر شده و 
تحدید حدود اولیه پالك 426  تاکنون بعمل نیامده، لذا طبق تبصره ماده 13 قانون 
فوق الذکر تحدید حدود پالك شماره 4 فرعى از 426 اصلى واقع در قطعه 10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان بنام محمــد عابدینى نجف آبادى فرزند مرتضى در روز 
چهارشنبه مورخ 1400/03/25 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهى در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهد 
شد. اعتراض به تقاضاى تحدید حدود بایستى توسط معترض ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى 
صورت پذیرد. تاریخ انتشار: 1401/02/14 - 1310213 / م الف - حجت اله کاظم 

زاده - از طرف رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد /2/157 

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

راى شماره 140160302026000540 مورخ 1401/01/25 هیات دو خانم اکرم 
قاسمى رزوه به شناسنامه شــماره 5750009777 کدملى 5750009777 صادره 
چادگان فرزند على بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 66,56 مترمربع از 
پالك شماره 82 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت رسمى تقى رفیعى
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 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 
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 تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1401/02/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/29 - م الف: 

1311538 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/218

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

در ثبت شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا ســهم 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 اقــدام 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 ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى اصالحى بشماره 140060302027007642 مورخ 1400/07/10 مهرى 
اتحادى ابرى فرزند على بشماره شناســنامه 1282 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1283641690 در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین 
پالك 12535 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197/07 مترمربع صحیح 
مى باشد. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/14 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/02/29- م الف: 1311556- رییس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/222

03
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سرمربى شباب االهلى به دو بازیکن ایرانى خود کنایه زد. 
احمد نوراللهى و مهدى قائــدى بعد از چند بازى غیبت به 
ترکیب اصلى االهلى برگشتند اما االهلى در حالى که دو 
بازیکن ایرانى خود را در ترکیب اصلى داشــت برابر العین 
شکست خورد. مهدى على، سرمربى االهلى بعد از بازى 
گفت: در چنین بازى هایى بازیکنان حرفه اى تفاوت را رقم 
مى زنند. سرمربى االهلى نام هیچ بازیکنى را نیاورد اما با 
توجه به نیمکت نشینى هاى عجیب نوراللهى و قائدى در 
لیگ قهرمانان آســیا به نظر مى رسد که منظور او این دو 
بازیکن است. او پیش از این هم از قائدى انتقاد کرده بود و 
البته در لیگ قهرمانان آسیا از این دو بازیکن کمتر استفاده 

کرده بود.

مربى تیم پیکان در مورد حضور در جام باشگاه هاى آسیا 
گفت همه مصمم هســتیم تا با تیمى قوى و خوب راهى 
مسابقات شــویم و قهرمانى را کســب کنیم. رقابت هاى 
والیبال قهرمانى باشــگاه هاى مردان آســیا از 24 تا 30 
اردیبهشت با حضور هشــت تیم آسیایى برگزار مى شود و 
تیم هاى پیکان و مقاومت شــهداب یزد هم نماینده هاى 
ایران در این مسابقات هستند.   باشگاه پیکان براى حضور 
در این رقابت ها با محمد موسوى و سعید معروف دو ستاره 
والیبال به توافق رسیده و موسوى چند روزى است که در 

تمرینات این تیم حاضر مى شود.  

شــایعات بســیارى درباره تصمیم کریســتیانو رونالدو، 
ســتاره پرتغالى، در پایان فصل جارى به گوش مى رسد. 
رونالدو تابستان سال گذشــته پس از چند سال دورى از 
منچستریونایتد بار دیگر به این تیم برگشت و امیدوار بود 
که بتواند موفقیت هاى قبلى را در اولدترافورد تکرار کند. 
با این حال شرایط مطابق میل هیچ یک از دو طرف پیش 
نرفت. بسیارى باور دارند که این بازیکن 37 ساله تنها یک 
سال پس از پیوستن به یونایتد و در حالى که هنوز یک سال 
دیگر از مهلت قراردادش با این تیم باقى مانده، عالقه اى 
به ادامه حضور در اولدترافورد ندارد. شایعات بسیارى درباره 
تصمیم او براى آینده و مقصد احتمالى اش در فصل بعد به 
گوش رسیده اما حاال روزنامه انگلیسى میرر مدعى شده که 
رئال مادرید در حال بررسى شرایط بازگرداندن این بازیکن 

به سانتیاگو برنابئو است.

کنایه به نوراللهى و قائدى

حضور آسیایى
 معروف و موسوى 

رونالدو به رئال برمى گردد؟
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یکى از اتفاقات عجیب هفته بیست و هفتم رقابت هاى لیگ 
دسته اول پیروزى 5 گله رایکا مقابل پارس جنوبى جم بود؛ 
اتفاقى که سبب شد مربى و دروازه بان تیم فوتبال پارس به 
اتهام تبانى به کمیته اخالق فدراسیون فوتبال احضار شوند. 
شایان على آبادى گلر 22 ساله پارس جنوبى جم در رابطه با 
اتهام تبانى توضیح داد: این اتهامى است که به من زده اند، ولى 
پدرم، مادرم، خواهرم و همه روى سکو نشسته بودند. هیچ 
وقت چنین کارى نمى کنم که مادر و خواهرم اشک بریزند. 
کنار اتوبوس گریه مى کردند. نمــى دانم چه باید بگویم در 

مورد افرادى که چنین حرفى زده اند.

مأموریت ممکن سپاهان در تقابل با استقالل؛ من تبانى نکردم

تلخ کردن رؤیاى شیرین فرهاد 

مرضیه غفاریان
پربیراه نیست اگر بگوییم تقابل سپاهان و استقالل در هفته بیست و پنجم رقابت هاى لیگ 
برتر که بعد از ظهر امروز برگزار مى شود حساس ترین دیدار فصل بیست و یکم خواهد بود. 
این دیدار بدون شک چشم میلیون ها فوتبالدوست ایرانى را به سمت خود خیره مى کند چرا 
که نتیجه رقم خورده در آن عالوه بر این دو تیم، براى سایر تیم هاى لیگ برترى هم حائز 

اهمیت بسیار است. نتیجه این دیدار در تعیین قهرمان لیگ هم تأثیر بسزایى دارد.
مصاف با آبى پوشان براى سپاهانى ها فرصت خوبى خواهد بود تا با شکست دادن مدعى 
قهرمانى لیگ، نتایج نه چندان خوب اخیر خود در لیگ قهرمانان آسیا را به فراموشى بسپارند. 
فوتبال هجومى که شاگردان نویدکیا از خود به نمایش مى گذارند و موقعیت هاى خوبى 
که در مستطیل سبز ایجاد مى کنند قطعاً به آنها در تحقق این امر کمک خواهد کرد. همه 
اینها در صورتى رخ خواهد داد که سپاهانى ها به راحتى موقعیت هاى خلق شده را از دست 
ندهند. خط آتش این تیم که با 35 گل زده بهترین خط حمله لیگ را از آن خود کرده، با بهره 
گیرى از مهاجمان توانمندى چون مغانلو و شهباززاده مى تواند  از سد مستحکم مدافعان 
استقاللى عبور کند. در تیم نویدکیا مهندس کم نیست. فرشاد احمدزاده، سروش رفیعى، 
دانیال اســماعیلى فر، امید نورافکن و حتى سجاد شــهباززاده که ذاتًا یک مهاجم است 
ستاره هایى هستند که داشتن آنها آرزوى هر مربى است. این بازیکنان هر لحظه بوى گل 
مى دهند؛ هم خوب گل مى زنند و هم خوب گل مى سازند. کافى است روز آنها باشد و کمى 
دقت بیشتر را چاشنى کارشان کنند، آن وقت بدون شک سپاهان قادر خواهد بود با به توپ 
بستن دروازه استقالل،  سید حسین حســینى، بهترین گلر لیگ بیست و یکم با 15 کلین 
شیت را مقهور خود کند. قطعاً غیبت «رافائل سیلوا»، مدافع میانى و برزیلى آبى پوشان که 
به دلیل دریافت کارت قرمز در بازى با پیکان مصاف امروز را از دست داده، در عبور راحت تر 

سپاهانى ها از خط دفاع تیم مجیدى بى تأثیر نخواهد بود. 
اما گلزنى سربازان محرم به تنهایى براى نتیجه گرفتن در این دیدار سخت و حساس 
کافى نیست. طالیى پوشان اصفهان نباید فراموش کنند که تیم مهمان، تیمى نیست که 
به این راحتى ها حاضر شود دست خالى اصفهان را ترك کند. سپاهان عصر امروز براى 
کسب 3 امتیاز این مسابقه باید در برابر حمالت زهرآگین مهاجمانى چون یامگا، ژستد، 
امیرارسالن مطهرى و... کم نیاورد. خط حمله استقالل با 33 گل زده پس از شاگردان 
محرم قرار گرفته است و این نشــان مى دهد که دفاع نه چندان منسجم سپاهان روز 

سختى در پیش خواهد داشت.
خط دفاع سپاهان با اینکه با دریافت 15 گل رتبه دوم بهترین مدافعان لیگ بیست و یکم را 
بعد از آبى پوشان تهران با 8 گل خورده از آن خود کرده است اما این دلیل خوبى براى اثبات 
عملکرد مناسب آنها در این فصل نیست. به جرأت مى توان گفت سپاهانى ها چه در بازى 
هاى آسیایى و چه در  رقابت هاى لیگ برتر در دفاع از سنگر طالیى ها بیالن کارى خوبى از 
خود برجاى نگذاشته اند و مدافعان تیم نویدکیا به پاشنه آشیل این تیم تبدیل شده اند. شاید 
آمار خالف این ادعا را ثابت کند؛ که آن هم به این علت است که تیم هاى مقابل، توانایى 
خلق موقعیت خطرناك روى دروازه سپاهان را  نداشته اند و گرنه خط دفاع این تیم  نشان 
داده انسجام ضعیفى دارد و به راحتى در برابر موقعیت هایى که روى دروازه طالیى ها ایجاد 
مى شود از هم مى پاشد و تسلیم مى شود. شاهد این مدعا هم پنج گلى است که شاگردان 
نویدکیا در عین ناباورى طرفدارانشان در دیدار اخیر این تیم برابر پاختاکور دریافت کردند. یا 

دو گلى که در بازى هفته بیست و چهارم لیگ از صنعت نفت آبادان دریافت کردند.
به همین دلیل است که مى گوییم برترى برابر شــاگردان شکست ناپذیر فرهاد مجیدى 
براى یاران محرم سخت خواهد بود، چه اینکه حتى با وجود موفقیت طالیى پوشان در امر 
گلزنى، هر لحظه بیم آن مى رود سنگر طالیى پوشان به دست فورواردهاى فرصت طلب 

استقالل فرو ریزد. 
با همه اینها چشاندن طعم اولین باخت در فصل جارى به سربازان فرهاد براى سپاهانى ها 
مأموریت غیرممکنى نخواهد بود. کافى است آنها چه در دفاع، چه در حمله و چه در سایر 
پست ها به وظایفى که سرمربى برعهده آنها گذاشته به خوبى عمل کنند و فراموش نکنند 
که «وقتى واقعاً مى بازى که بعد از زمین خوردن بلند نشوى و برنده همان بازنده اى است 

که یک بار دیگر تالش کرده...»
این برخاســتن دوباره و از یاد بردن ناکامى هاى اخیر در آسیا، بدون شک تنها خواسته اى 
خواهد بود که یاران دوازدهم سپاهان از بازیکنان تیم محبوشان در این دوئل حساس دارند؛ 
خصوصاً اینکه عده اى از این هواداران،  پس از دو سال امروز عصر براى تماشاى این نبرد 
به ورزشگاه نقش جهان خواهند رفت و پر بیراه نیست اگر بگوییم هیچ نتیجه اى جز کسب 
3 امتیاز بازى آنها را راضى نخواهد کرد. این موضوع اگرچه کار را براى شــاگردان محرم 
سخت تر خواهد کرد اما مأموریتى غیرممکن نخواهد بود: تلخ کردن رؤیاى شیرین قهرمانى 

براى شاگردان فرهاد. 

تیم فوتبال استقالل در شرایطى در هفته 
بیست وپنجم لیگ برتر به مصاف سپاهان 

خواهد رفت که تنها یک محروم دارد.
اســتقالل که با 56 امتیاز در صدر جدول 
قرار دارد، امروز چهارشنبه 14  اردیبهشت 
ماه در هفته بیســت وپنجم لیگ برتر در 
دیدارى حساس در ورزشگاه نقش جهان 

اصفهان به مصاف سپاهان خواهد رفت.
فرهاد مجیدى براى این دیدار تنها رافائل 
ســیلوا، مدافع برزیلى خــود را به دلیل 

محرومیت در اختیار ندارد. سیلوا در بازى 
با پیکان در هفته بیست وچهارم لیگ برتر 
با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد. 
اســتقاللى ها براى این دیدار مصدومى 
ندارند و در دیدارهاى تدارکاتى نیز به تناوب 
از روزبه چشــمى، محمد دانشگر و عارف 

غالمى در دفاع سه نفره استفاده کرده اند.
دیدار ســپاهان - اســتقالل ســاعت 
18:30  بــه قضاوت موعــود بنیادى فرد

 برگزار مى شود.

مدافع برزیلى استقالل
 به اصفهان نمى آید 

گلر گاندوها:
مى توانیم جایگاهمان را بهتر کنیم

کاپیتان سابق ذوب آهن در مورد وضعیت سپاهان و نویدکیا توضیح داد. قاسم حدادى فر گفت:من 
خیلى ناراحتم که سپاهان و محرم نویدکیا در چنین شرایطى قرار گرفتند. فوتبالى که سپاهان بازى 
مى کند فوتبال خوب و با کیفیتى است و اصرار به بازى هجومى باعث شده فوتبال تماشاگرپسندى 
ارائه دهند. به نظرم محرم نویدکیا از مربیان خوب فوتبال ما است و یک سرمایه محسوب مى شود 
و نباید او را بسوزانند و امیدوارم همچنان به او فرصت داده شود. تغییر سبک و پیاده کردن یک مدل 
جدید بازى در یک تیم مثل سپاهان به زمان نیاز دارد و فکر مى کنم اگر محرم حمایت شود فصل بعد 

حرف هاى زیادى براى گفتن خواهد داشت.
کاپیتان سابق ذوب آهن  با اشاره به هجمه هایى که علیه رشید مظاهرى بابت عملکردش در سپاهان 
صورت گرفته توضیح داد: من با رشــید مظاهرى هم تیمى بودم و با او زندگى کردم و به خوبى از 
ویژگى ها و توانایى هایش آگاهى دارم. بدون شک رشید از بهترین گلرهاى ایران است ولى جابجایى 
و تغییر تیم همیشه یک چالش است و زمان الزم است تا با تیم جدید اخت بگیرد. رشید مظاهرى به 

نظرم هنوز یکى از گزینه هاى جام جهانى است و نباید به خاطر چند بازى به او حمله شود.

دیدگاه یک
 ذوب آهنى درباره 

وضعیت سپاهان 

دروازه بان اول تیم فوتبــال ذوب آهن 
معتقد است این تیم مى تواند در 6 بازى 
پایانى فصل به رتبه بهترى هم دســت 

پیدا کند.
تیم ذوب آهن در حالى تمرینات خود براى 
بازى مقابل هــوادار را پیگیرى مى کند 
که رقابت ویژه در خــط دروازه این تیم 

برقرار است.
حبیب فرعباسى دروازه بان اول این تیم با 
اشاره به تمرینات مى گوید: اردوى خوبى 
در تهران داشــتیم و همچنین دو بازى 
دوستانه. بچه ها تمام تالش خود را کردند 

تا توانایى شــان را نشان دهند و 
در ایــن دوره تعطیالت از 

لحاظ فیزیکى و فنى افت 
نکنند.

او در مــورد شــرایط 
خودش عنــوان کرد: 

من هــم در کنار مربى 
دروازه بان هــاى تیــم و 

پارســا جعفرى و گلر سوم 
تیممان تالش مى کنم و واقعا 
در تیم ما و بین دروازه بان ها 
دوســتى مهمترین چیزى 

اســت که وجود دارد و رقابت 
سالم مى کنیم. آقاى اینانلو 
واقعا زحمــت زیادى براى 
ما مى کشــند و با تمرینات 

به روز، تالش مى کنند تا سطح ما را ارتقا 
بدهند و به پیشرفت دروازه بان هاى ذوب 
آهن کمک کنند جا دارد از ایشان تشکر 
کنم و امیدوارم بتوانیم پاسخ زحماتشان 

را بدهیم.
دروازه بان ذوب آهــن در مورد کار کردن 
با مهدى تارتار توضیــح داد: من در نفت 
مسجدسلیمان با آقاى تارتار کار کردم و 
خوشحالم که افتخار این را داشتم که در 
ذوب آهن نیز با ایشان کار کنم. 
آقاى تارتــار جزو مربیان فنى 
فوتبال ایران است و بر گردن 
من حــق دارد؛ مدیونش 
هســتم و امیدوارم 
زحماتش را جبران 

کنم. 
فرعباسى در مورد 
احتمال صعود ذوب 
آهــن در جدول 
اظهار داشــت: ما 
چند هفته متوالى 
برنده شدیم و نشان 
دادیم که مى توانیم در جدول 
پیشرفت کنیم. واقعا این پنج 
برد نیــاز ما بود و حــاال فکر 
مى کنم مى توانیم در این 6 بازى 
هم بدرخشیم و جایگاهمان را در 

جدول بهتر کنیم.

روازه بان اول این تیم با 
مى گوید: اردوى خوبى

م و همچنین دو بازى 
ام تالش خود را کردند 

 نشان دهند و 
طیالت از 

ى افت 

یط
کرد:

مربى 
یــم و 

سوم گلر
 کنم و واقعا 
وازه بان ها 
ن چیزى 
رد و رقابت
ى اینانلو 
دى براى 
تمرینات 

خوشحالم که افتخار این
ذوب آهن نیز با
آقاى تارتــار
ایران فوتبال
من حــق
هسـ
زحم
کنم
فرع
احت
آه
اظ
چن
برند
دادیم که مى
پیشرفت کن
برد نیــاز ما ب
مى کنم مى توانی
هم بدرخشیم و
جدول بهتر کنیم
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متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند با شماره هاى 40-03157484038 تماس حاصل نمایند .

آگهى مناقصه خرید دستگاه جاروب مکانیزه(نوبت دوم)

م.الف : 1309260

چاپ دومچاپ دوم

پیمان شکرزاده -شهردار
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 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 گلدستهـ  مقابل درب شرقى بازار هنر، واحد پشتیبانى طرح ها اداره کل نوسازى 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 ارسال پاکت الف و زونکن ارزیابى کیفى تا پایان وقت ادارى مورخ 1401/02/28 مى باشد. 
ج) زمان گشایش پاکات ارزیابى کیفى ساعت 8:30 صبح روز پنج شنبه 1401/02/29 و پاکات الف و ب. ساعت 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. 

ضمناً متن این فراخوان در پایگاه اینترنتى www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل رویت مى باشد 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 دومنوبت دوم

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

شهردارى گوگد نظربه استناد بند یک صورتجلسات شماره 28 مورخه 1400/12/21 و شماره 15 مورخه 1400/09/07شوراى محترم اسالمى شهر و نظریه هیآت 
کارشناسان به  شماره 1400-325/د مورخه  1400/12/17 و شماره 103/د -1400 مورخه 1400/09/09درنظردارد تعدادى ازامالك خود را طبق جدول و شرایط 

ذیل واگذارنماید متقاضیان محترم میتوانندپیشنهادات خود را تا تاریخ 1401/02/24 به دبیرخانه شهردارى ارائه ورسیددریافت نمایند.

1-واریز مبلغ 5 درصد کل مزایده  به حساب سیباى شماره 0107391071003 نزد بانک ملى شعبه گوگد بابت سپرده شرکت در  مزایده الزامى مى باشد.
2-وضعیت سند قطعه هاى کارگاهى  به صورت کلى تحت پالك ثبتى شماره فرعى 337/261 مى باشد که پس از تفکیک و مشخص شدن وضعیت ساخت در 

دفترخانه اسناد رسمى به نام خریدار انتقال خواهد شد.
3-باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده اعالم و شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

 4-کلیه هزینه هاى مربوط به چاپ آگهى و غیره  بعهده برنده مزایده خواهد بود.
5-پیشنهاداتى که مخدوش یا ناخوانا و بعد از تاریخ مقرر رسیده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

6-منع مداخله کارکنان دولت در پیشنهادات الزامى است .
7-محل و مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکت: متقاضیان میتوانند حداکثر تا ســاعت 13 روز پنج شنبه مورخ 1401/2/22 نسبت به دریافت اسناد مزایده و 

تحویل آن به دبیرخانه شهردارى اقدام نمایند.
8-کمیسیون عالى معامالت براى امر فوق (بازگشائى پاکتها) راس ساعت 12 روز  شنبه 1401/2/24  در محل شهردارى برگزار و برنده مزایده اعالم مى گردد.

*متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطالعات  بیشتر و سایر شرایط با واحد شهرسازى شــهردارى یا با تماس با تلفنهاى 57330020 الى 22 اطالعات 
بیشترکسب نمایند*

آگهى فروش  زمین هاى  کارگاهى  - نوبت دوم (تجدید مزایده  ) 

م. الف :1307846

چاپ دومچاپ دوم

مهندس حسین على محمدى رزوه- شهردار گوگد

آدرس  مبلغ 5 درصد سپرده 
شرکت در مزایده 

جمع کل
(ریال)

مبلغ پایه
هر متر مربع (ریال)

کاربرى مساحت
متر مربع

شماره
پالك ردیف

کمربندى سردار شهید سلیمانى جنب فروشگاه کوثر 376/672/000 7/533/440/000 16/000/000 کارگاهى 470/84 A007 1
کمربندى سردار شهید سلیمانى جنب فروشگاه کوثر 442/590/000 8/851/800/000 15/000/000 کارگاهى 590/12 A008 2
کمربندى سردار شهیدسلیمانى جنب فروشگاه کوثر 479،500،000 9،590،000،000 17،500،000 کارگاهى  548 A015 3
کمربندى سردار شهیدسلیمانى جنب فروشگاه کوثر 529،941،600 10،598،832،000 17،800،000 کارگاهى 595/44 A016 4
کمربندى سردار شهیدسلیمانى جنب فروشگاه کوثر 464،295،200 9،285،904،000 17،800،000 کارگاهى 521/68 A017 5

شهردارى سده لنجان در نظردارد امتیاز اجاره پارکینگ ماشین آالت عمومى واقع در روبروى 
پمپ بنزین شهررا  ازطریق آگهى مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید .

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1401/02/28 مهلت دارند 
جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت 

شهردارى و یا با شماره 52432323-031     تماس حاصل فرمایند . 
حمید شهبازى - شهردار سده لنجان 

آگهى مزایده نوبت اول 

 م.الف:1311886

چاپ  اولچاپ  اول

 آگهى تجدید مزایده عمومى فروش قطعه زمین 270مترى با کاربرى مسکونى
شهردارى جوشقان قالى در نظردارد باستناد مصوبه جلسه  شماره 23مورخ 1400/12/18 شوراى اسالمى شهر نسبت به فروش یک 
قطعه زمین با مساحت 270متر مربع با کاربرى مسکونى  ازطریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید .متقاضیان میتوانند ازتاریخ 

1401/02/14 لغایت 1401/02/22 همه روزه  تا ساعت 13:30  به شهردارى جوشقان قالى واحد امالك مراجعه نمایند .
تلفن 031-55662102 

آگهى تجدید مزایده 

م.الف:1311843 على نیکبخت  - شهردار جوشقان قالى  
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بیبیبیمه ایران

شرکت خدمات بیمه ى نواندیش سپاهان
 کد 3084

آمده ایم پشتیبان شما باشیم تا در برابر حوادث، استوار باشید و 
خورشید زندگیتان همواره از فراز قله ها درخشان باشد
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انواع مشاوره رایگان با بیش از 14 سال تجربه کارى و بهره گیرى از کادر مجرب
صدور انواع بیمه هاى بازرگانى از جمله بیمه هاى اتومبیل، آتش سوزى، مسئولیت،

مهندسى، تکمیل درمان، حوادث، عمر و پس انداز، به صورت نقد و اقساط
صدور بیمه شخص ثالث تا 6 قسط

آماده عقد قرارداد با سازمان ها و ارائه باجه و یا دفتر فرعى به متقاضیان داراى شرایط نمایندگى

آدرس: اصفهان، خیابان امام خمینى(ره)، بعد از خیابان عاشــق آباد،طبقه فوقانى بانک ملت و گاراژ 1001،واحد 7-
شرکت خدمات بیمه اى نو اندیش سپاهان،کد 3084 بیمه ایران

     33204447    -   33204152
 آقاى صادقى 09138900772/    عنبرزاده  09133037925   /   طائف نیا 09133281526

ذوب آهن اصفهان و استاندارى کردستان پس از برگزارى 
جلسات و رایزنى هاى فراوان براى سرمایه گذارى در حوزه 

فرآورى مواد معدنى در کردستان تفاهم نامه امضا کردند.
شرکت ذوب آهن اصفهان مدت هاست در تامین مواد اولیه 
با مشکل روبه روست و این تفاهمنامه مى تواند در حل این 

مشکل موثر واقع شود. 
 اسماعیل زارعى کوشا استاندار کردستان در مراسم امضاى 
تفاهم نامه سرمایه گذارى در فرآورى کامل مواد معدنى با 
مدیر عامل شــرکت ذوب آهن اصفهان، جلوگیرى از خام 
فروشــى مواد معدنى کردســتان را مهمترین دغدغه این 
روزهاى خود برشمرد و گفت: کردستان استانى توانمند با 

بیش از 18 نوع ماده معدنى است و در بخش هاى دیگر نیز 
پتانسیل هاى عظیمى دارد که باید از این توانمندى براى 
زدودن غبار محرومیت و عقب ماندگى از سیماى استان بهره 
برد. زارعى کوشا اضافه کرد: امروز تفاهم نامه اى با شرکت 
ذوب آهن امضا شد تا اولین گام ها را براى توسعه صنعت، 

تولید و ایجاد اشتغال در کردستان محکم تر برداریم.
زارعى کوشــا در ادامه با بیان اینکه از امضاى تفاهم نامه 
تا  واگذارى زمین، شناســایى معادن و تامین زیرساخت ها 
و عملیاتى شدن پروژه و احداث کارخانه زمان الزم است، 
اظهار کرد: مهم این است که ما قدم ها را درست و حساب 

شده و در راستاى صنعتى شدن کردستان برداریم.

مدیر عامل شــرکت ذوب آهن اصفهان نیز در این مراسم 
وعده داد که بعد از امضا تفاهم نامه به عملیاتى شــدن کار 
سرعت خواهیم بخشید و گفت: کردستان ظرفیت ها و منابع 
طبیعى فراوانى دارد که این مزیت ها به سرمایه گذاران براى 

کار انگیزه مى دهد.
رخصتى با بیان اینکه احداث کارخانه فرآورى سنگ آهن در 
کردستان طى سه فاز اجرا مى شود، گفت: ذوب آهن اصفهان 
در فاز نخست هزار میلیارد تومان در معادن کردستان سرمایه 
گذارى مى کند و امید دارد در مدت زمــان 18 ماه بتواند از 
معادن سنگ آهن کنســانتره تولید و در فازهاى بعدى به 

تولید شمش برسد.

پس از برگزارى جلسات و رایزنى هاى فراوان؛ 

ذوب آهن در کردستان به دنبال 
مواد اولیه است

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهردارى نجف آباد،  همایش بزرگ کارگران 
شهردارى نجف آباد در سالن شهروند با حضور حجت االسالم والمسلمین حسناتى امام 
جمعه، اعضاى شوراى اسالمى شهر و عبدالرسول امامى شهردار نجف آباد و مجموعه 

مدیریت شهرى برگزار شد.
اسماعیل آخوندى سخنگوى شوراى اسالمى شهر نجف آباد به عنوان اولین سخنران 
ضمن خیرمقدم به کارگران شهردارى و تکریم روز کارگر گفت ارزش کار و کارگر بسیار 
باالست و ما در هر پست و جایگاهى که هستیم باید آن کار را مهم تلقى کنیم و با دقت 

و ظرافت تمام به انجام آن بپردازیم.
آخوندى ادامه داد از طرف شوراى اسالمى شهر و مجموعه شهردارى از همه شما تشکر 

مى کنم که تالش مى کنید شهرى تمیز و رو به رشد و توسعه داشته باشیم.
عبدالرسول امامى شهردار نجف آباد هم به عنوان دیگر سخنران این جشن مفرح گفت: 
تجلى رشد و توسعه در حضور کارگران است و من امروز به لطف خدا صداقت و صمیمیت 
را در چهره کارگران میبینم که به طور شبانه روزى در شهردارى مشغول کار و تالش 

هستند.

وى افزود» کارگران از بهترین سرمایه زندگى که وقت است مى گذرند و در سطح شهر 
حضور پیدا مى کنند و طراوت و تمیزى را به شــهر هدیه مى کنند من دست تک تک 
عزیزان کارگر را مى بوسم که با تالش خود شهر را زبان زد و پر آوازه کرده اند و در نوروز 

رتبه هاى برتر استان را کسب کردند.

تکریم کارگران شهردارى نجف آباد 


