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گل هاى خوراکى و خواص آنهامهر و موم یک فروشگاه  زنجیره اىبهترین گوشى هاى جدید زیر 3 میلیون تومانویال بخرید؛ 100 میلیارد! سهم سرخابى ها از جنگ در زمین بى طرف سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

عادت هاى غلطى 
که موجب 

کمردرد مى شود

اولویت هاى مدیرکل جدید ارشاد اصفهان
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موز از هفته آینده 
ارزان مى شود

اگر تمام عمر خود را به این حالت خوابیدید، وقتش است
 که ترك عادت کنید؛ زیرا موجب کمردردتان مى شود.
 عادات بد ما در طوالنى مدت به سالمتى مان آسیب 

مى رسانند. برخى از عادات ما به سالمت روان مربوط 
مى شوند و برخى دیگر به سالمت جسم. خوابیدن به...

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزى اصفهان 
با اشاره به افزایش 10 درصدى قیمت موز در بازار 
گفت: با گرم شدن هوا قیمت میوه کاهش مى یابد، 
اما قدرت خرید مردم نسبت به پارسال حدود 30 

درصد کمتر شده است.
نوروزعلى اســماعیلى با اشــاره به افزایش 10 
درصدى قیمت مــوز در بازار نســبت به هفته 
گذشــته، پیش بینى کــرد: بــا ورود میوه هاى 
تابستانه از هفته آینده دوباره قیمت موز کاهش 
یابد. اســماعیلى همچنین درباره افزایش قیمت 
موز، توضیح داد: متأسفانه واردات موز در انحصار 
چند نفر است اما نوسانات نرخ دالر بر آن اثرگذار 

نیست...

ایران پایتخت سزارین جهان استایران پایتخت سزارین جهان است
اصفهان، سومین استان کشور در وضع حمل هاى غیر طبیعىاصفهان، سومین استان کشور در وضع حمل هاى غیر طبیعى
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در مراسم معارفه اصغر آذربایجانى اعالم شد؛ 

هافبک ذوب آهن:

آفساید اعالم شدن گل ما خیلى مشکوك بود
هافبک تیم ذوب آهن گفت: آفساید اعالم شدن گل ما خیلى مشکوك بود و تا زمانى 

که سیستم VAR وارد فوتبال ما نشود، این مشکالت درست نخواهد شد.
محمد خدابنده لو پس از تساوى تیم هاى ذوب آهن و تراکتور تبریز اظهار داشت: ما 
بعد از بازى فیلم گل را بررسى کردیم و به هیچ عنوان آفساید نبود، وقتى به داور 

بازى مى گوییم اگر گل آفساید نباشد...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

   آگهى فروش
 امالك بصورت 

مزایده سازمان اموال 
و امالك ستاد

جنگ گندم
چشم انداز تیره دستیابى به غذا با کنار رفتن هند از چرخه صادرات یک محصول استراتژیک

2

مظاهرى: عالمت دادنمظاهرى: عالمت دادن
 به پرسپولیس به پرسپولیس

خبر مهم خبر مهم  در شأن من نیست
قالیباف قالیباف 

درباره یارانه درباره یارانه 
300300هزار هزار 

تومانىتومانى
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آیت ا... سید ابراهیم آیت ا... سید ابراهیم 
رئیسى:رئیسى:

ارز ترجیحى ارز ترجیحى 
در خدمت در خدمت 

جریان فساد و جریان فساد و 
رانت بودرانت بود
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جواد عزتىجواد عزتى
 در اکران باخت

2

   آگهى مناقصه عمومى 1401/1 
   بانک ملت استان اصفهان

الف : مناقصه گذار : مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان
ب : موضوع مناقصه : اجاره چهار دستگاه خودرو سوارى پژو 405 یا پژو پارس یا 
سمند ، یک دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه وانت مزدا تک کابین خودمالک 

مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در اوراق مناقصه 
ج : سپرده شــرکت در مناقصه : مبلغ 500/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه 
بانکى بدون قید و شرط (غیر از بانک ملت) یا چک بانکى در وجه مدیریت شعب 
بانک ملت استان اصفهان و یا واریز به حســاب 2024013595 با شناسه واریز 

14013300020011121  قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
د : مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه : ارائه معرفى نامه و فیش بانکى 
به مبلغ 500/000 ریال واریز به حســاب شــماره 2024010265 با شناسه واریز 

14013300020011230 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
ه : محل دریافت اسناد مناقصه : اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان 
مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان ، طبقه چهارم ، اداره تدارکات و ساختمان

031-36225823  - 36225961

بانک در قبول و یا رد هریک از پیشنهادها و یا ابطال مناقصه بدون ذکر هیچ گونه 
دلیلى مختار است

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان 

جدول زمانى انجام مناقصه
مهلت دریافت اسناد 

مناقصه 
از 1401/02/21 لغایت ساعت 14 

مورخ 1401/03/02
مهلت ارائه پیشنهادات 

ساعت 14 مورخ 1401/03/02( تحویل پاکت ها )

رأس ساعت 30 : 12 مورخ 1401/03/05تاریخ بازگشایى پاکت ها

محل تحویل اسناد 
مناقصه

اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، 
ساختمان مدیریت شعب بانک ملت استان 

اصفهان ، طبقه اول، دبیرخانه 
کد پستى : 8163954791

 نظر به اینکه شهردارى قصد اجراى مسیر دسترســى را در دستور کار دارد با توجه به 
ضرورت اجراى طرح و برابر تبصره 4 ماده واحده قانونى نحــوه تقویم ابنیه، امالك و 
اراضى مورد نیاز شهردارى ها مصوب سال 1370 ، بدینوسیله به کلیه مالکین و متصرفین 
و مدعیان احتمال در مســیر طرح ابالغ میگردد حداکثر ظرف مــدت یکماه از تاریخ 
1401/02/30 (نشرآگهى) با در دست داشتن مدارك مالکیت جهت انجام توافق و معرفى 
کارشناس منتخب و تعیین کارشــناس مرضى الطرفین به واحد امالك شهردارى سده 

لنجان مراجعه نمایند.
بدیهى است عدم مراجعه به منزله استنکاف از توافق تلقى گردیده و شهردارى در اجراى 
الیحه قانونى نحوه خرید و تملک اراضى و امالك برابر اجراى برنامه هاى عمومى و عمرانى 

مصوب سال 1358 شوراى انقالب اقدام خواهد نمود.

واحد امالك شهردارى سده لنجان

قابل توجه کلیه مالکین و ذینفعان 
امالك و اراضى واقع در طرح خیابان خرم 

(حدفاصل کمربندى امام على (ع) تا کانال آب) :
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رئیس مجلس شــوراى اســالمى گفــت: تنها یک 
دهک از جامعه شــامل دریافت یارانه نخواهند شــد 
و مردم مطمئن باشــند، معوقات جامانــدگان از یارانه 
اردیبهشــت ماه هــر زمان قطعــى شــد، پرداخت

 مى شود.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنى دیروز مجلس گفت: 
نمایندگان توجه داشته باشند و مردم نیز مطمئن باشند 
همانطور که دولت پیش تر اعالم کرد 9 دهک شــامل 
یارانه معیشتى مى شود و پیش بینى هاى الزم براى آن 
انجام شده است، اعالم مى کنیم همه افراد واجد شرایط 
که در مرحله اول یارانه شامل حال آنها نشده، بدانند این 

کار به سرعت اصالح خواهد شد.
رئیس مجلس با اشاره به جلسه ســران قوا و در ادامه 
جلسه مشترك با رئیس جمهور گفت: به طور مفصل در 
جلسه با سران قوا و سپس با قرارگاه مسئول اجراى این 
طرح تا ساعات پایانى شــب به میزبانى مجلس گفتگو 
داشتیم. تنها یک دهک شامل دریافت یارانه نخواهند 
شــد.تنها در ســقف پرداخت 300 تا 400 هزار تومان 
تفاوت وجود دارد و مردم مطمئن باشند به سرعت کار 
انجام خواهد شــد و معوقات  اردیبهشت ماه هر زمان 
قطعى شد، پرداخت مى شود و هیچ نگرانى در این زمینه 

نداشته باشند.

آیت ا... ســید ابراهیم رئیسى با تشریح وضعیت کشور 
در زمان آغاز به کار دولت ســیزدهم، گفت: کســرى 
بودجه نزدیــک به 500 هزار میلیــاردى، باقى ماندن 
بدهى ماهانه 10 هــزار میلیاردى، فوت قریب به 700 
نفــر در روز با ویــروس منحوس کرونــا، وجود تورم 
بى ســابقه، تزریق رانتــى ارز 4200 تومانى به بازار و 
وضعیت نامطلوب ذخایر کاالى اساســى در کشور از 
موضوعاتى بود که دولــت در روزهاى آغاز به کار خود 

با آنها درگیر بود.
رئیسى یکى از مشــکالت کشــور را نحوه پرداخت 
ارز 4200 تومانى دانســت و اظهار کرد: عمًال بخش 

عمده اى از آنچه تحت عنــوان ارز ترجیحى پرداخت 
مى شد، در خدمت جریان فساد و رانت بود. در واقع هم 
هدررفت منابع کشور را داشــتیم هم یارانه ها به مردم 
نمى رسید لذا به منظور جلوگیرى از ادامه این وضعیت 
تصمیم گرفته شــد این مبلغ به جاى پرداخت به حلقه 
اول تأمین کاال یعنى واردکننده ها به حلقه آخر و ذینفع 

اصلى یعنى خود مردم و مصرف کنندگان داده شود.
رئیس جمهــور گفت: پرداخــت 400 هــزار تومان 
به صورت ماهیانه به هر فرد کار ســختى اســت اما 
کارشناســان این روش را گامى براى نزدیک شدن به 

عدالت و رفع فقر مطلق مى دانند.

خبر مهم قالیباف درباره 
یارانه 300 هزار تومانى

ارز ترجیحى در خدمت
 جریان فساد و رانت بود

جواد عزتى
 در اکران باخت

  خبرآنالین| باوجــود اکــران فیلــم 
«مجبوریم» به کارگردانى رضا درمیشیان، در 
هفته اى که گذشت باز هم آمار فروش فیلم هاى 
سینمایى نسبت به دو هفته گذشته، با کاهش 
چهار میلیارد تومانى همراه بوده اســت. فیلم 
ســینمایى «مرد بازنده» به کارگردانى محمد 
حسین مهدویان و بازى جواد عزتى به تازگى 
کار اکران خــود روى پرده ســینما را به پایان 
رســاند و اکران آنالین خود را شروع کرد. این 
فیلم سینمایى که اولین بار در چهلمین جشنواره 
فیلم فجر به نمــاش درآمد، برخالف دیگر آثار 
مهدویان نتوانست در جشنواره جایزه اى کسب 
کند و در اکران هم تنها 6 میلیارد و 200 میلیون 
تومان فروش داشت. یکى از دالیل فروش کم 
این فیلم همزمان شدن اکران آن با فیلم کمدى 
«ســگ بند» و «انفرادى» بود، دلیل دوم آن 
افزایش قیمت بلیت ســینما و دلیل دیگر این 
اســت که «مرد بازنده» در بلیت فروشى براى 
جشــنواره باالترین میزان مخاطب را داشت، 
در واقع عده اى آن را در جشنواره تماشا کردند، 
عده اى در اکران نوروزى و بقیه افراد نیز منتظر 
ماندند تا آن را به صورت آنالین تماشا کنند. اما 
با تمام این شــرایط، به نظر مى رسد که «مرد 
بازنده» برگ برنده مهدویان و سالن هاى سینما 
نبود و بیشتر یک نوع باخت براى این کارگردان 

جوان و البته جواد عزتى به شمار مى آید.

زمان واریز افزایش 
حقوق بازنشستگان

  برترین ها|مدیرعامــل تأمین اجتماعى 
گفت: بعد از تصویــب هیئت  وزیران، در دو روز 
پایانى اردیبهشت افزایش حقوق را به حساب 
بازنشستگان مى ریزیم. افزایش حقوق فروردین 

هم در خرداد و تیر واریز مى شود.

شایعه عجیب درباره 
ایران چک 

  برترین ها|سعید پیرزاده، روزنامه نگار در 
توییتى درباره ایران چک هاى صد هزار تومانى 
نوشت: چاپ ایران چک صدهزارتومانى متوقف 
شده و قرار است با طرحى جدید چاپ شود؛ این 
اسکناس که پارسال با امضاى همتى وارد بازار 
شد گویا با ســلیقه رئیس جدید سازگار نیست.   
حذف تصویر تخت جمشید و امضاى همتى و 
جایگزینى حرم حضرت معصومه(ع) و امضاى 
صالح آبــادى، چقدر خرج روى دســت بانک 

مرکزى خواهد گذاشت؟

سن امید به زندگى 
چقدراست؟

  باشگاه خبرنگاران جوان|کارشناس 
اداره  سالمت سالمندان وزارت بهداشت گفت: 
شــاخص امید به زندگى به بیش از 70 ســال 
افزایش یافته است. منیژه مقدم گفت: بر اساس 
آخرین سر شمارى انجام شده امید به زندگى در 
مردان سالمند 60 تا 64 سال در حدود 21/4 و 

در زنان 60 تا 64 سال 23/4 سال است. 

کاهش محبوسان مهریه 
  روابط عمومى ستاد دیه کشور|
جمعیت مردان بدهکار صــداق از آمار 2500 
زندانى در اردیبهشت ســال 1397 به مرور در 
سال 1398 با یک شــیب تند به تعداد 1229 
محبوس کاهش مى یابــد و در ادامه با تأکید 
مکرر مراجع عظام تقلیــد در خصوص «عذر 
حبس بدهکاران دیون غیرمعــوض» و البته 
دغدغه و اهتمام مســئولین قــوه قضاییه این 
اعداد در ســال هاى 1399 و 1400 به ترتیب 
تــا عــدد 945 و 821 زندانى مهریــه تقلیل

 مى یابد.

خبرخوان

مهران موسوى خوانسارى

در حالى که چشم انداز روشنى از پایان جنگ در اوکراین 
به چشــم نمى خورد، هند صادرات گندم خود را ممنوع 
کرده اســت. این تصمیم غیر منتظره آینده نامعلومى را 

براى اقتصاد جهانى رقم زده است.

هم علیه روسیه، هم علیه اوکراین
جنگ در کنار همه ویرانى هایى که بــراى اوکراین به 
بار آورده و همه محدودیت هایى که روســیه را درگیر 
خودش کرده، امنیت غذایى جهــان را هم تهدید کرده 
است. اوکراین و روسیه تا سال گذشته مجموعاً 30 درصد 
گندم دنیا را تأمین مى کردند اما جنگ این دو کشور که 
به ماه سوم خود رسیده، صادرات گندم از هر دو کشور را 
مختل کرده اســت. اوکراین مى گوید انبوه گندم هاى 
آماده صادرات به خصوص در بنادر دریاى سیاه به دلیل 
محاصره این بنادر توسط روسیه و نیز به دلیل از بین رفتن 
زیرساخت هاى اوکراین، امکان حمل به سایر کشورها 
را پیدا نمى کند و از آن سو، صادرات گندم از روسیه هم 
به دلیل موانع ناشى از اعمال تحریم هاى گسترده غرب 

علیه آن کشور با افت قابل توجهى مواجه شده است.
 به تخمین سازمان ملل متحد، هم اکنون 25 میلیون تن 
گندم در انبارهاى بنادر اوکراین آماده رســیدن به دست 
گرسنگان جهان است اما جنگ، این امکان را سلب کرده 
است. همچنین تخمین زده شــده 50 درصد صادرات 
گندم از روســیه هم قربانى تحریم هایى شده که جهان 

غرب علیه روس ها برقرار کرده اند. 

از خوش بینى تا واقع نگرى
اوکراین تــا پیش از آغاز جنگ در اســفندماه گذشــته، 
با تولیــد 33 میلیون تن گنــدم که دو ســوم آن را صادر 
مى کرد  12 درصد صادرات گندم دنیا را به خود اختصاص 
داده بود. با آغاز حمله روسیه به اوکراین، روند صادرات گندم 
از این کشور مختل شد و پس از آن نیز وضع تحریم هاى 
گسترده جهانى علیه روسیه (که تا پیش از آن به تنهایى  
بزرگ ترین صادرکننده گندم در جهان محسوب مى شد) 
موجب شد ســازمان هاى جهانى درباره به وجود آمدن 
بحران بى سابقه غذایى در بسیارى از کشورها به خصوص 

در قاره آفریقا هشدار دهند.
این وضعیت نگاه ها را به سمت سایر تولیدکنندگان بزرگ 
گندم خیره کرد. در این میان بیشترین درخواست براى 
جبران کمبود به وجود آمده در جهان متوجه هند شــد و 
این کشور بزرگ و پرجمعیت هم ضمن پاسخ مثبت به 
این درخواست ها،  فرصت را براى افزایش تولید گندم و 

صادر کردن آن به قصد درآمدزایى بیشتر مغتنم دانست. 
هند که دومین تولید کننده بزرگ گندم جهان بعد از چین 
است، مى دانست با شــدت گرفتن جنگ در اوکراین و 
اختاللى که در پروسه صادرات از آن کشور به وجود آمده، 
قیمت جهانى گندم به چنــد برابر افزایش پیدا مى کند و 
خریداران به دنبال جایگزین  واردات گندم از روســیه و 
اوکراین هستند. از همین رو نخســت وزیر هند در آغاز 
سال جارى خورشــیدى اعالم کرد که این کشور براى 
تغذیه حدود 1/5 میلیارد نفر جمعیــت خود منابع کافى 
دارد و در صورت صدور مجوز از سازمان تجارت جهانى 

مى تواند به بقیه کشورها مواد غذایى بفرستد.
این کشور تا پیش از اعالم ممنوعیت صادرات گندم از این 
کشور، چیزى معادل 7 میلیون تن گندم به 68 کشور جهان 
صادر مى  کرد و چشم انداز قابل پیش بینى براى افزایش 
این میزان تا 10 میلیون تن نیز تخمین زده مى شــد که 
خبر تصمیم جدید هندى ها براى ممنوعیت صادرات این 

محصول استراتژیک، جهان را غافلگیر کرد.

تصمیم داخلى، اعتراض جهانى
هند روز شنبه اعالم کرد ریسک غذایى به وجودآمده در 
داخل آن کشور اجازه نمى دهد سیاست هاى اتخاذ شده 
پیشــین دررابطه با صادارت گندم از آن کشور ادامه پیدا 
کند. این کشــور پیش تر گفته بود رکورد صادرات گندم 
در سال جارى میالدى را خواهد شکست تا جبران جاى 
خالى گندم اوکراین و روسیه در بازار جهانى را بکند  اما 

افزایش ناگهانى و شدید دماى هوا در هند و خشکسالى 
به وجودآمده در این کشــور که با گران تر شــدن بهاى 
گندم براى مصارف داخلى همراه شــده، این سیاست را 

تغییر داده است.
تصمیم هند با واکنش آنى وزراى کشاورزى هفت کشور 
بزرگ صنعتى جهان، موسوم به گروه هفت رو به رو شد. 
آنها ممنوعیت صادرات گندم توسط هند را مورد انتقاد 
قرار داده و خواستار آن شدند تا در بحران به وجود آمده، 
همه کشــورها درباره امنیت غذایى جهان به مسئولیت 
خود عمل کنند. دیپلمات هاى این هفت کشور هم اعالم 
کردند در حال بررسى شــرایط به منظور رساندن گندم 
به کشورهایى هستند که بعد از جنگ اوکراین با کاهش 

واردات این محصول مواجه شده اند.
با این اوصاف فعًال این سئوال مطرح است که تصمیم 
جدید هند چه تأثیرى بــر بازار جهانــى گندم خواهد 
گذاشت؟ و ســئوال مهمتر اینکه کدام کشور توانایى پر 
کردن جاى خالى هند ( و همچنین روسیه و اوکراین) در 

این تجارت مهم بین المللى را دارد؟ 

واقعیت تلخ
با بررســى همه جوانب موجود، به نظر مى رسد با کنار 
رفتن هند از چرخه توزیــع جهانى گندم، در حال حاضر 
جایگزین بزرگ دیگرى براى جبران خأل ناشى از این 
تصمیم مسئوالن شبه قاره وجود ندارد. به همین دلیل 
تصمیم هند به طور حتم باعث افزایش بیشــتر قیمت 

جهانى گندم و کاهش بیشتر دسترسى کشورهاى فقیر 
به این محصول ارزشمند مى شود. 

با توجه به نامعلوم بودن سرنوشت جنگ اوکراین، بعید 
است دیگر کشورهاى بزرگ تولید کننده گندم حداقل در 
کوتاه مدت به فکر افزایش تولید به منظور صادرات آن 
باشند. همین بینش است که چین، آمریکا، کشورهاى 
اروپایى و حتى پاکستان که از مهمترین تولیدکنندگان 
گندم جهان هستند را وا مى دارد اندیشه تکمیل ظرفیت 
بازارهــاى داخلى خود باشــند ونه صــادرات به دیگر 
کشورها. در این میان اظهارات دیپلماتیک منابع غربى 
درباره اهمیت بخشــیدن به برنامه هاى جهانى غذا به 
خصوص در بحبوحه جنگ اوکراین را هم باید بیشــتر 
در راستاى مصارف داخلى دانست تا اراده اى جمعى به 
منظور حل مشکل کشورهایى که از این جنگ بیشترین 

زیان غذایى را متحمل شده اند.
«امانوئل مکــرون» در همان روزهــاى آغازین حمله 
روسیه به اوکراین هشــدار داد که اگر این جنگ بیش 
از حد به طــول بیانجامد بخش هــاى بزرگى از جهان 
به خصوص در آفریقا و آســیا باید خــود را براى تبعات 
ناشــى از کمبود روغن و غله آماده کننــد. حاال به نظر 
پیش بینى مکرون در حال محقق شــدن اســت. وزیر 
امورخارجه آلمان درســت مــى گویــد؛ در کنار همه 
توصیفاتــى که براى جنــگ در اوکراین بــه کار برده 
مى شود، یک چیز بیشــتر از همه به چشم مى آید؛ این 

جنگ، «جنگ گندم» است.

چشم انداز تیره دستیابى جهانى به غذا با کنار رفتن هند از چرخه صادرات یک محصول استراتژیک

جنگ گندم کوپن 
مثل دهه60 نداریم 

  ایرنا| قائم مقام وزیر صمــت در امور بازرگانى 
درباره ابهامات موجود پیرامــون کاالبرگ و اینکه 
چرا از همان ابتدا این اقدام انجام نشــد، افزود: این 
تصور که بــراى کاالبرگ یک کار ســخت افزارى 
جدید مانند آنچه در دهه 60 داشتیم، انجام مى شود، 
اشتباه است و به این شکل نخواهد بود و به طور حتم 
از زیرساخت هاى موجود مانند کارت بانکى استفاده 
خواهد شد. ارائه سبد کاال در جبران افزایش قیمت ها 
مستلزم مقدماتى بود و مقرر شــد در ابتدا به صورت 
نقدى و پس  از آن به صورت سبد کاالیى، انجام شود.

روزنامه دولت
 دلتنگ گذشته ها! 

قبل از گســترش رســانه و    روزنامه ایران|
ابزارهاى رسانه اى و پیام رسان هاى اجتماعى چون 
توییتر و اینســتاگرام و تلگــرام و... در ایران، نوعى 
رویکرد متمرکز، یکجانبه و باال به پایین در باب انتشار 
اطالعات وجود داشت و مردم به روایت هاى نهادهاى 
اجرایى و رســانه حاکم در کشــور یعنى صداوسیما 
کفایت مى کردند و مخاطبان براى دانستن جزئیات 
هر پدیده اجتماعى و سیاسى و... باید به انتظار رسانه 
ملى و گزارش هاى تصویــرى تلویزیون مى ماندند. 
مخاطب باید بداند که رســانه هاى اجتماعى هرقدر 
هم که در نشر اخبار موفق باشــند و یا بازدیدکننده 
و دنبال کننده باالیى داشته باشــند، باز هم از اعتبار 
اصلى برخوردار نیستند و تنها در همان جامعه محدود 

مخاطب و اخبار باید مورد توجه قرار گیرند.

«جومونگ» و دوستان!
  روزنامه خراسان|این روزها، همزمان سه 
سریال کره اى در جدول پخش تلویزیون قرار دارد و 
«افسانه جومونگ» هم در راه است. جالب آنکه این 
موج پخش سریال هاى کره اى در تلویزیون در حالى 
اوج گرفته که چند ماه قبل وزیر خارجه کشورمان با 
بیان اینکه «اگر کره جنوبــى پول هایمان را ندهد، 
ممکن است دیگر ســریال کره اى پخش نکنیم»، 
تأکید کــرد: «بچه هاى ما در خانه ســریال کره اى 
مى بینند و از ما مى پرســند کره اى هاى مهربان در 
این سریال ها همان کسانى هستند که پول هاى ما 
را نمى دهند؟» البته از آن زمــان خبرى از پرداخت 
طلب 7 میلیارد دالرى ایران منتشــر نشده، اما بازار 

سریال هاى کره اى در سیما داغ است.

پروژه 
«قطار خلیج فارس»  

پروژه پیشــنهادى «قطار خلیج فارس»    ایلنا|
از طریق یک خط راه آهن راه اندازى مى شــود. این 
پروژه با هدف اتصال تمام شش کشور عضو شوراى 
همکارى خلیج فارس از طریق یک خط راه آهن به 
طول 2177 کیلومتر، از شمال کویت شروع شده و از 
شهرهاى جبیل و دمام عربستان سعودى مى گذرد و 
سپس از بحرین عبور مى کند. پایتخت منامه و سپس 

دوحه، امارات و از آنجا به مسقط خواهد رفت. 

باالخره
 «پوتین» بیمار است؟

  خبرآنالین|«مارك گالوتى»، کارشناس مسائل 
امنیتى معاصر در روسیه در مقاله اى درباره وضعیت 
سالمتى «والدیمیر پوتین» نوشت: ناگهان همه ما 
متخصص تشخیص مى شویم. کلیپ هایى از پوتین 
با صورت پف کرده، بریده بریــده ادا کردن کلمات 
حین صحبت کردن، دســتان لرزان منجر به انواع 
گمانه زنى ها درباره وضعیت سالمتى او شده است. 
مطمئنًا به نظر مى رسد که او از برخى بیمارى ها رنج 
مى برد؛ با این حال، ما باید مراقب باشــیم که با این 
گمانه زنى ها هیجان زده نشویم. پوتین زندگى کامًال 
خصوصى دارد و این در خصوص وضعیت سالمتى 

او نیز صدق مى کند.  

آرمان کیانى

الکچرى ترین شهرك میلیاردى ایران 
را مى شناسید؟! اگر نمى شناسید، شما 
را ارجاع مى دهیم به گزارشى که دیروز 
در یکى از پایگاه هاى اطالع رســانى 
کشور منتشر شد که اگرچه رگه هایى از 
«رپرتاژ آگهى» در آن به چشم مى خورد 
اما واقعیت هایى را هم از شیوه زندگى 

در ایران امروز آشکار مى کند.
نام این شهرك «امیردشت» است و آنطور که در این گزارش آمده، یکى از بزرگ ترین شهرك هاى 
ساحلى در منطقه کالرآباد مازندران است. شهرك امیردشت جایى در نزدیکى منطقه متل قو، یکى 
از زیباترین شهرك هاى استان مازندران قرار داشــته و فاصله بسیار نزدیک آن تا ساحل دریاى خزر 
این شهرك را هرچه بیشتر مهم کرده است. این شهرك در سال 51 در زمینى به وسعت 100 هکتار 
احداث شد و طبق آخرین آمار ثبت شده، 600 قواره ویال درشهرك وجود دارد که همگى جزو ویالهاى 

متراژ باال هستند. 
با یک جستجوى ساده در شهرك امیردشــت براى خرید ویال متوجه خواهید شد که بسیارى از این 
ویالها شــبیه به باغ ویال یا کاخ ویال با نماى الکچرى ساخته شــده اند. ویالهایى که در زمینى به 
مساحت بیشتر از 1000 متر وجود دارند (در برخى موارد خاص تا 2600 متر) و  سبک زندگى الکچرى 

را تداعى مى کنند.
در این گزارش منتشر شده آمده است که قیمت یک ویالى الکچرى در این شهرك مى تواند حتى 
به 100 میلیارد تومان هم برسد! برخى از ویالهاى الکچرى داخل شهرك امیردشت حتى تا تعداد 8 
اتاق خواب هم دارد و بسیارى از ویالها مجهز به استخر، سونا و جکوزى هستند. محوطه داخلى هر 
ساختمان هم به گونه اى ساخته شده که سالن پذیرایى تقریبًا بزرگى در دسترس باشد. مى توان گفت 
برخى از طراحى هاى پالن براى ویالهاى شهرك امیردشت شبیه به طراحى یک پنت هاوس ساحلى 
اجرا شده است. معمارى بیرونى ویالهاى شهرك از بهترین مصالح ساخته شده و چشم انداز بى نظیر 

و خیره کننده اى را به نمایش مى گذارد.

مانى مهدوى

مریخ از دیرباز براى ساکنان کره زمین مکان جذابى بوده 
است. گفته شده شرایط این سیاره سرخ از بسیارى جهات 
شبیه زمین ماست و به همین دلیل مکان مناسبى براى 
اسکان انسان در آینده اى نامعلوم  خواهد بود. مریخ تنها 
سیاره اى است که ناسا براى اکتشاف در آن اقدام به ارسال 
ربات به آنجا کرده که سال هاست مشغول تفحص در این 

همسایه ما و ارسال اطالعات به زمین هستند.
جدیدترین تصاویرى که از مریخ نورد کنجکاوى به زمین 
ارسال شده است، چیزى شبیه یک دریچه برش خورده را در صخره هاى مریخ نشان مى دهد که بحث هاى بسیارى را 
به دنبال داشته است. تا امروز موارد متعددى در مریخ کشف شده که باعث جلب نظر مردم و متخصصان شده است؛ از 
تغییر شن ها در سطح مریخ به چیزهایى شبیه کدهاى مرس تا شواهدى که نشان مى دهد روزگارى در این سیاره آب 
وجود داشته است. اما براى اثبات واقعیت داشتن اینها هیچ دلیل متقنى جز مشاهده تصاویر و حدس و گمان وجود ندارد. 

شاید مهمترین تصویرى که در ذهن همه ما از کشفیات روى مریخ باقى مانده، تصویر صورت یک انسان یا سنگى شبیه 
صورت انسان در سطح مریخ است که تا کنون درباره آن صحبت هاى بسیار زیادى شده است اما حاال نوبت کشف هیجان 
انگیز جدید شده که عده اى معتقدند نه بر اثر عوامل طبیعى بلکه سازه اى است که به دست کسانى در مریخ ساخته شده 

است.
 تا امروز هیچ توضیح رسمى از سوى آژانس فضایى آمریکا ارائه نشده است. اما آنچه در فضاى مجازى پیرامون این موضوع 
دنبال مى شود حول پاسخ به یک سئوال است؛آیا این دریچه اى است دست ساز که راهى را به درون صخره مى گشاید یا 

اینکه صرفاً یک برش طبیعى در دل آن صخره است؟
برخى آن را به وضوح دریچه اى در مریخ رو به مکانى نا شــناخته مى دانند و حتى برخى پنهان شدن چند فضایى را در 
آن دریچه تصور کرده اند. اما کاربران دیگرى هم هستند که وجود این حفره در دل صخره را یک پدیده کامًال طبیعى 

دانسته اند.
براى بعضى ابهامات هیچ وقت پاسخى پیدا نمى شود. این هم از دسته همین ابهامات است. شاید مى بایست تا روزى صبر 
کنیم که فضانوردى از زمین به کره مریخ سفر کند و پرده از راز همه این ابهامات سیاره اى بردارد. تا آن روز فقط از هیجان 

کشفیات در مریخ و تخیل درباره آنها باید لذت برد.

مریخ دوباره  خبرساز شدویال بخرید؛ 100 میلیارد!
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بررسى آثار پدیده
 فرونشست زمین 

اعضاى شوراى اسالمى شـهر اصفهان با حضور در 
مناطق مختلف شـهر، به بررسـى پدیده فرونشست 
زمین و همفکرى پیرامون حـل آن پرداختند. رئیس 
کمیسـیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شـوراى 
اسالمى شـهر اصفهان در بازدید از مسجد على قلى 
آقا، بیمارسـتان غرضى و شـهرك کاوه گفـت: این 
بازدید با هدف بررسـى وضعیت فرونشست زمین در 
اصفهان انجام شد. مجید نادراالصلى افزود: شوراى 
شـهر با برگزارى جلسات مختلف نسـبت به بررسى 
موضوع و ارائه راهکار هاى علمى براى مبارزه با این 

موضوع اقدام خواهد کرد. 

مهلت 20 روزه نقل و انتقال 
مالکیت ریسباف

رئیس شوراى شهر اصفهان گفت: نقطه هدف اصلى 
براى موزه ملى، کارخانه ریسباف است که ثبت ملى 
شده اما در کشـاکش مسـئوالن در تحویل و انتقال 
باقى مانده اسـت که البته در آخرین جلسه بین شورا 
و نمایندگان مجلس قرار شـد با همـت نمایندگان از 
طریق کمیسـیون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى 
این موضوع پیگیرى شود. محمد نورصالحى با بیان 
اینکـه طغیانى نماینـده اصفهان و ابوترابـى نماینده 
نجف آباد در مجلس، موضوع را در کمیسـیون اصل 
90 پیگیـرى کردند، گفت: هفته پیش نیز جلسـه اى 
انجام شـد که بنده نیز حضور داشـتم و مصوب شـد 
طـى 20 روز از تاریـخ آن جلسـه که یـک هفته آن 
گذشـته این نقل و انتقـال بین بانک ملى و شـرکت 
بازآفرینى شـهرى به عنـوان مالک انجام شـود تا با 
اهتمام شهردارى اصفهان و شرکت بازآفرینى شهرى 
و اسـتاندار و همه مسـئوالن ملى و محلـى عملیات 

اجرایى موزه بزرگ اصفهان آغاز شود.

وام ودیعه مسکن
 45 میلیون تومان شد

مدیـرکل راه و شهرسـازى اسـتان اصفهان با اشـاره 
به شـرایط پرداخت تسـهیالت کمک ودیعه مسکن 
گفت: سـقف فردى این وام در کالنشهر اصفهان 45 
میلیون تومان است. علیرضا قارى قرآن  اظهار داشت:  
تسهیالت کمک ودیعه مسـکن در سقف هاى فردى 
45 و 35 میلیون تومان به ترتیب درکالنشهر اصفهان 
و شهرهاى باالى 200 هزار نفر جمعیت و سایر شهرها 
و از محل منابع بانکى موضوع ماده چهار قانون جهش 

تولید مسکن پرداخت مى شود.

نصب دستگاه 
کلر زن مایعى 

دستگاه کلر زن مایعى ( آب ژاول ) در محل اتاق کلر 
زنى شـهر ورزنه نصب و راه اندازى شـد. به گزارش 
روابط عمومى آبفاى ورزنه، دستگاه کلر زن گازى از 
مدار بهره بـردارى خارج و به جاى آن یک دسـتگاه 
کلر زن مایعى ( آب ژاول ) بـا دوزینگ 5 لیتر بر ثانیه 
 pvc و 15 بار فشـار و همچنین مخزن 1000 لیترى
در محل اتاق کلر زن مخازن ذخیـره آب نصب و راه 

اندازى گردید.

مهر و موم 
یک فروشگاه  زنجیره اى

تیم هاى بازرسى سازمان جهادکشـاورزى و قاضیان 
تعزیرات حکومتى اصفهان با بازرسى هاى پى در پى 
راه سودجویى متخلفان را در بازار عرضه اقالم اساسى 
سد مى کنند. در رصد میدانى این تیم مشخص شد در 
بازار وضعیت توزیع لبنیات و ماکارونى مناسب بود، اما 
برخى اقالم با قیمتى باالتر از نـرخ مصوب به فروش 
مى رسـید. در این بازدید میدانى قاضى تعزیرات یکى 
از فروشـگاه هاى زنجیره اى که بدون مجـوز اقدام به 
نیمه تعطیلى واحد خود کرده بود و کاالى اساسـى را 
باالتر نرخ مصوب به فروش مى رساند همچنین یک 
واحد توزیـع نان هاى فانتزى را با تخلف گرانفروشـى 

مهر وموم کرد.

خبر

مدیر کل دفتر صنایع معدنى وزارت صمت و هیأت همراه، 
ضمن بازدیــد از خطوط تولید ذوب آهــن اصفهان، در 
نشستى با ایرج رخصتى مدیرعامل ذوب آهن و معاونین 
این مجتمع عظیم صنعتى، راهکارهاى تقویت و ارتقاء 

سطح تعامالت را بررسى کردند. 
رخصتى با بیان این کــه وزارت صمت به عنوان متولى 
معادن و مواد اولیه مورد نیاز صنایع در کشــور محسوب 
مى شــود، گفت: این نشســت ها به منظــور انتخاب 
راهکارهاى مناسب و برنامه ریزى کامل و جامعى براى 
تعامل ذوب آهن اصفهان با ارکان وزارت صمت و سایر 

مراجع ذى صالح برگزار شد.

وى نقش ترکیب مواد اولیه در تولید محصوالت جدید و 
باکیفیت را حایز اهمیت دانست و گفت: کمبود مواد اولیه 
مانند سنگ آهن و زغال سنگ با کیفیت و نحوه تامین و 
اختصاص آن ها، بهره ورى شرکت هاى فوالدى به ویژه  

ذوب آهن اصفهان را تحت شعاع قرار مى دهد.
رخصتى با بیان این که ذوب آهن اصفهان ســنگ آهن 
معادن داخلى را بــه بهاى روز خریــدارى مى کند و در 
پرداخت قیمت آن نیز مشکلى ندارد، تاکید کرد : ذوب آهن 
آماده است تمام زغال ســنگ تولید داخل را هم دریک 
فرایند منطقى خریدارى کند تا نیــازى به صادرات آن 

نباشد.

رئیس اتحادیــه مرغــداران اصفهان گفــت: با وجود 
تخصیص یارانه ها و ســرانه مصرف مــرغ که براى هر 
فرد 2.5کیلو در ماه محاسبه شده است؛ این گرانى به ضرر 
مصرف کننده نخواهد بود؛ زیرا به ازاى افزایش نرخ، یارانه 

به دست خود مردم رسیده است.
فرهــاد جعفریان اظهار کــرد: تا پیــش از اجراى طرح 
مردمى سازى و توزیع عادالنه یارانه ها، نهاده هاى تولید 
مرغ با قیمت دولتى به دست مرغدار مى رسید، اما اکنون 

نرخ نهاده ها آزادسازى شده است.
وى با بیان اینکه اصلى ترین نهاده تولید مرغ ذرت و سویا 
است، افزود: نرخ ذرت از دو هزار تومان به 12 هزار تومان 

و نرخ سویا از 3500 تومان به 17 هزار تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه مرغداران اصفهان گفت: در سال جارى 
مرغداران این اقالم را با قیمت دولتى خریدارى کردند، 
اما نهاده هاى خریدارى شده به دستشان نرسید؛ بنابراین 
ناچار به خرید با قیمت آزاد شدند؛ بنابراین با این میزان از 

گرانى نهاده ها قیمت مرغ نیز افزایش یافت.
جعفریان اضافه کرد: با وجود تخصیص یارانه ها و سرانه 
مصرف مرغ که براى هر فرد 2/5 کیلو در ماه محاســبه 
شده اســت؛ این گرانى به ضرر مصرف کننده نخواهد 
بود زیرا به ازاى افزایش نرخ، یارانه به دســت خود مردم 

رسیده است.

گرانى مرغ به ضرر 
مصرف کننده نیست

کمبود مواد اولیه ذوب آهن را 
تحت الشعاع قرار مى دهد

نصف جهان  حوزه هنرى اصفهان فراخوان همایش 
فصلى «به ســاعت اصفهان»، ویژه شاعران استان 

اصفهان را منتشر کرد. 
این همایش فصلى تنها مخصوص شاعران اصفهانى 
اســت و آنها مى توانند از اواخر اردیبهشــت ماه آثار 
خود را در شــبکه هاى مجازى و سایت این سازمان 

انتشار دهند.

این فراخوان مربوط به تمامى اقشــار ســنى است و 
عالقه مندان مى توانند در دو بخــش آزاد و ویژه با 
موضوع امام رضا (علیه الســالم) به شماره واتساپ 
دبیرخانه همایش فصلى 09384126653 ارســال 
نمایند. عالقه مندان نیز مى توانند اخبار این همایش 
را از طریق صفحه اینستاگرام این همایش با آدرس 

besaateesfahan دنبال نمایند.

شاعران اصفهان! شعر بگویید 

نصــف جهــان  روزنامه «نســل فردا» بــه عنوان 
باســابقه تریــن روزنامــه اصفهان در شــماره 
یک شــنبه 25 اردیبهشــت ماه خود در گزارشى 
که تیتــر آن را در صفحه یک خود هــم آورده به 
حذف ارز 4200 تومانى و تأثیر آن بر بازار مســکن 

و خودرو پرداخته اســت. این روزنامه در بخشــى 
از این گــزارش آورده اســت:«تورم همانند مارى 
طویل برپیکره اقتصاد کشــور چنبره زده و به این 
زودى ها نمى خواهد دست از سر اقتصاد بیمار ایران

 بردارد.»

چنبره مار تورم بر اقتصاد 

نصف جهان  ایــن روزها که در فصــل جابه جایى 
مستأجران هستیم، بسیارى از مستأجران از قوانین 

بى ضابطه مالکان گالیه دارند.
این در حالى است که فصل جابه جایى مستأجران 
رسیده است و با توجه به گرانى هاى اخیر مالکان، 

خودســرانه اقدام به قیمت گــذارى بر روى ملک 
اجاره اى خود مى کنند .

این موضوع بسیارى از مستأجران را که اکثراً از قشر 
کم درآمد جامعه هستند گالیه مند کرده است؛ آنها 
مى گویند: بسیارى از این نرخ ها من درآوردى است.

قانون بى در و پیکر اجاره بها

پژوهش ها نشان مى دهد طى ســال هاى اخیر، نرخ 
ســزارین در ایران به طور قابل توجهى کاهش یافته 
اســت.  مطابق با آمارها، کاهش این نرخ به 5 درصد 
رسیده است. همچنین نرخ سزارین در بین مادرانى که 
در «سن اوج بارورى» یعنى 17 تا 35 سال بودند، 13 

درصد کاهش پیدا کرده است.
با تمام اینها باز هم نرخ ســزارین در ایران باالســت. 
سازمان جهانى بهداشت تخمین زده که حداکثر 5 تا 15 
درصد زایمان ها در هر کشورى نیاز  به سزارین اجبارى 
( به دالیل اورژانس هاى پزشکى) دارد لذا این سازمان 
همین میزان را محدوده قابل قبول سزارین اعالم کرده 
اســت. اما در تقریباً 50 درصد کشورها از جمله ایران، 
میزان سزارین بیش از 15 درصد اتفاق مى افتد و همین 

باعث شده که ایران در صدر قرار گیرد.
طبق گزارشى که ســال 2010 میالدى منتشر شد، 
میزان ســزارین در ایران 41/9 درصد کل زایمان ها 
اعالم شده است! همچنین طبق گزارش وزیر بهداشت، 

آمار سزارین در شــهرهاى بزرگ بین 55 تا 60 درصد 
و در سطح کشــور حدود 44 درصد است که نسبت به 
آمار جهان که 20 درصد است، رقم بسیار باالیى است. 
این آماردر اصفهان نیز سیر صعودى و باالیى را نشان 
مى دهد به طورى که این اســتان اکنــون به عنوان 
سومین استان کشور در میان استان هاى با نرخ سزارین 

باال قرار دارد.
در همین رابطه زهرا جوانمــردى، رئیس اداره مامایى 
معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان گفته 
است: قبل از طرح تحول ســالمت آمار زایمان هاى 
سزارین در کشور 62/3 درصد بوده و اکنون این رقم به 

56درصد رسیده است.
طرح تحول سالمت از سال 93 به اجرا درآمد و از همان 
زمان اقدامات خوبى به ویژه در بخش زایمان طبیعى 
و افزایش این نوع زایمان با حمایت هاى مالى وزارت 
بهداشت ایجاد شد. وزارت بهداشــت از همان زمان 
یعنى حدود هشت ســال پیش زیر ساخت هاى الزم 
براى اجراى آن را ایجاد کرد و این موضوع به کاهش 

سزارین ها در ایران و اصفهان کمک کرد. 
در کنار این موضوع به گفته جوانمردى، رایگان شدن 
زایمان طبیعى عاملى انگیزشى در رغبت مادران باردار 

براى انجام  زایمان طبیعى شد. 
اما چرا در کل دنیا، ایران در بخش زایمان با ســزارین 

داراى آمار باالیى است؟
رئیس اداره مامایــى معاونت درمان دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان، ترس از درد زایمان را باعث استقبال 
از روش سزارین مى داند: «اکنون در فرهنگ جامعه و به 
ویژه در استان اصفهان بیشتر گرایش به زایمان با روش 
سزارین دیده مى شود و این فرهنگ در طول چند سال 
ایجاد شده است و نمى توان انتظار داشت که طى دو یا 
سه سال این فرهنگ تغییر یابد. نکته حایز اهمیت دیگر 
این است که برخى از مردم بر این باور هستند که نوزادى 
که از طریق زایمان طبیعى به دنیا بیاید، در آینده عوارض 
بیشترى براى او ایجاد مى شود ازجمله اینکه کودك از 
نظر هوش در سطح پایین ترى نسبت به کودکانى قرار 
مى گیرد که به صورت سزارین متولد شده اند که این 

باورى اشتباه است.»
البته تحقیقات نشان مى دهد که عوارض زایمان 
طبیعى، هم براى مادر و هم براى فرزند بسیار 
پایین اســت و این گروه از کودکان از ضریب 
هوشى باالیى نیز برخوردار هستند؛ در حالى که 
زایمان به صورت سزارین براى مادر با عارضه 
چسبندگى هاى غیر طبیعى جفت همراه است 
که عاملى براى خونریزى هاى بسیار شدید بعد 
از زایمان است و هر چه تعداد زایمان سزارین ها 
بیشتر شود احتمال بروز عارضه ها براى مادرانى 
که فرزندان خود را به روش سزارین زایمان  مى کند، 

بیشتر مى شود.
در بخش نامه هاى اخیر وزارت بهداشــت ابالغ شده 
مادرانى که یکبار سزارین شــدند و یا در دفعات قبل از 
آن نیز زایمان به صورت سزارین داشته اند، با شرایط 
علمى الزم مى توانند به صورت  طبیعى زایمان کنند،  
البته همه این موارد مستلزم این است که در محیط و 
بیمارستانى مناسب که براى انجام این کار فراهم شده 
اســت حضور یابند تا عارضه اى براى مادران باردار به 

دنبال نداشته باشد.
بنا به گزارش سازمان بهداشــت جهانى، پس از ایران 
رتبه دوم ســزارین با 53 درصد از آن برزیل اســت و 
کمترین میزان عمل سزارین به آفریقا و جنوب شرقى 

آسیا تعلق دارد که بین 3تا 8 درصد برآورد شده است.
یک مقام وزارت بهداشت مى گوید ایران رتبه نخست 
عمل سزارین را در دنیا دارد و وزارت بهداشت تالش 
مى کند تا بــراى ترغیب زنــان به زایمــان طبیعى 

فرهنگسازى کند.

اصفهان، سومین استان کشور در وضع حمل هاى غیر طبیعى

آیین تکریم و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى ایران پایتخت سزارین جهان است 
اســتان اصفهان در تاالر کتابخانه مرکزى شــهردارى 
اصفهان با حضور مقامات و مســئوالن دســتگاه هاى 
اجرایى استان، هنرمندان، اصحاب رســانه و... برگزار 
و اصغر آذربایجانى به عنوان مدیــرکل جدید فرهنگ 
و ارشاد اســالمى اســتان اصفهان معرفى و از خدمات 
حجت االسالم والمسلمین رمضانعلى معتمدى قدردانى 

شد. 
معاون حقوقى، امور مجلس و استان هاى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى در این مراسم در سخنانى با قدردانى از 
تالش صادقانه حجت االســالم والمسلمین معتمدى و 
معرفى اصغر آذربایجانى به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ 
و ارشاد اسالمى استان اصفهان، گفت: بسیارى از جابه 
جایى هایى که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى صورت 
مى گیرد نه از لحاظ ناکارآمدى، بلکه تجدیدقوا در ادارات 
بوده و این نافى خدمات کار مدیران گذشته نیست و باید 

از کارهاى انجام شده قدردانى شود. 
سیدمحمد هاشمى اظهار امیدوارى کرد مدیرکل جدید 
فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان با کمک همه 
دســتگاه ها و همکاران خود، منشــاء خدمات بیشتر و 
ارزشمندترى باشد.  وى با اشــاره به همفزایى اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان با دیگر دستگاه هاى 
حاکمیتى گفت: انتظار داریم این امر در استان اصفهان 
که هم مى تواند فرصت و هم تهدید به شمار آید صورت 
پذیرد چرا که در استان اصفهان که داراى عناصر برجسته 
و خوش ذوق است، اگر راهبرى شوند فرصت و اگر نشوند 

تهدید خواهد بود. 
معاون حقوقى، امور مجلس و استان هاى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى، استان اصفهان را یک فرصت استثنایى 
براى همفزایى برشمرد و گفت: در استان و شهرستان هاى 
اصفهان اقدام مشــترك و همفزایى مؤثــرى مى تواند 

صورت پذیرد. 
هاشمى کادرسازى را نیز از اقداماتى خواند که مدیر جدید 
باید روى آن تأکید کند که وزارتخانه هم در انجام آن در 
استان اصفهان تأکید دارد انجام شود. همچون کسانى که 
همواره نامشان ماندگار مانده است و باید کارى را انجام و 
نسلى نو را براى انجام آن کار پرورش دهند که واقعًا این 

ظرفیت و استعدادها در استانى مثل اصفهان وجود دارد. 
وى گفت: ظرفیتى که در اســتان اصفهان در این زمینه 
وجود دارد در کشور هم بى نظیر است که توقع داریم در 
این دوره مدیرکل جدید بــر روى آنها کار کند تا هنر در 

زمینه هاى مختلف در استان اصفهان رونق یابد. 
وى البته تأکید داشــت که براى دستیابى به این اهداف 
که در حکم مدیرکل جدید هم آمده ستادى در اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان تشکیل شود. 
■■■

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان هم ارشاد 
اسالمى را راهنمایى اســالمى معنى کرد و گفت: ارشاد 
اسالمى معناى بسیار بزرگى دارد و عزیزى که به عنوان 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى آمده و همکارانشان 

باید بدانند کار بزرگى را به عهده گرفته اند. 
آیت ا... سیدیوسف طباطبایى نژاد افزود: کسانى که در اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اســالمى کار مى کنند لقمه بزرگى 

برداشته  اند چرا که باید هدایتگر و ارشادگر باشند. 
وى ادامه داد: هنرمند، آنچه دارد خداوند به او داده است و 
باید در راه خداوند صرف شود و همواره حواسمان باشد که 

به نفع کشور کار کنند. 
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با تقدیر 
از خدمات مدیرکل قبلى، بــراى مدیرکل جدید آرزوى 

توفیق کرد. 
■■■

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندار اصفهان نیز با 
اشاره به اینکه طى 43 سال گذشته انقالب، فعالیت هاى 
بسیار ارزشــمندى در زمینه هاى مختلف صورت گرفته 
است و شاهد جشن بزرگى بوده ایم، گفت: علیرغم همه 
مشکالت اقتصادى و معیشتى که امروز داریم اما نباید 
از مجموعه مسائل فرهنگى غافل باشیم که اگر اینگونه 
باشد مشکالت جبران ناپذیرى گریبانگیر ما خواهد بود. 

جان نثارى با بیان اینکــه بدون تعارف، امروز ســطح 
فرهنگى جامعه متناسب با تراز انقالب اسالمى نیست، 
گفت: در این راســتا نباید از توجه به مسائل فرهنگى در 
جامعه غفلت کنیم. این درحالى اســت که آثار تاریخى 
اصفهان نکات زیادى را به ما گوشزد مى کند و ما در سطح 

استان در قله هاى فرهنگى هستیم. 
جان نثارى تأکید کرد باید به فرهنگ عمومى مردم توجه 

شود و افزود: رسیدگى به هنر باید بیش از پیش ارتقا یابد، 
که دستیابى به آن به مشورت با اصحاب رسانه، هنرمندان 
و... نیاز دارد و با دستورالعمل نمى توان فرهنگ را ارتقا داد. 
وى اظهار امیدوارى کرد همه با هم فرهنگ در اســتان 

اصفهان را آنطور که شاید و باید ارتقا مى دهیم. 
■■■

مدیرکل قبلى فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان 
هم با ارائه گزارش بسیار کوتاهى، از فعالیت هاى انجام 
شده گفت: آنچه انجام شد الزم به بیان نیست بلکه باید 
از همه کســانى که با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان همکارى داشــتند به ویژه همکارانم در اداره کل 

استان و شهرستان ها تشکر و قدردانى کنم. 
رمضانعلى معتمدى براى مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اســتان اصفهان در انجام فعالیت هاى مختلف 

آرزوى توفیق کرد. 
■■■

مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان 
هم از ُحسن اعتماد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى قدردانى 
کرد و گفت: از اینکه وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمى به 
اینجانب اعتماد کرده تا به عنوان سربازى با بضاعت کم 
خود، گامى در راستاى اعتالى هنر بردارم تشکر مى کنم. 
اصغر آذربایجانى همچنین از همــه مدیران قبلى اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان اصفهان که قطار 
پرسرعت هنر اســتان را رهبرى کردند قدردانى کرده و 
ادامه داد: امیدوارم ادامه حرکت این قطار پرسرعت را تا 
به انتها با کمک همکارانم به صورت مطلوب طى کنیم. 

وى همچنین تدوین ســند تحول و نقشه راه تحول را از 
دیگر اولویت هاى خود برشمرد و افزود: حوزه فرهنگ باید 
خانه دوم مردم باشد چرا که استان اصفهان رنگین کمان 

هنر را در خود جاى داده است. 
آذربایجانــى دغدغــه توســعه، بهره گیــرى از تمام 
ظرفیت هاى اســتان و... را با برنامه ریــزى و همراهى 
دستگاه هاى مختلف از دیگر اقدامات آینده خواند. وى 
ادامه داد: استفاده از ظرفیت هاى موجود، تربیت جوانان، 
استعدادپرورى و... باید در اولویت برنامه هاى ما قرار گیرد. 
در پایان این مراسم حکم مدیرکل جدید قرائت و به وى 
اعطا و با اهداى هدایایى از فعالیت هاى چندساله مدیرکل 

قبلى تجلیل شد. 

ساسان اکبرزاده

دریا قدرتى پور

در مراسم معارفه اصغر آذربایجانى اعالم شد؛ 

اولویت هاى مدیرکل جدید
 ارشاد اصفهان

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزى اصفهان با اشاره 
به افزایش 10 درصدى قیمت موز در بازار گفت: با گرم شدن 
هوا قیمت میوه کاهش مى یابد، اما قدرت خرید مردم نسبت 

به پارسال حدود 30 درصد کمتر شده است.
نوروزعلى اسماعیلى با اشاره به افزایش 10 درصدى قیمت 
موز در بازار نسبت به هفته گذشته، پیش بینى کرد: با ورود 

میوه هاى تابستانه از هفته آینده دوباره قیمت موز کاهش یابد. 
اسماعیلى همچنین درباره افزایش قیمت موز، توضیح داد: 
متاسفانه واردات موز در انحصار چند نفر است اما نوسانات نرخ 

دالر بر آن اثرگذار نیست.
وى تاکید کرد: نباید افزایش نرخ دالر بر قیمت موز اثر داشته 
باشد، چراکه ثبت سفارش این محصول چند ماه پیش انجام 

شده و انحصار واردات موجب گرانى این محصول در بازار 
شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزى اصفهان با تاکید بر 
اینکه با گرم شدن هوا قیمت میوه کاهش مى یابد، اظهار کرد: 
تا زمانى که کشاورزى کشور صنعتى نشود، شاهد نوسانات 

قیمتى در بازار میوه و بعضاً کمبود محصول خواهیم بود.

موز از هفته آینده ارزان مى شود
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 طبق گزارش ها، واتس آپ به روزرسانى بتا جدیدى را براى کاربران اندروید منتشر کرده است. طبق گزارش WABetaInfo، به روزرسانى بتا جدید، نسخه برنامه را به 2,22,10,7 
مى آورد. این گزارش نشان مى دهد که ارجاعاتى به استیکر مکان بازطراحى شده در به روز رسانى بتا پیدا شده است.

 استیکر موقعیت مکانى به شما امکان مى دهد یک اســتیکر با موقعیت مکانى خود را در وضعیت واتس آپ خود اضافه کنید. این استیکر کامًال شبیه چیزى است که در 
اینستاگرام دیده مى شود. مى توانید از برچسب براى اضافه کردن مکان فعلى یا هر مکان دیگرى از نقشه بر اساس وضعیتى که مى خواهید به اشتراك بگذارید استفاده 

کنید. براى اینکه بدانید چگونه مى توانید موقعیت مکانى را در وضعیت واتس آپ خود اضافه کنید، مى توانید این مراحل را دنبال کنید.
WhatsApp.1 را در تلفن هوشمند اندروید یا iOS خود باز کنید.

2.براى رفتن به بخش وضعیت، از صفحه اصلى به سمت راست بکشید. کاربران آیفون باید پس از کشیدن انگشت به سمت راست، روى نماد دوربین ضربه بزنند 
تا به پنجره برسند.

3.از دوربین درون برنامه اى براى دریافت عکس یا ویدیویى که مى خواهید به اشتراك بگذارید استفاده کنید. همچنین مى توانید گزینه اشتراك گذارى 
فایل را از گالرى خود انتخاب کنید.

4.اکنون در پنجره ویرایش، روى نماد ایموجى در باالى صفحه ضربه بزنید.
5.در قسمت Content Stickers، روى برچسب موقعیت مکانى در کنار ساعت ضربه بزنید.

6.شــما مى توانید مکان فعلى خود را انتخاب کنید یا مى توانید با استفاده از نوار جستجو یکى 
را پیدا کنید.

7.برچسب مکان انتخابى شــما اکنون در وضعیت شما قابل مشاهده خواهد بود.
 مى توانید روى آن ضربه بزنید تا طرح را تغییر دهید و همچنین مى توانید مانند 

هر برچسب دیگرى آن را جابه جا کنید.
8.پس از اتمــام، وضعیت خود را به اشــتراك 

بگذارید.

نحوه اضافه کردن لوکیشن به وضعیت واتس آپ

بر جر پ ب
3.از دوربین درون برنامه اى براى دریافت عکس یا ویدیویى که مى خواهید به اشتر

فایل را از گالرى خود انتخاب کنید.
4.اکنون در پنجره ویرایش، روى نماد ایموجى در باالى صفحه ضربه بزنید.

s.در قسمت Content Stickers، روى برچس 5
ا 6.شــما مى توانید مکان فعلى خود را

را پیدا کنید.
7.برچسبمکان انتخابى شــما اکنو
 مى توانید روى آن ضربه بزنید تا طرح
هر برچسب دیگرى آن را جابه ج
8.پس از اتمــام، وض

بگذارید.

بهترین گوشى هاى جدید زیر 3 میلیون تومان

این روز ها نمایشگر هاى لمســى مورد استفاده در گوشى هاى هوشمند، 
تبلت ها و ابزار هاى پوشیدنى نســبت به فناورى هاى مشابه در چند دهه 
پیش پیشرفته تر شده اند، اما هنوز هم جاى بهبود دارند. تاخیر صفحات 
لمسى نیز با گذشت زمان بهبود یافته اند. اکنون اکثر گوشى هاى هوشمند 

تأخیر حدود 80 میلى ثانیه دارند.
به گزارش فرارو، محققان دانشــگاه کارنگى ملون به تازگى یک میانبر 
هوشمندانه براى بهبود تأخیر صفحات لمسى بدون تغییر در سخت افزار 

ارائه کرده اند. 
آن ها با افزودن یک فیلم پالســتیکى بر روى صفحه نمایش لمسى 

که در مجموعه اى از برآمدگى هاى کوچک به ارتفاع تنها پنج 
میکرون پوشیده شــده اند، موفق به انجام این 

کار شــده اند. این برجستگى ها براى 
چشم انسان نامرئى هستند و 

به ســختى مى توان 
آن هــا را 

به عنوان حرکت انگشت روى فیلم اعمال شده تشخیص داد.
آن ها مانند خاراندن ناخن روى یکى از آن تصاویر عدسى شکل هستند 
که به نظر مى رسد با تغییر زاویه دید و کشیدن نوك انگشت یا قلم روى 
آن حرکت مى کنند. الگــوى برآمدگى ها یک ارتعــاش صوتى ظریف 
ایجاد مى کند که اغلب در محدوده فراصوت خارج از شنوایى انسان قرار 
مى گیرد. گوش کاربر نمى تواند ارتعاشــات تولید شده را بشنود، اما یک 
میکروفون مى تواند صدا هاى تولید شده را ضبط کند و سرعت و جهت 

لمســى را با تاخیرى در حدود 28 میلى ثانیه تعیین تعامل صفحه 
کند.

میکروفون هــا نمى توانند از روى ارتعاشــات 
تشخیص دهند که انگشت یا قلم کدام قسمت 
صفحه لمسى را لمس کرده است. آن ها از داده هاى 
صوتى همراه با داده هاى موقعیت دقیق ترى که توسط 
خود صفحه لمســى خازنى گرفته شده است براى ایجاد 
یک مدل یادگیرى ماشــینى و به منظــور پیش بینى این 
موضوع استفاده مى کنند. این روش همیش ٪100 دقیق 
نیست، اما به اندازه اى دقیق است که دستگاه هاى صفحه 
لمسى را بسیار پاسخگوتر و واکنش پذیرتر مى کند و تاخیر 
را به 16 میلى ثانیه و خطــاى فاصله را به حدود پنج میلى 
متر مى رساند. کاربر هنگام استفاده از یک دستگاه لمسى با 
استفاده از این فناورى، سرعت بیشــترى را به ویژه در هنگام 

یادداشت بردارى احساس خواهد کرد.

ایالن ماســک اعالم کرد توییتر بــراى کاربران 
عادى همیشه رایگان خواهد بود اما ممکن است 
هزینه اندکى را از کاربران تجارى و دولتى دریافت 

کند.
 این میلیاردر کارآفرین که در تالش براى گسترش 
مخاطبان توییتر به اکثر شــهروندان آمریکایى 
است، در توییتى نوشت: توییتر براى کاربران عادى 
همیشه رایگان خواهد بود اما ممکن است هزینه 

اندکى براى کاربران تجارى و دولتى داشته باشد.
توییتر در این باره حاضر نشد اظهارنظر کند.

ایالن ماسک که مدیرعامل شــرکت خودروى 
برقى تسال است، از ماه گذشته مجموعه تغییراتى 
را در توییتر پیشنهاد کرده است. وى پس از این که 
موفق شد پاسخ مثبت براى خرید شرکت توییتر 
را دریافت کند، اعالم کــرد مى خواهد قابلیتهاى 
جدیدى را به این پلتفرم اضافه کند و براى افزایش 
اعتماد، الگوریتمها را کد باز کرده و رباتهاى اسپم 
را مهار کند و همه کاربران انسانى را احراز هویت 

خواهد کرد.
ایالن ماسک حتى پیش از این که با توییتر براى 
خرید این شــرکت به توافق برسد، پیشنهاد کرده 
بود قیمت سرویس اشــتراك پولى "توییتر بلو" 
کاهش داده شــود و تبلیغات در آن ممنوع شود و 
کاربران گزینه اى براى پرداخــت به دوج کوین

 داشته باشند. 
هزینه اشــتراك ماهانه ســرویس "توییتر بلو"، 
2.99 دالر است. در توییت دیگرى که حذف شد، 
ایالن ماسک گفته بود مى خواهد وابستگى توییتر 
به درآمد تبلیغاتى را کاهش دهد. به گفته یکى از 
این منابع آگاه، ماســک مدیرعامل جدیدى براى 
توییتر درنظر گرفته اما هویــت وى را هنوز فاش 

نکرده است.
بر اساس گزارش رویترز، ایالن ماسک در مراسم 
ساالنه مت گاال گفت: مى خواهد توییتر را درباره 
این که چطور توییت ها در معرض دید بیشترى قرار 
مى گیرند یا امکان مشاهده آنها محدود مى شود، 

شفاف کند.

 محققان پس از بررسى سیلیکون اپل، آسیب پذیرى جدیدى را 
کشف کردند که آخرین تراشه هاى M۱ و A۱۴ اپل را تحت تأثیر 
قرار مى دهد. به گفته محققان این آسیب پذیرى "آنقدر ها بد" به 
نظر نمى رسد. خوزه رودریگو سانچز ویکارت از دانشگاه ایلینویز 
و مایکل فلندرز از دانشگاه واشــنگتن یافته هاى خود را در مورد 
نقص در سیلیکون اپل منتشر کردند. این آسیب پذیرى به خودى 
خود به دلیل نقص در اجراى پیش فرض وابسته به حافظه داده 

(DMP) توسط اپل است.
یک DMP بــه حافظه نگاه مى کند تا مشــخص کند چه 
محتوایى را براى CPU (پیش واکشى) استفاده کند. پیش 

واکشــى حافظه نهان (cache) تکنیکى است که 
توسط پردازنده هاى رایانه و براى تقویت عملکرد 

اجراى برنامه ها استفاده مى شود.
محققان دریافتند که تراشــه هاى Max M۱ ،M۱ و 

A۱۴ اپل از الگوى «آرایه اى از اشاره گر ها» استفاده 
مى کنند. آرایه هاى اشاره گر احتماًال داده هایى را 
که خوانده نمى شوند به خارج از سیستم ارسال 

مى کنند. پیاده سازى اپل با یک Prefetcher سنتى 

متفاوت است. مى تواند روند بوت ویندوز را سرعت بخشیده و مدت 
زمان الزم براى راه اندازى برنامه ها را کوتاه کند.

از آنجایى که هســته هاى CPU هرگز داده هــا را نمى خوانند، 
دفاع هایى که سعى مى کنند دسترسى به داده ها را ردیابى کنند 
در برابر آســیب پذیرى Augery کار نمى کنند. دیوید کولبرنر، 
استادیار دانشگاه واشنگتن، تأثیر آسیب پذیرى Augery را کم 
اهمیت جلوه داد و خاطرنشــان کرد که DMP اپل ضعیف ترین 

DMP است که یک مهاجم مى تواند دریافت کند.

ضعیف تریــن DMP که یــک مهاجم مى توانــد دریافت کند، 
فقط زمانى که محتــواى یک آدرس مجــازى معتبر و داراى 
محدودیت هاى عجیب و غریب باشد. در نتیجه 
مى توان نشــان داد که از آن براى آرایه اى 
از اشاره گر ها و شکســتن ASLR استفاده 
کرد. ASLR یک تکنیک امنیتى است که 
در سیستم عامل ها استفاده مى شود و اولین 
بار در سال 2001 پیاده سازى شد. در حال 
حاضر، محققان مى گویند که فقط مى توان به 

اشاره گر ها دسترسى داشت.

BLU G۵۱S
مسلما طراحى عالى چیزى نیســت که در گوشــى هاى با این بودجه 

بخواهید مشــاهده کنید، اما گوشــى BLU G۵۱S از این نظــر کمى از بقیه 
گوشى هاى موجود در این لیست متمایز اســت. عالوه بر آن این گوشى داراى یک 

سخت افزار مناسب است.
 این گوشــى داراى یک صفحه نمایش 6.4 اینچى IPS LCD با روزلوشن 720 در 1560 
پیکسل اســت. BLU G۵۱S داراى دوربین اصلى 13 مگاپیکســلى و دوربین سلفى 8 

مگاپیکسلى است. 
این گوشــى با اندروید 11 به بازار عرضه شــده است. این گوشــى داراى حافظه 

داخلى 32 گاگابایت با رم داخلــى 2 گیگابایت اســت. همچنین داراى یک
 باترى 4000 میلى آمپر ساعتى غیرقابل جابجایى است. قیمت این 

گوشى 99 دالر است.

۸ Ulefone Note
این گوشى داراى یک نمایشــگر 5.5 اینچى با رزولوشن 960 در 442 

است. این گوشى داراى پردازنده Mediatek MT۶۵۸۰ است. با اندروید 10 به 
بازار عرضه شده است. داراى دوربین اصلى 5 مگاپیکسلى به همراه دوربین پرتره 2 

 Ulefone Note .مگاپیکسلى است. این گوشى یک دوربین سلفى 2 مگاپیکسلى دارد
8 داراى حافظه داخلى 16 مگاپیکسلى با رم 2 گیگابایت است که حافظه داخلى آن تا 128 

گیگابیت قابل ارتقاء است. این گوشى داراى یک باترى 2700 میلى آمپر ساعتى است.
این گوشى یک گوشى دو سیم کارته که به راحتى مى توانید به طور همزمان از دو شماره 
تلفن همراه استفاده کرد. Ulefone Note 8 به جاى سنسور اثر انشگت داراى قابلیت 

بازگشایى قفل با سیستم تشــخیص چهره را دارد. بهتر از هر گوشى اى در این 
لیست Ulefone Note 8 اندرویدگو Android Go) را اجرا مى کند. اگر به 

 Ulefone دنبال سیستم عاملى جدیدى هستید بهترین گزینه
Note 8 است.

Plus Nokia C۱
نوکیا بیش از یک دهه است که برخى از محبوب ترین گوشى ها را تولید 
مى کند. اگرچه گوشى هاى هوشمند اندرویدى نوکیا به اندازه برخى برند هاى 

 C۱ دیگر شناخته شده نیستند، اما گوشى هاى ارزان قیمت آن جزو بهترین ها هستند. نوکیا
پالس چندان متمایز نیست، اما به اندازه کافى ویژگى هاى واجد شرایط بودن در این لیست را 

 Nokia C۱ .با روزلوشن 720 در 1440 است HD+ دارد.این گوشى داراى نمایشگر 5.45 اینچى
Plus اندروید گو (اندروید 10) را به خوبى اجرا مى کند و آپدیت هاى جدید را به طور منظم دریافت 

مى کند. طبق تعهد HMD Global، مى توانید منتظر سه ســال پچ هاى امنیتى ماهانه و دو سال 
به روزرسانى هاى اصلى پلتفرم باشــید. داراى دوربین اصلى 5 مگاپیکسلى با دوربین سلفى 5 

مگاپیکسلى است.
یکى از مزایاى اندازه صفحه نمایش کوچکتر این است که عمر باترى عالى خواهید 

داشــت. تنها 1 گیگابایت رم و 32 گیگابایت حافظه داخلى دارد، اما دومى تا 
128 گیگابایت قابل ارتقا است. این گوشى داراى یک باترى 2500 

میلى آمپر ساعتى است.

Motorola Moto E۶
موتوروال به خاطر گوشى هاى مقرون به صرفه قابل اعتماد و دائمى خود شناخته شده 
 Motorola Moto E۶ .دقیقًا همان چیزى را ارائه مى دهد که شــما انتظار دارید E۶ است و
داراى ویژگى هاى هیجان انگیزى است. یک صفحه نمایشگر 5.5 اینچى IPS LCD با رزولوشن 
720 در 1440، پردازنده اسنپدراگون 435، حافظه داخلى 16 گیگابایتى با دریچه میکرو SD با رم 

2 گیگ، داراى باترى 3000 میلى آمپر ساعتى. این گوشى با اندروید 9 به بازار عرضه شده است.
اما مهمترین مزیت این گوشى این است که شــما یک رابط اندرویدى روان دریافت مى کنید که 

استفاده از تلفن را لذت بخش مى کند. یکى دیگر از ویژگى هاى هیجان انگیز، پوشش مقاوم در برابر پاشش آب است 
که اطمینان حاصل مى کند که Moto E۶ مى تواند در برابر باران هاى گاه و بیگاه مقاومت کند.

نوع آنالك Moto E۶ کمى گران تر است. با این حال، مدل Verizon با قیمت کمتر از 100 
دالر در دسترس اســت که آن را به یک انتخاب فوق العاده تبدیل 

مى کند.

TCL A۳۰
 TCL به اندازه TCL A۳۰ در حالى که
۵G Pro ۲۰ جدیــد، گوشــى فانتزى 

محسوب نمى شود، اما مى توانید به جاى 
آن حدود پنج عدد از این گوشى را خریدارى کنید. این گوشى یک تلفن هوشمند ارزان قیمت 

است که شما را راضى نگه مى دارد.
TCL A۳۰ با اندروید 11 (نسخه Go) عرضه شده اســت، از یک پردازنده هشت هسته اى 

مدیاتک بهره مى برد و 3 گیگابایت رم دارد. شــما 32 گیگابایت حافظه داخلى دریافت 
مى کنید و مى توان آن را تا 512 گیگابایت از طریق microSD افزایش دهید. داراى 

صفحه نمایشگر LCD 5.5 اینچى +HD است.
دوربین دوگانه دارد - یک دوربین اصلى 8 مگاپیکســلى و یک دوربین 

ســلفى 5 مگاپیکســلى. همچنین مى توانید بــا باترى 3000 
میلى آمپرى براى استفاده تمام روز عمر باترى عالى 

داشته باشید.
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در این مطلب به بهترین گوشــى هاى اندرویدى جدید 
که قیمت آن ها کمتر از 3 میلیون تومان اســت اشــاره 
خواهیم کرد. الزم نیست همه افراد بیش از 1000 دالر 
براى داشــتن یک گوشــى جدید هزینه کنند، به ویژه 
افرادى که در زندگى خود همیشــه و به هر شکل ممکن 
به دنبال کاهش هزینه هاى خرج و مخارج خود هستند. 
خوشبختانه، بهترین گوشى هاى زیر 100 دالر عملکرد 
قابل اعتماد و ویژگى هاى مفیدى را ارائه مى دهند که آن ها 
را به یک انتخاب عالى تبدیل مى کند. ما در اینجا بهترین 

گوشى هاى اندرویدى در این رنج قیمت را براى شما 
جمع آورى کرده ایم که در ادامه به آن ها 

اشاره خواهد شد.

ر ز ر ر ون ى ر و ه ى ر و
ارائه کرده اند. 

آن ها با افزودن یک فیلم پالســتیکى بر روى صفحه نمایش لمسى 
پنج برآمدگى هاىکوچک به ارتفاع تنها که در مجموعه اى از

نناین میکرونپوشیده شــده اند، موفق به انجام
کار شــده اند. این برجستگى ها براى 

چشم انسان نامرئى هستند و 
ننننننننوان به ســختى مى ت

ررررر را آنهــا

و ى و ى ون رو
لمســى را با تاخیرتعامل صفحه 

کند.
میکروفون هـ
تشخیص ده
صفحه لمسى را لم
صوتى همراه با داده ه
خود صفحه لمســى خا
یک مدل یادگیرى ماشــ
موضوع استفاده مى کنند
نیست، اما به اندازه اى دق
لمسى را بسیار پاسخگوت
6را به 16 میلى ثانیه و خط
متر مىرساند. کاربر هنگام
استفاده از این فناورى، سرعت
یادداشت بردارى احساس خواه

محافظى که 
حساسیت لمسى نمایشگر را
به طرز شگفت انگیزى افزایش مى دهد!

پیشنهاد جدید ایالن ماسک
توییتر براى کاربران

 تجارى و دولتى پولى شود

شارژر بى سیم 
چگونه کار مى کند؟

شارژر هاى بى ســیم پالس هاى الکتریســیته را از طریق 
فرستنده و گیرنده به گوشى ارسال مى کنند.

الکترون ها ذرات زیراتمى هوشمندى هستند. وقتى در امتداد یک 
سیم قرار مى گیرند برق تولید مى کنند. اگر این ســیم را بپیچانید، میدان 

مغناطیسى ایجاد مى شود، موتور هاى الکتریکى نیز به این شکل کار مى کنند.
نزدیکى سیم پیچ دیگرى با یک هسته آهنى مشترك ســیم پیچ را در 

قرار دهید تا نیروى مغناطیســى را به سیم پیچ دوم 
هدایت و القا شود، ترانسفورماتور ها ولتاژ به این شکل 

ولتاژ را تغییر مى دهند.
الکترون ها را از ســیم پیچ عبور دهید، ســیم پیچ دوم را کمى دورتر 
از ســیم پیچ اولى قرار دهید. این امر به شــما اجازه مى دهد تا فرستنده را 
در یک پد شــارژ قرار دهید. آنتن گیرنده را نیز درون گوشــى قرار 
دهید. بدین ترتیب وقتى گوشــى در محدوده پد شارژ قرار 
مى گیرد، سیم پیچ از طریق پالس هاى الکترومغناطیسى 
الکتریسیته تولید مى کند. این پالس ها از پد شارژ ساطع 
شده و گیرنده موجود در گوشى آن را دریافت مى کند. 

بدین ترتیب گوشى بدون سیم شارژ مى شود.

اپل با یک آسیب جدید به نام Augury روبه رو شد

سته به حافظه داده 

خص کند چه 
اده کند. پیش 

ست که 
کرد 

Max و  M

ستفاده 
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ال 

سنتى 

داد و خاطرنش اهمیت جلوه
DMP استکه یک مهاج
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غذا هایى که نباید 
در وعده شام
 استفاده شوند

شــام از وعده هاى غذایى اصلى است که نباید حذف یا به آن 
بى توجهى شــود، اما انتخاب مواد غذایى نامناســب در این 
وعده نه تنها بر کیفیت خواب تأثیــر مى گذارد بلکه مى تواند 
باعث رفالکس یا سایر ناراحتى هاى گوارشى نیز بشود. براى 
جلوگیرى از ایجاد این مشکالت بهتر است از مصرف این مواد 

غذایى در وعده شام خوددارى کنید.

منبع مهم کربوهیدرات است، بنابراین مصرف آن براى هر دوره اى از روز که بدن و مغز قرار 
است بسیار فعال باشد ایده آل است. خوردن پاستا هنگام شب مى تواند باعث احساس سنگینى 
و بر خواب شما تاثیر بگذارد. کالرى دریافتى از پاســتا بر متابولیسم و در نتیجه وزن شما نیز 

تأثیرگذار خواهد بود.

مى تواند یک ماده غذایى سیرکننده و خوشمزه براى 

وعده شام باشد، اما بیشتر بستنى ها حاوى چربى هاى 

اشباع شده، قند ها و مواد افزودنى هستند که بر کیفیت 
خواب و افزایش وزن تأثیر مى گذارند.

گر چه پنیر ها کامال مضر نیستند، 
اما مصرف پنیر و غذا هاى حاوى این ماده غذایى قبل 

از خواب مى تواند باعث سنگینى معده و مشکالت خواب 
شــود؛ به خصوص در افرادى که به تحمل نداشتن الکتوز 

غذایى تند را در وعده هاى غیر از شام بگنجانید.سوزش سر دل، درد معده و سنگین شدن هضم غذا شــوند؛ بنابراین بهتر است مواد تند با تحریــک مخاط معده مى توانند باعث رفالکس اســید، Current Medicinal Chemistry، ادویه هاى طبق نتایج تحقیقات منتشرشــده در نشــریه 

مصرف این ماده غذایى سالم و کم کالرى 
در وعده شام باعث افزایش تولید گاز مى شود و خوردن آن حتى 
چند ساعت قبل از خواب مى تواند با مختل کردن روند هضم 

و ایجاد احساس سنگینى باعث بروز اختالل در خواب شود.

شکالت تلخ داراى خواص تغذیه اى سالم است، اما خوردن 

آن پیش از خواب، بــر کیفیت خواب تأثیر منفى مى گــذارد. طبق نتایج 

C کافئین و تئوبرومین موجود در شکالت تلخ 
ureus تحقیقات منتشرشده در نشریه

سیستم عصبى را تحریک مى کند و مغز را براى مدت طوالنى ترى فعال نگه مى دارد.

محتواى پروتئینى این مواد غذایى مانع 
از فعالیت گوارشــى مناسب مى شود. 

به همین دلیل باید از مصرف آن ها در 
وعده شــام پرهیز کرد. همچنین طبق 

نتایج یک تحقیق منتشر شده در نشریه 
Aging and Disease مصــرف 

سالمند داشته باشد.منفى بر کیفیت و مدت خواب افراد زیاد گوشــت قرمز مى تواند تأثیر 

براى جلوگیرى از ناراحتى گوارشى 
پس از صرف وعده شام بهتر است 
غذا هاى سبک حاوى مرغ یا ماهى، 
غالت، میوه ها یا سبزیجات مصرف 
شــود. با این حال مهم ترین نکته 
این است که در وعده هاى غذایى 
زیاده روى نکنید و درســت قبل از 
رفتن به رختخواب شام نخورید. آب 
را به عنوان نوشیدنى انتخاب کنید و 
از مصرف نوشیدنى هاى کافئین دار 
مانند قهوه و چاى و نوشیدنى هاى 
شیرین مانند نوشابه پرهیز کنید. 
این نوشیدنى ها سیستم عصبى را 
تحریک مى کنند و بر کیفیت خواب 

اثر منفى مى گذارند.

پس قبل از 
خواب 

چه بخوریم؟
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گوشت قرمزمواد غذایى حاوى 

شــود؛ به خصوص در افرادىکه به

طبق
istry
در وعده هاى غیر از شامبسوزش سر دل، درد معده و سنگین شدتند با تحریــک غذایى تند را

ى مانع 
ى شود. 

دت خواب افراد مى تواند تأثیر A مصــرف ه در نشریه چنین طبق  آن ها در 

چاشنى ها

ک ا اف

من
اس
و
تأ

ر غذایى

پاستا

به دنبال راهى ساده براى بهبود سالمتى خود هستید؟ هیچ راهکارى 
ساده تر از هیدراته نگه داشتن وجود ندارد. نوشیدن مایعات کافى به بدن 
کمک مى کند تا دماى مناسب خود را حفظ کند. تحقیقات نشان مى دهد 

که بدن بسیارى از انسان ها به طور مزمن دچار کم آبى است.
 یکى از مشکالتى که در عدم دریافت مایعات کافى در طول روز نقش 
دارد، این است که بســیارى از مردم مطمئن نیستند که چقدر باید آب 
بنوشند. آکادمى ملى علوم، مهندسى و پزشکى توصیه مى کند که زنان 
حدود 2,7 لیتر و مردان حدود 3,7 لیتر مایعات در روز دریافت کنند. از این 
ارقام، حدود 20 درصد مایعات به واسطه غذاهایى که مى خوریم تأمین 

مى شود و مابقى را باید از طرق مختلف دریاف کنیم.
مزایاى مصرف منظم چاى براى سالمتى شامل کاهش خطر بیمارى 
قلبى، سرطان و دیابت است و با توجه به اینکه این سه بیمارى به ترتیب 
به عنوان اولین، دومین و هفتمین علت مرگ در جهان شناخته مى شوند، 
افزودن چاى به برنامه ى تغذیه اى روزانه مى تواند راهکار ساده اى براى 

بهبود سالمتى و افزایش طول عمر باشد.
چاى ها و دمنوش هاى گیاهى از نظر فنى از برگ هاى چاى ســاخته 
نمى شــوند، بلکه از گل ها، برگ ها، دانه ها یا ریشه هاى دیگر گیاهاِن 
خشک شده ساخته مى شوند. در نتیجه، بر اساس داده هاى USDA، این 
نوشیدنى ها به طور طبیعى فاقد کافئین هستند و از لحاظ هیدراتاسیون 

یا آبرسانى، مى توان آنها را هم رده   آب به شمار آورد.

فواید چاى به آب رسانى محدود نمى شود
فواید نوشیدن چاى، شامل یک فهرست بلندباال است؛ به عنوان مثال، 
چاى سبز منبعى غنى از فالونوئیدها اســت و مصرف منظم آن باعث 
کاهش فشــار خون، کلسترول و ترى گلیســیرید مى شود. نتایج یک 

مطالعه نشان مى دهد که نوشیدن چاى سبز، به ویژه در ترکیب با 
قهوه، ممکن است خطر مرگ ناشى از همه علل را در افراد 

مبتال به دیابت نوع 2 کاهش دهد.
تحقیقات دیگــرى نیز نشــان مى دهد که 

نوشــیدن چاى ســیاه ممکن است به 
کاهش فشار خون کمک کرده 

و از این طریق ســالمت 
قلب را تأمین کند.

اگر تمام عمر خود را به این حالت خوابیدید، وقتش است که ترك عادت کنید؛ 
زیرا موجب کمردردتان مى شود.

 عادات بد ما در طوالنى مدت به سالمتى مان آسیب مى رسانند. برخى از عادات 
ما به سالمت روان مربوط مى شوند و برخى دیگر به سالمت جسم. خوابیدن 
به روى شــکم یکى از حالت هاى خوابیدن پرطرفدار اســت و که ما را دچار 

بیمارى هاى متعدد کوتاه مدت و بلند مدت مى کند.
پیترو روکا رتى، متخصص مغز و اعصاب، متخصص خواب و مشاور پزشکى، 
توضیح مى دهد که پس از یک شب خوابیدن روى شکم ممکن است دچار درد 
(خفیف یا شدید) معده شــوید؛ اما در درازمدت منجر به مشکالت شدیدترى 

مى شود.

خوابیدن روى شکم با گردن و کمرتان چه مى کند؟
1. اشکال خوابیدن روى شکم، اشتباه قرار گرفتن ستون فقرات است. ستون 
فقرات هنگام خوابیدن روى شــکم، منحنى طبیعى خود را از دست مى دهد. 
عضالت پشت کمر تحت تاثیر قرار مى گیرند و صبح با کمردرد از خواب بیدار 
مى شوید. کریستن گاسنیک، درمانگر فیزیکى، مى گوید: «خواب بر روى شکم 

مى تواند باعث «هیپرلورروز، یا قوس بیش از حد، ستون فقرات کمرى» شود. 
2. آسیب به منحنى نرمال ســتون فقرات موجب آسیب به گردن 

نیز مى شود. وقتى به روى شکم مى خوابید، براى تنفس باید 
گردنتان را به یک طرف بپیچانیــد. این پیچ و تاب در 

گردن شما، آن را از همترازى با ستون فقرات خارج 
مى کند. اگر شما گردن خود را به یک طرف 

بیشتر بگذارید، عضالت آن کشیده 
شده و موجب تضعیف طرف 

دیگر مى شود.

محمدرضا صالحى متخصص بیمارى هاى عفونى گفت: سالک نوعى بیمارى 
انگلى است که در اکثر موارد باعث بیمارى پوستى مى شود.  او مى گوید که در حال 
حاضر با توجه به بهبود وضعیت بهداشت کمتر بیمارى سالک مشاهده مى شد. 

ناقل اصلى این بیمارى پشه خاکى است که انواع مختلفى دارد به طورى 
که پشه پس از گزش انگل را به بدن انسان منتقل مى کند. به گفته 

این متخصص جاى گزش پشه مانند جوش است و جوش 
کم کم دچار قرمزى مى شود و نهایتاً پوسته ریزى 

صورت مى گیرد و زخم ایجاد مى شود. اکثر 
زخم هاى کوچک خود به خود بهبود 

پیدا مى کند اگر زخم بزرگ 
باشد باید درمان هاى 

صورت  الزم 
بگیرد.

چاى بنوشیم یا آب؟

عادت هاى غلطى که موجب 
کمردرد مى شود

عالئم بیمارى سالک و 
راهکار هاى پیشگیرى از آن

ت اگر
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وراک
گل هاى خ

الدن
گل الدن نه تنهــا زیبایى خاصــى دارد؛ 
بلکه برگ هاى این گیــاه و غنچه هایش 
نیز خوراکى و مملو از ویتامین سى هستند. 
بیشــتر بخش هاى ایــن گیاه بــه ویژه 
برگ هایش طعم شاهى مى دهد، از این رو 
به آن شاهى هندى هم مى گویند. گل هاى 
مهمیزدار، شیپورمانند به رنگ قرمز، زرد و 
نارنجى از اوایل تابستان تا اوایل پاییز پدیدار 

مى شوند.

آقطى
گیــاه آقطــى در آلمــان "هولوندر" 
انگلیســى  در  و   (Holunder )

(Sambucus) گفته مى شود. از این 
گیاه مى توان ژله، چاى، شربت و بستنى 
تولید کرد. دیتر الیپولد کســى است 
که در آلمان از این گیاه یک نوشیدنى 
غیر الکلــى محبوب به نــام "بیوناد" 
(Bionade) ابداع کرد و به تولید انبوه 

رساند.

رز
عطر گل رز هر مشــامى را نوازش 
مى دهد. گالب حاصــل از آن در 
بسیارى از شــیرینى جات کاربرد 
دارد. گل برگ هاى لطیف آن را نیز 
مى توان "کاراملیزه" و "شکرزده" 

هم صرف کرد.

بنفشه
بر اساس طب سنتى ایران تمامى 
قسمت هاى بنفشه از جمله برگ، 
گل، دانه، ریشــه و سرشاخه هاى 
گل دار مصــرف دارویــى دارند. از 
گل برگ هاى "کارملیزه" شــده، 
مى توان براى تزئین کیک استفاده 
کرد و یا به ســاالد و ســوپ عطر 

خاص بخشید.

میناى چمنى
تقریبا در همه جا یافت مى شــود. بچه ها 
از آن در آلمان براى ســاختن گردن بند و 
فال گرفتن درباره این که "دوســتم داره، 
دوســتم نداره" اســتفاده مى کنند. از این 
گیاه مى توان در ساالد اســتفاده کرد و یا 
حتى گلبرگ هاى آن را با نــان و پنیر هم 

صرف کرد.

همیشه بهار
گل همیشــه بهار یا (Calendula) نه تنها داراى خواص دارویى، 

بلکه داراى خواص آرایشى نیز است و در رنگ مو و شامپو از آن 
استفاده مى شــود. در آلمان به آن "زعفران فقرا" گفته 

مى شد؛ زیرا در گذشته از این گل خوراکى براى 
رنگ بخشیدن به غذا ها استفاده مى شده 

است.

گل قاصدك
بــرگ و گل برگ هاى گل 
قاصدك خوردنى هســتند 
و مى توان از آن در ســاالد 
و ســوپ اســتفاده کرد. 
آشــپز هاى حرفه اى از این 

گل ژله هم تولید مى کنند.

ُخَلّر یا َسنـِگـَنک
از گلبرگ هاى آبى، قرمز، بنفش و سفید 
آن مى توان در ســاالد هاى تابستانى 
اســتفاده کرد. این گیــاه از خانواده 
باقالسانان است و به ساالد هم چنین 

مزه اى مى بخشد.
داوودى

از گل داوودى مى توان در پخت 
نان، ســوپ و انــواع "فوندو" 

استفاده کرد.

ختمى
گل ختمــى (Hibiskus) سرشــار از 
ویتامین سى و براى کاهش فشار خون 
موثر است. چاى گل ختمى را مى توان 
به  صورت گرم و یا سرد نوشید. جالب این 
که کاربرد دارویى چاى گل ختمى میان 

قبایل آفریقایى نیز شناخته شده است.

گل کدو
نه تنها کدو، بلکه گل آن نیز خوراکى 
است. دستورالعمل بیش از 100 نوع 
غذا با گل کدو از کشور هاى گوناگون 

جهان در اینترنت موجود است.

میخک
گلى که از دو هزار سال پیش 
به عنوان ادویه شــناخته و 
استفاده مى شده است. گل 
میخک از نظــر طب قدیم 
ایران خیلى گرم و خشــک 
است و 24 نوع خواص چون: 
رفع ســردرد، رفــع تنگى 
نفس، اشــتهاآور، تب بر و 
کرم کش بــراى آن اعالم 

شده است.

بابونه
چاى بابونه عــالوه بر دارا 
بــودن خــواص درمانى 
فراوان، از دیرباز به خاطر 
عطر و بــوى خوش مورد 
توجه بســیارى بــوده و 
داراى خواص بسیارى نیز 
اســت. یکى از مهم ترین 
خواص این چاى، تقویت 
سیستم ایمنى بدن است. 
ایــن چــاى عفونت هاى 
ناشى از سرماخوردگى را 
از بین مى بــرد. براى رفع 
گرفتگى هاى عضالنى و 
نیز گرفتگى هاى قاعدگى 

در زنان مفید است.



0606آگهىآگهى 4315 سال نوزدهمدوشنبه  26  اردیبهشت  ماه   1401

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

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

رسمى متقاضى موضوع دفتر الکترونیکى به شماره 139720302026019206
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/11 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/26 - م الف: 1310146 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /2/203

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

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراى شماره 5584 و 5585 مورخه 1400/10/28 آقاى نعمت اهللا صداقت نجف آبادى 
فرزند حسینعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان و خانم زهره حاجى 
عرب فرزند ســهراب در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 
32/72 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 636  اصلى واقع در قطعه5 بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/02/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/26 - 1310199/  م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى /2/205 

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

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

متقاضى موضوع سند انتقال 16658 مورخ 1339/11/04 دفتر 5 اصفهان 
لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان اللــه ابتداى خیابان پرویــن جنب بازار 
گیاهــان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صــورت انقضاى مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/02/26 - م الف: 1310978 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - 

موسوى /2/213 

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

شــماره: 140160302006000005- تاریــخ: 1401/01/07 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 1400114402006001432 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
فرخنده على جانى ورنوسفادرانى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى 
از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت 

بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب حصر وراثت شماره 375 
مورخ 1378/10/16 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
و بررسى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم فرخنده على جانى ورنوســفادرانى به شناسنامه 
شماره 125 کدملى 1815409800 صادره فرزند عبدالمحمود در ششدانگ یکباب مغازه 
تجارى تعویض روغنى به مســاحت 121/69 مترمربع پالك شماره 485 فرعى از 120 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 6/24 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك 120/225

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

غربا به طول 21/48 متر دیوار است به باقیمانده پالك مذکور 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند 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: 1401/02/11- 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/26- م الف: 1309528 - عضو قضائى - مجتبى 
پور على.  رئیس اداره راه و شهرسازى - سعید حاج احمدى.  قائم مقام رئیس واحد ثبتى 

خمینى شهر - مرتضى ملک زاده /2/209

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

شــماره: 140160302006000206- تاریــخ: 1401/01/17 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 1399114402006000294 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
اقدس جنگجو مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك 

شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 

هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند شماره 230969 مورخ 
1394/11/29 دفتر 73 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز 
گردیده و بررســى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن 
تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم اقدس جنگجو به شناسنامه شماره 19101 
کدملى 1140190555 صادره فرزند یداله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 225/94 
مترمربع پالك شماره 301 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 9/10 متر درب و دیواریست به شارع 

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

غربا به طول 25/22 متر دیواریست به دیوار پالك باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند 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: 1401/02/11- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/26- م الف: 1309546 - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر- سید  امیرحسین حسن زاده /2/211

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

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

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

دفتر 36 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/11 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/26 - م الف: 1310287 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /2/215

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

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

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند شماره 35385 مورخ 
1390/7/12 دفترخانه 139 خمینى شهر و ذیل صفحه 510 دفتر 559 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و 
تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
ولى اهللا رحمتى به شناسنامه شماره 12859 کدملى 1140504770 صادره فرزند براتعلى 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138/55 مترمربع پالك شماره 
670 فرعى از 112 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و 

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

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند شماره 35385 مورخ 
1390/7/12 دفترخانه 139 خمینى شهر و ذیل صفحه 510 دفتر 559 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و 
تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
زهرا رحمتى اندانى به شناسنامه شماره 1411 کدملى 1141113708 صادره فرزند عباس 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138/55 مترمربع پالك شماره 
670 فرعى از 1120 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید 

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

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

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

در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامــه اجرایى آن 
مقرر مــى دارد اداره ثبت اســناد و امالك وفق مقــررات پس از طى تشــریفات ثبتى 
نســبت به صدور ســند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/11- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/02/26- 
م الــف: 1308027 - قائم مقــام رئیــس اداره راه و شهرســازى - محمــد کیانى. 
عضو قضائى - ســید محمود حســینى. رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شــهر - 

سید امیر حسین حسن زاده /2/217

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

راى شماره 140060302026015457 مورخ 1400/12/02 هیات چهار آقاى مهدى 
ساعدى به شناســنامه شــماره 642 کدملى 1159559015 صادره داران فرزند حسن 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 311,12 مترمربع از پالك شماره 309 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله 
عادى مع الواسطه از مالکیت شهردارى اصفهان موضوع ســند انتقال 100790 مورخ 

1376/06/13 دفتر 86 اصفهان

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/10 - م الف: 1316834 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /2/357 

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

راى شــماره 140060302026015006 مورخ 1400/11/23 هیــات دو خانم زهره 
سادات حسامى زاده به شناسنامه شــماره 505 کدملى 1286683858 صادره اصفهان 
فرزند سیدعباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136,64 
مترمربع از پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان مالکیت رســمى متقاضى موضوع ســند انتقال 62680- 1391/05/03 دفتر 

108 اصفهان 
راى شماره 140060302026015007 مورخ 1400/11/23 هیات دو آقاى حسین قلع 
ریز به شناسنامه شماره 531 کدملى 1286599611 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136,64 مترمربع از پالك 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان متقاضى موضوع 

سند انتقال 62680- 1391/05/03 دفتر 108 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/10 - م الف: 1316959 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /2/359

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

راى شــماره 140060302026015859 مورخ 1400/12/11 هیات یک آقاى محمد 
توکلى به شناسنامه شماره 2630 کدملى 5649272530 صادره از جرقویه سفلى فرزند 
زین العابدین بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع از پالك شماره 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان (مالکیت 

رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 181222- 1386/09/01 دفتر 2 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/10 - م الف: 1317019 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /2/361 

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

راى شماره 140060302026015774 مورخ 1400/12/08 هیات دو خانم زهراسادات 
سیدفتاحى به شناسنامه شــماره 1547 کدملى 1285799879 صادره اصفهان فرزند 
سیدمصطفى بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 45,37 مترمربع از پالك 14987 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى 

متقاضى موضوع سند انتقال 86024- 1383/11/19 دفتر 90 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/10 - م الف: 1317053 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /2/363 

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

راى شــماره 140060302026015878 مورخ 1400/12/12 هیات یک آقاى ایمان 
شاهین نیا به شناسنامه شــماره 3564 کدملى 1285067819 صادره از اصفهان فرزند 
عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200,49 مترمربع 
از پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 27665- 1399/04/14 دفتر 160 اصفهان 
راى شــماره 140060302026015879 مورخ 1400/12/12 هیــات یک آقاى امید 
شاهین نیا به شناسنامه شماره 801 کدملى 1284948366 صادره اصفهان فرزند عباس 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200,49 مترمربع از پالك 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 

رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 27665- 1399/04/14 دفتر 160 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/10 - م الف: 1317035 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /2/365

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

راى شــماره 140060302026015711 مورخ 1400/12/07 هیــات دو خانم فاطمه 
صغرا حبیبى دشتى به شناسنامه شماره 98 کدملى 1285415231 صادره اصفهان فرزند 
رجبعلى بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 210,96 مترمربع از پالك 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى 

متقاضى موضوع سند انتقال 29657- 99/12/28 دفتر 243 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 

تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/10 - م الف: 1317108 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /2/367 

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

شــماره: 140060302006008957- تاریــخ: 1400/12/25 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 1400114402006001388 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
حجت مختارى خوزانى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... 
پالك شــماره 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 ضمیمــه به موجب ســند الکترونیکى 
140020302006005713 و سند انتقال 243089 مورخ 1399/4/17 دفتر 73 و سند 
شماره 243086 مورخ 1399/4/17 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و 
انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم حجت مختارى خوزانى به شناســنامه 
شماره 1130366693 کدملى 1130366693 صادره فرزند محمود در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 200/13 مترمربع پالك شماره 269 و 270 فرعى از 113 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 8/40 متر دیواریست به باقیمانده پالك هاى 269 و 270 فرعى 

شرقا به طول 23/80 متر دیواریست به باقیمانده پالك 113/269 
جنوبا به طول 8/40 متر درب و دیواریست به گذر 

غربا به طول 23/85 متر دیواریست به باقیمانده پالك 113/270
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: 1401/02/26- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/10- م الف: 1315862 - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /2/370

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یک درب باغ مشجر محصور  پالك  شماره 452/5 واقع در قطعه 6 نجف 
آباد  بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى بــه نام  محمد صالحى ( و غیره ) فرزند 
فضل اله در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزشنبه مورخ 1401/03/28  ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 1401/02/26 - 
1316394/ م الف - رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد  - حجت اله کاظم زاده /2/372

فقدان سند مالکیت
شماره: 140185602030002018 - آقاى غالمرضا زینلى فرزند حیدر طبق درخواست 
وارده به شــماره 140121702030004437 مورخ 1401/02/20 و باســتناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتى شماره 860 واقع در قطعه پنج نجف آباد  بخش یازده  ثبت اصفهان 
که درصفحه 183 دفتر 269  امالك ذیل ثبت 60064  بنام غالمرضا زینلى  فرزند حیدر  
ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 901138  صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى  مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1401/02/26 - 1316248/م الف- حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف مظاهر عباسى قلعه شاهى /2/373

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

راى شــماره 140060302026015322 مورخ 1400/11/30 هیات سه آقاى ولى اله 
فرامرزیان به شناسنامه شماره 12 کدملى 5110493286 صادره اصفهان فرزند عزیز اله 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 112 مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 
15182 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت على داوریدولت آبادى موضوع سند انتقال 7834 

مورخ 1350/12/11 دفتر 103 اصفهان 
راى شماره 140060302026016013 مورخ 1400/12/16 هیات یک آقاى عباسعلى 
خلقى جوشقانى به شناسنامه شماره 114 کدملى 1262620805 صادره جوشقان فرزند 
رمضانعلى بصورت ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 90,65 مترمربع از پالك 
شماره 4 فرعى از 15182 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواســطه از مالکیت علــى داورى دولت آبادى 

موضوع سند انتقال 7834 - 1350/12/11 دفتر 103 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/10 - م الف: 1317357 -رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /2/378
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اداره کل زندان هاى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى اجراى عملیات خاکى، فنداسیون و اسکلت قسمتى از ساختمان 
هسته مرکزى (اجراى اسکلت بلوك D و سقف بلوك C) زندان 750 نفره شهرضا اصفهان را از طریق سامانه تدارك الکترونیکى 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/02/25 مى باشد. 

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه در سایت از تاریخ انتشار تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 1401/02/30 
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد از زمان دریافت اسناد تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 1401/3/12

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 دوشنبه مورخ 1401/3/16
ضمانت شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکى معتبر و یا واریز نقدى به حساب 4061013107670409 بنام تمرکز وجوه سپرده 

اداره کل زندان هاى استان اصفهان نزد بانک مرکزى به مبلغ 1,550,000,000 ریال مى باشد. 
محل تحویل پاکات: کلیه اسناد در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) بارگذارى و اصل اسناد مربوطه نیز مطابق تاریخ هاى 

مقرر تحویل دبیرخانه محرمانه اداره کل زندان هاى استان اصفهان گردد. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف: اصفهانـ  ابتداى 

اتوبان ذوب آهنـ  اداره کل زندان هاى استان اصفهانـ  اداره فنى عمرانىـ  37872047- 031 
توضیحات: 

ـ شرکت هاى پیمانکارى مى بایست داراى گواهینامه تشخیص صالحیت یا پایه 5 ابنیه و ظرفیت خالى براى قبول تعهدات باشند. 
ـ اعتبار پروژه به صورت اسناد خزانه دو و سه ساله بوده و به صورت وضعیت هاى پیمانکار حفظ قدرت خرید تعلق مى گیرد. 

ـ باتوجه به اینکه ارزیابى توان اجرایى کار کلیه پیمانکاران قبل از بازگشایى پاکت  هاى پیشنهاد قیمت (پاکت ج) توسط کمیته 
فنى مناقصه گزار انجام مى گیرد لذا پیمانکاران مى بایست فرم هاى مربوط به ارزیابى کیفى را با دقت تکمیل و به ضمیمه اسناد 

اداره کل زندانهاى استان اصفهانمورد نیاز ارسال نمایند. 

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

م.الف :1317360

چاپ دومچاپ دوم

آگهى مناقصه 

دهیارى حسن آباد  آبریزه

به اطالع  کلیه شرکت هاى  واجد شرایط مى رساند دهیارى  حســن آباد  آبریزه  از توابع بخش مرکزى شهرستان تیران 
وکرون در نظردارد نسبت به دیوار کشى آرامستان  روستا از طریق  مناقصه اقدام نماید .لذا از متقاضیان شرکت در این 
مناقصه دعوت میگردد  حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1401/03/08 جهت دریافت اسناد مناقصه به دهیارى 

روستاى حسن آباد آبریزه مراجعه ویا با شماره 03142770222 تماس حاصل نمایید. 
م.الف :    1318012  
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دیدار دو تیم ذوب آهن و تراکتور در شرایطى با تساوى بدون 
گل به پایان رسید که تک  گل ذوبى ها در این بازى با اشتباه 
فاحش کمک داور آفســاید و مردود اعالم شد و این اشتباه 
2 امتیاز از شــاگردان مهدى تارتار گرفت. بعد از این بازى 
باشــگاه ذوب آهن قصد دارد از کوبل داورى به فدراسیون 
فوتبال شکایت کند. ذوبى ها بابت اشتباه فاحش کمک داور 
این مسابقه به شدت شاکى هستند. در همین رابطه تارتار در  
نشست خبرى بعد از بازى اعالم کرد امیرسامان سلطانى و 
مرتضى یوسف شهریارى داور و کمک داور این مسابقه را 
حالل نمى کند. البته اعتراض باشگاه ذوب آهن پیش از هر 
چیزى به چینش تیم داورى این مسابقه و انتخاب داور این 
دیدار است که به عقیده ذوبى ها چون اصالتى زنجانى دارد 

نباید براى این مسابقه برابر تراکتور معرفى مى شد.

کاپیتان تراکتــور مى گوید که گل ذوب آهــن به اعتقاد او 
آفساید نبوده است. مهدى کیانى پس از تساوى برابر ذوب 
آهن بیان کرد: ما از روى نیمکت فکر کردیم گل آفساید بوده 
اما در رختکن که ما دیدیم مى گفتند آفســاید نبوده است. 
باز هم  کارشناسان داورى باید نظر بدهند. به هر حال داور 
هم تحت فشار روحى و روانى است و گاهى خطا هم  پیش 
مى آید. به فال نیک مى گیریم. خدایى نکرده تهمتى به داور 
نزنیم. انسان است و یک روز هم اشتباه مى کند. به او خسته 

نباشید مى گویم.

کاپیتان ســپاهان در مورد دیدار تیمش با پرســپولیس 
گفت: بازى حساســى براى ما بود چون شرایط جدول را 
یک جورهایى مشخص مى کرد. ما بازى خوبى انجام دادیم 
و توانستیم ببریم. جالل على محمدى با اشاره به اینکه با 
این برد قهرمان لیگ را تعیین کردنــد، افزود: این بازى 
در شرایطى برگزارى شــد که ما نتیجه بازى استقالل را 
مى دانستیم و از طرف دیگر خودمان هم نیم نگاهى به رتبه 
دوم داشتیم. بخاطر همین این برد شاید به ما کمک کند 
که جایگاه پرسپولیس در رتبه دوم جدول را بگیریم. با تمام 
احترامى که براى استقالل قائلم و قهرمانى آنها را تبریک 
مى گویم، فکر مى کنم ما بهتریــن فوتبال را در این فصل 
بازى کردیم. یک جاهایى فراز و نشیب داشتیم اما فوتبال 

خوبى بازى کردیم و حقمان قهرمانى بود.

شکایت از داوران زنجانى

حمایت بازیکن
 تراکتور از ذوب آهن

قهرمانى حق سپاهان بود
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مهدى تارتار، سرمربى ذوب آهن پس از تساوى تیمش مقابل 
تراکتور اظهار کرد: نمى دانم چرا این اتفاقات براى ذوب آهن 
و شخص من مى افتد. ما تیم پوست کلفتى هستیم که اینجاى 
جدول هستیم. اگر حقمان را داده بودند و اگر اشتباهات دیگر 
داوران را هم لحاظ کنیم باید براى سهمیه مى جنگیدیم. آقاى 
افشاریان! ما راضى نیستیم که داور و کمک داور بازى هاى ما 
را تا پایان فصل محروم کنید، اما مى گوییم کسى را بگذارید که 
اشتباه نکند. دیگر تحمل این همه اشتباه را نداریم. فکر مى کنم 
دوست ندارند تیم هایى که ساختار خوبى دارند، موفق شوند. این 
از مشکالت فوتبال ماست. تیم خوبى مانند ذوب آهن نباید در 
حقش اجحاف شود. باید فکرى کرد. شائبه در حال ایجاد شدن 

است و سه چهار کمک داور این اتفاقات را براى ما رقم زدند.

پوست کلفتیم

مرضیه غفاریان
هفتاد و نهمین الکالسیکوى ایران در حالى با برترى 
2 بر یک سپاهان به پایان رسید که به عقیده سرمربى 
این تیم، حضور نداشتن هواداران در استادیوم تنها 

نکته منفى این دیدار بود. 
ابتدا قرار بود طرفداران دو تیم پس از دو ســه سالى 
که به دلیل شــیوع کرونا اجازه حضور در ورزشگاه 
را نداشــتند، این دیدار جذاب را از نزدیک مشاهده 
کنند اما ناگهان اعالم شد مســابقه این دو تیم به 
همراه بازى فوالد و اســتقالل در اهواز باید بدون 
تماشاگر برگزار شود. این موضوع اعتراض تیم هاى 
پرسپولیس و فوالد که از امتیاز میزبانى این دو مسابقه 

برخوردار بودند را به دنبال داشت.
در این میان، پرسپولیســى ها به دلیل اینکه براى 
فراهم شــدن امکان حضــور طرفــداران خود در 
ورزشگاه، شهر سیرجان را براى مسابقه با سپاهان 
انتخاب و در این مورد بیشــتر از فوالد هزینه کرده 
بودند بیش از این تیم خوزستانى نسبت به این قضیه 
شاکى بودند. مدیرعامل این باشگاه تهرانى عالوه بر 

این با موضوع برگزارى تقابل تیمش با سپاهان در 
شهر بى طرف هم مشکل داشت. 

رضا درویش معتقد بود در آخرین بازى پرسپولیس 
در اصفهان، با پرتاب نارنجک به اتوبوس ســرخ ها 
این تیــم را تهدید کرده اند و بــه همین دلیل نباید 
آنها از بازى خانگى محروم مى شدند. البته شاید او 
فراموش کرده که محرومیت ایــن دو تیم از بازى 
خانگى به دلیل وقوع حوادث تلخ در چند بازى متعدد 
آنها بوده، نه نارنجکى که در روز مسابقه پرسپولیس 
با تیم همشهرِى سپاهان به سمت اتوبوس سرخ ها 

پرتاب شد. 
با همه اینها، حکم بازى در خارج از ورزشــگاه هاى 
خانگى و در شهر و استان بى طرف براى تیم هاى 
پرطرفدار استقالل و پرســپولیس، محلى از اعراب 
ندارد. سرخابى ها در سراسر ایران هوادار دارند و این 
رأى زمانى منصفانه خواهد بود که تماشاگران هم 
اجازه نداشته باشند براى تشویق تیم محبوب خود در 

آن ورزشگاِه بى طرف(!) حضور یابند. 
شــاهد این مدعا هم مسابقه اخیر شــاگردان گل 

محمدى با تیم ذوب آهن در فوالدشــهر بود. در آن 
دیدار که یک هفته پیش از الکالســیکو برگزار شد 
با وجود اینکه هواداران سبزپوشان اصفهانى به دلیل 
میزبان بودن گاندوها باید سهم بیشترى از سکوها 
را به خودشان اختصاص مى دادند شاهد این بودند 
که هواداران پرسپولیس اغلب صندلى هاى جایگاه 

مخصوص ذوبى ها را تصرف کرده اند.
این اتفاق تازگى نداشــت و موجب حیرت و تعجب 
هیچ فوتبالدوست ایرانى نشد چرا که مربوط به امروز و 
دیروز نیست و مدتهاست در سراسر ایران هنگامى که 
یک طرف مسابقات تیم هاى سرخابى پایتخت باشند 
در حق حریفان شهرستانى آنها این اجحاف مى شود.

بر این اساس، پربیراه نیست اگر بگوییم عدم حضور 
تماشاگران در استادیوم شهید سلیمانى سیرجان در 
دوئل حساس سپاهان و پرســپولیس نه تنها نکته 
منفى براى تیم نویدکیا به حســاب نمى آمد بلکه از 
پایمال شدن حق آنها نیز جلوگیرى کرد، چه اینکه 
سپاهانى ها در بازى رفت بدون حضور تماشاگرانشان 

در اراك میزبان سرخپوشان بودند.  

سپاهان پرسپولیس را برد تا رویاى قهرمانى سرخپوشان را به باد دهد و یک قدم دیگر به 
نایب قهرمانى نزدیک تر شود. شاگردان نویدکیا در حساس ترین دیدار نیم فصل دوم به 
مصاف پرسپولیس رفتند و با ارائه یک بازى جذاب و منطقى تیم گل محمدى را شکست 

دادند و اندك شانس باقى مانده سرخپوشان براى قهرمانى را از بین بردند. 
این دیدار در شرایطى برگزار شد که پرسپولیس 6 امتیاز با صدر جدول فاصله داشت و با 
در نظر گرفتن پیروزى استقالل مقابل فوالد، براى باقى ماندن در کورس قهرمانى باید 
از سد سپاهان مى گذشت. در آن سو سپاهان هم با پرسپولیس 5 امتیاز فاصله داشت و 

براى رسیدن به عنوان نایب قهرمانى به 3 امتیاز بازى با پرسپولیس نیاز وافرى داشت.
سپاهان مقابل پرسپولیس بازى منطقى و هوشمندانه اى را ارائه داد و پیروز شد.  نگاهى 
به آمار بازى سپاهان و پرسپولیس به خوبى مشخص مى  کند که شاگردان نویدکیا آنالیز 
دقیقى از نحوه بازى سرخپوشان داشته و نقاط ضعف این تیم را به خوبى شناسایى کرده 
بودند. زردپوشان اصفهانى در بیشتر فاکتورهاى فوتبالى از جمله مالکیت توپ، تعداد 
و دقت پاس عملکرد ضعیف ترى از بازیکنان پرســپولیس داشتند اما از موقعیت هاى 

ایجادشده استفاده بهترى کرده و به برترى رسیدند.
در نهایت مى توان گفت که ســپاهان با اتکا بــه آنالیز دقیــق و بازى خوانى نویدکیا 
و تعویض هاى موثر، دوندگى باال و پــرس دقیق بازیکنان در کنار تاکتیک اشــتباه 
گل محمدى، فوتبال باکیفیت ترى نسبت به پرسپولیس به نمایش گذاشت و پیروزى 

ارزشمندى به دست آورد.

ذوب آهن براى دومین هفته متوالى تن به تســاوى داد تا روند ناکامى هاى این تیم در 
سال جارى وارد چهارمین هفته متوالى خود شود؛ سبزپوشان اصفهانى در سال جدید 
هنوز بردى به دست نیاورده اند و روند نبردن هاى این تیم وارد چهارمین هفته متوالى 

خود شده است.
ذوب آهن مقابل تراکتور بازى منطقى و هوشمندانه اى را به نمایش گذاشت. یکى از نقاط 
قابل توجه ذوب آهن بازى خوانى دقیق تارتار بود، سرمربى ذوب آهن نقاط ضعف تراکتور 
را به درستى شناســایى کرده و آوردن خدابنده لو و باقرپسند در نیمه دوم فشار را روى 
خط میانى و دفاع تراکتور افزایش داد و روند بازى را به نفع تیم خود برگرداندند. ذوبى ها 
نسبت به بازیکنان صبورانه تر و با فکر بیشترى بازى کردند و در بیشتر پارامترها مانند 
دقت پاس ها، تعداد شوت و شوت هاى داخل چارچوب عملکرد از شاگردان ساغالم بهتر 
ظاهر شدند. شاگردان تارتار با پرس سنگین مانع شکل گیرى بازى تراکتورى ها شده و 

عمال خط حمله این تیم را در نیمه دوم زمین گیر کردند.
 سبزپوشان اصفهانى در طول بازى به خوبى فضاهاى مختلف زمین را پوشش داده و به 
هافبک هاى تراکتور اجازه فضاسازى و طراحى حمالت را ندادند. ذوب آهن در طول بازى 
از انسجام تاکتیکى، نظم دفاعى و ساختار تیمى هدفمندترى نسبت به تراکتور داشت و 
مى توانست برنده بازى باشد اما اشتباه عجیب داور مسابقه در آفساید اعالم کردن گل 

ذوب آهن مانع پیروزى گاندوها شد.
در مجموع مى توان گفت که ذوب آهن باوجود ناکامى در کسب نتیجه فوتبال خوبى به 
نمایش گذاشت و از انسجام تیمى و تاکتیکى بهترى نسبت به تراکتور برخوردار بود و 

همین دو فاکتور مى تواند تیم تارتار را به آینده امیدوار نگه دارد.

برترى سپاهان در الکالسیکو
 با بازى خوانى نویدکیا

امیدوارى گاندوها به آینده با 
انسجام تیمى و تاکتیکى

سهم سرخابى ها از 
جنگ در زمین بى طرف 

گلر سپاهان درباره اینکه چرا دستکش قرمز دستش مى کند توضیح داد: دستکش من نارنجى 
است اما قرمز هم باشد سلیقه من است. خیلى مواقع آبى پوشیدم و خیلى مواقع قرمز و االن 
هم نارنجى دستم کردم. ما آمدیم فوتبال بازى کنیم و من اصال به این مسائل فکر نمى کنم، 
به هیچ وجه. من آنقدر باید بار فنى خودم را باال ببرم که اگر پرســپولیس و استقالل من را 
خواست، بروم. من در باشگاه بزرگ سپاهان بازى مى کنم و چرا باید به پرسپولیس عالمت 

بدهم؟ این در شان من نیست.
رشــید مظاهرى راجع به اینکه کار کردن او با گل محمدى به این شــایعات دامن زده، 
گفت: خیلى راحت مى توانم با آقاى گل محمــدى صحبت کنم و بگویم آقا یحیى من 
را مى خواهى؟ نه نمى خواهم، خداحافظ! چرا باید دســتکش قرمز بپوشم؟ چرا باید به 
پرسپولیس عالمت بدهم، سپاهان تیم بزرگى است. آ نقدر در این مملکت 

دغدغه وجود دارد که دستکش قرمز من مسئله اى نیست.

هافبک تیم ذوب آهن گفت: آفساید اعالم شدن گل ما خیلى 
مشکوك بود و تا زمانى که سیســتم VAR وارد فوتبال ما 

نشود، این مشکالت درست نخواهد شد.
محمد خدابنده لو پس از تساوى تیم هاى ذوب آهن و تراکتور 
تبریز اظهار داشت: ما بعد از بازى فیلم گل را بررسى کردیم 
و به هیچ عنوان آفســاید نبود، وقتى به داور بازى مى گوییم 
اگر گل آفساید نباشد، چه کار مى کنید، در جواب گفت من را 

محروم مى کنند! االن 3 امتیاز ما چه مى شود؟
وى افزود: کمک داور گفت که توپ به بازیکن سفید برخورد 
کرده و داور هم تصمیم او را تایید کرد،درصورتى که 
خودش گل را اعالم کرد و تازه بعد از چند دقیقه 

پرچم را باال برد.
هافبک تیم ذوب آهن خاطرنشــان کرد: صحنه گل خیلى 
واضح بود و وقتى در باالترین سطح فوتبال ایران این اتفاقات 

مى افتد، بسیار خنده دار است.
وى در ادامه انتقاداتش نسبت به اشتباهات دامنه دار داورى در 
مسابقات ذوب آهن گفت: این تعداد اشتباه داورى در بازى هاى 
ذوب آهن عجیب است، فقط در بازى هاى امسال در 4 بازى 
که خودم اطالع دارم 3 امتیاز بازى را از ما گرفتند. فصل قبل 
هم بازى هاى ذوب آهن را دنبال مى کردم و باز هم داورى به 
ضرر این تیم بود. نمى دانم که چه مشکلى با باشگاه ذوب آهن 
دارند اما مسئوالن باید تمهیداتى را بیندیشند تا این مشکالت 

حل شود. خدابنده لو افزود: ما باید به جاى رتبه دهم االن در 
رده هفتم جدول مى بودیم و این روند آزار دهنده است.

وى در تایید  اظهارات تارتار درمورد متضرر شدن ذوب آهن 
از اشتباهات داورى متذکر شد: صدرصد حق با تارتار است، 
در بازى با هوادار من خطایى مرتکب نشــده بــودم اما داور 
خطاى من را گرفت و کارشناسان تصمیم داور را رد کردند. 
این هفته هم گل سالم ما را آفساید گرفتند،  دیگر تا کى باید 
تحمل کنیم؟ چه کار کنیم؟ اعتراض کنیم و بیانیه بدهیم؟ 
وقتى داورها دقت نمى کنند نه بیانیــه جواب خواهد داد و نه 
چیزى درست مى شود، امیدوارم ماجدى به عنوان سرپرست 

فدراسیون براى حل این مشکالت راهکارى پیدا کند. 

مظاهرى: عالمت دادن به پرسپولیس
 در شأن من نیست
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6 - اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى است. بدیهى است هر گونه ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد

7 -بازگشایی کلیه پاکتهاي ارایه شده در دفاتر فروش کاشان و اصفهان در روز چهار شنبه  مورخ 1401/03/04 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل  اصفهان واقع در  خیابان حکیم نظامى –خیابان حسین آباد -پالك 40  به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.
8-ضمن ثبت نام در سیستم ثنا قوه قضاییه ،هنگام تنظیم مبایعه نامه ،ارایه برگه ثبت نام در سیستم یاد شده الزامى مى باشد .ضمناًعالوه بر نشانى اقامتگاه قراردادى مندرج در ماده یک مبایعه نامه ، ابالغ از طریق سیستم ثنا نیز معتبر و مالك عمل خواهد بود .

9   - کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.
10- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفاً تا ساعت 10/45 صبح روز چهار شنبه  مورخ 1401/03/04 در محلهاي تعیین شده می باشد.

11 - ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج (شنبه مورخ 1401/03/07) در محلهاي تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

شرایط پرداخت 
(گروه)

حصه نقدي
 (پیش پرداخت)

زمان تحویل 
ملک

حصه غیر نقدي
(باقیمانده در اقساط ....)

تخفیف 
پرداخت نقدي

%12%45 در اقساط 15 ماهه%10%45الف
%14%50 در اقساط 21 ماهه%10%40ب
%16%60 در اقساط 27 ماهه%10%30ج
%17%70در اقساط30 ماهه%10%20د

مهلت شرکت در مزایده از شنبه مورخ 1401/02/24 تا ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04 مى باشد . لیست امالك (به شرح زیر )

روزنامه
شنبه   مورخ    1401/02/24    روزنامه جام جم          -   چهار شنبه  مورخ 1401/02/28 روزنامه  ایران    -    شنبه مورخ  1401/02/31  روزنامه جام جم         سراسرى
دو شنبه     مورخ 1401/02/26   روزنامه نصف جهان       -  یک شنبه  مورخ   1401/03/01  روزنامه اصفهان زیبا     -    دوشنبه   مورخ  1401/03/02  روز نامه کیمیاى وطن    استانى استانى   

   آگهى فروش امالك بصورت مزایده                                                  سازمان اموال و امالك ستاد

اصفهان - خیابان حکیم نظامى -خیابان حسین آباد -پالك 40                                           تلفن :3-36283540            نمابر :36283544
کاشان- بلوارشهید معمار-کوچه شهید صنعتکار - ابتداى کوچه 12 مترى امین                      تلفن تماس : 55580211  و55580212  دفاتر فروش

توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ عرصه  اعیان

(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره 
پرونده آدرس ردیف 

روزنامه
مورد واگذارى 52,5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مى باشد 

وتکمیل فرم الحاقیه الزامى است.  د 858,000,000,000 270 1681,07 مسکونى ویژه  ساختمان  353 اصفهان –خیابان شمس آبادى –
کوچه عالم آراء –جنب بازار آزادى  1

مورد واگذارى سه دانگ مشاع از ششدانگ مى باشد  وتکمیل 
فرم الحاقیه الزامى است. د 26,000,000,000 100 140 مسکونى  خانه  1130

اصفهان –خیابان حکیم نظامى – 
کوچه پاچنار – کوچه شهید ریحانى 

– کوچه شمس – پالك 8
2

مورد واگذارى داراى امتیاز صدور پروانه ساختمانى بصورت 
رایگان درطبقات زیرزمین و همکف ویا همکف واول بوده که 

رعایت ضوابط شهرسازى و هرگونه توافق با شهردارى بر عهده 
خریدار مى باشد .

ج 22,500,000,000 189,56 مسکونى زمین  2369
کاشان -  بلوار قطب راوندى – 
جنب شهردارى منطقه  5اراضى 
کارخانه کرك –قطعه 2تفکیکى  
(بلوار دانش انتهاى بلوار بهفرد)

3

مشابه توضیحات پرونده فروش 2369 ج 22,000,000,000 185,71 مسکونى زمین  2368
کاشان -  بلوار قطب راوندى – 
جنب شهردارى منطقه  5اراضى 
کارخانه کرك –قطعه 1تفکیکى  
(بلوار دانش انتهاى بلوار بهفرد)

4

مشابه توضیحات پرونده فروش 2369 ج 18,400,000,000 189,13 مسکونى زمین  2420
کاشان -  بلوار قطب راوندى – 
جنب شهردارى منطقه  5اراضى 

کارخانه کرك –قطعه 81تفکیکى  
(بلوار دانش انتهاى بلوار بهفرد)

5

مشابه توضیحات پرونده فروش 2369 ج 17,600,000,000 194,75 مسکونى زمین 2422
کاشان -  بلوار قطب راوندى – 
جنب شهردارى منطقه  5اراضى 

کارخانه کرك –قطعه 85تفکیکى  
(بلوار دانش انتهاى بلوار بهفرد)

6

مشابه توضیحات پرونده فروش 2369 ج 17,500,000,000 204,01 مسکونى زمین 2391
کاشان -  بلوار قطب راوندى – 
جنب شهردارى منطقه  5اراضى 

کارخانه کرك –قطعه 25تفکیکى  
(بلوار دانش انتهاى بلوار بهفرد)

7

مشابه توضیحات پرونده فروش 2369 ج 17,300,000,000 191,94 مسکونى زمین 2421
کاشان -  بلوار قطب راوندى – 
جنب شهردارى منطقه  5اراضى 

کارخانه کرك –قطعه 83تفکیکى  
(بلوار دانش انتهاى بلوار بهفرد)

8

مشابه توضیحات پرونده فروش 2369 ج 16,000,000,000 148,53 مسکونى زمین  2419
کاشان -  بلوار قطب راوندى – 
جنب شهردارى منطقه  5اراضى 

کارخانه کرك –قطعه 80تفکیکى  
(بلوار دانش انتهاى بلوار بهفرد)

9

مورد واگذاري به میزان 28,8حبه مشاع از قطعه 3  معادل 
78,62 متر مربع  و28,8حبه مشاع از قطعه 4  معادل 

81,42متر مربع  داراي امتیاز صدور پروانه ساختمانی بصورت 
رایگان در طبقات زیر زمین و همکف ویا همکف واول بوده 
که رعایت ضوابط شهرسازي و هرگونه توافق با شهرداري و 

شرکاي مشاعی  بر عهده خریدار می باشد .

ج 16,000,000,000 400,11 مسکونى زمین  2490
کاشان -  بلوار قطب راوندى – 
جنب شهردارى منطقه  5اراضى 

کارخانه کرك –قطعه 4و3تفکیکى  
(بلوار دانش انتهاى بلوار بهفرد)

10

داراي امتیاز پروانه در دو طبقه روي پیلوت طبق ضوابط و 
مقررات شهرسازي بدون پرداخت هیچ گونه وجهی می باشد . ج 3,020,000,000 207,31 مسکونى زمین 1033 اصفهان- زیار –بلوار مهدى آباد –

بعد از معاینه فنى –قطعه 1 تفکیکى 11

داراي امتیاز پروانه در دو طبقه روي پیلوت طبق ضوابط و 
مقررات شهرسازي بدون پرداخت هیچ گونه وجهی می باشد . ج 2,900,000,000 198,45 مسکونى زمین  2307 اصفهان –زیار –بلوار مهدى آباد – 

بعد از معاینه فنى – قطعه 2 تفکیکى 12


