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معرفى 5 نوشیدنى براى کاهش وزن14 هزار بازرسى از بازار استان اصفهانصفر تا صد اینترنت ماهواره اى استارلینک«هوتگ »؛ حیات بخش قاتل! باشو  دوباره شاگرد استرا مى شود؟ سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

یک خبر بد؛ 
غذا هاى ناسالم 

اعتیاد آورند!

تشکیل 4000 پرونده قاچاق کاال در اصفهان
3

7

طغیان دوباره 
ریزگردها در 

اصفهان

فست فود ها و بســیارى از «هله هوله» ها مى توانند میل و اشتها 
به خوردن را چنــد برابر کنند و به اصطالح اعتیادآور باشــند.  پنج 

سال پیش، گروهى از دانشــمندان تغذیه با مطالعه آنچه 
آمریکایى ها مى خورند به یک نتیجه قابل توجه رسیدند: 

بیش از نیمى از کالرى مصرفى   آمریکایى ها از ...

 ریزگردهــا دوباره بــه اصفهان آمــده اند. آنها 
گستاخانه از شمال غرب و جنوب غرب در خارج 
از مرزهاى ایران راه خودرا باز کرده اند و میهمان 
11 شهر ایران شده اند. به گفته مدیرکل مدیریت 
بحران استاندارى اصفهان، طوفان و خیزش گرد 
و خاك تا سه شنبه در اکثر مناطق استان اصفهان 

پیش بینى مى شود.
ســیلى از شــن و خاك و گرد و غبار میهمانان 
نچســبى که بخش عظیمى از آنها از زمین هاى 
خشک همسایه ها کوچ کرده اند و بخشى دیگرى 

هم از اقلیم خشک ...

سراى عامرى ها در میان سراى عامرى ها در میان 2525 هتل برتر جهان هتل برتر جهان
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آمار سال گذشته نشان مى دهد؛

ستاره سپاهان فصل را از دست داد
هافبک سپاهان به دلیل مصدومیت در جریان دیدار مقابل شهرخودرو با 
آمبوالنس از زمین خارج شدو به احتمال زیاد فصل را از دست مى دهد.

محمدرضا حسینى، هافبک سپاهان در جریان دیدار مقابل شهرخودرو 
که با برترى ســه - هیچ شــاگردان محرم نویدکیا خاتمــه یافت، با 
مصدومیت مواجه شد که در ادامه به خروج وى از استادیوم با آمبوالنس 

همراه شد...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

رنگ آبى آسمان شهر بار دیگر تیره شد

400 اصفهانى 
در صف انتظار 
دریافت کلیه

دود شب جهنمى در چشم ورزش ایران
سیبل «پرتاب هاى دقیق» سنگ در ورزشگاه یادگار تبریز کجاست؟
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طارمى در پورتوطارمى در پورتو
سخنگوى دانشگاه علوم سخنگوى دانشگاه علوم  ماندنى شد

پزشکى اصفهان هشدار پزشکى اصفهان هشدار 
داد؛داد؛

احتمال شیوع احتمال شیوع 
پیک هفتم کرونا پیک هفتم کرونا 

در مرداددر مرداد

3

رئیس کمیسیون رئیس کمیسیون 
اقتصادى مجلس:اقتصادى مجلس:

آحاد جامعه آحاد جامعه 
نگران دریافت نگران دریافت 
یارانه نباشندیارانه نباشند

2

مجرى معروف برنامه هاى مذهبى تلویزیون:مجرى معروف برنامه هاى مذهبى تلویزیون:

من کناره گیرى نکرده ام

2

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى روکش آسفالت معابر سطح شهر با اولویت شمال بلوار 
امام خمینى(ره) 2001094734000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نســبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 

مواعد زمانى: 
تاریخ انتشار فراخوان: 1401/02/29

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/03/12
مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/03/22

زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/03/23
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 

ضمانتنامه بانکى / فیش بانکى (واریز نقدى) مبلغ 5,000,000,000 ریال 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 

شاهین شهر میدان فاطمیه شهردارى مرکزى - 03145225200 

  سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

مناقصه عمومى یک مرحله اى
فراخوان عملیات اجرایى روکش آسفالت معابر سطح شهر با اولویت شمال بلوار امام خمینى(ره)

م.الف: 1321389   

نوبت  اولنوبت  اول

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در نظر دارد تامین خودرو به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومى به 
متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز 
شنبه مورخ 1401/03/07  به دبیرخانه بنیاد تعاون زندانیان اصفهان واقع در اصفهان ، اتوبان ذوب آهن، 
جنب زندان مرکزى مراجعه و براى کسب اطالعات بیشتر با شماره هاى 37872096-031 و 37872018  

تماس حاصل نمایند.
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1401/03/10 به دبیرخانه بنیاد تعاون 
زندانیان اصفهان مى باشد.  پاکت ها در روز چهارشنبه مورخ 1401/03/11 در بنیاد تعاون اصفهان بازگشایى 

خواهد شد.
بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى 1401-02

شرحمکانمدت قراردادنوع موضوع  مناقصه
تامین خودرو بدون 

راننده
دو دستگاه وانت 
نیسان و مشابه

 (مدل 91 و باالتر)
یک سال

داخل زندان مرکزى 
اصفهان و اردوگاه 
کاردرمانى اسدآباد 

مبارکه

جابجایى و حمل 
اجناس و کاالهاى 

موجود در انبار فروشگاه 
مواد غذایى

تامین خودرو بدون 
راننده

یک دستگاه وانت 
مزدا2000 و مشابه
(مدل 91 و باالتر)

لو اشتها 
شــند.  پنج 

چه
د:
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 شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى روکش آسفالت معابر سطح شهر با اولویت جنوب بلوار 
امام خمینى (ره) 2001094734000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 

متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نســبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 

مواعد زمانى: 
زمان انتشار فراخوان: 1401/02/29

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/03/12 
مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/03/22 

زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/03/23
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 

ضمانتنامه بانکى / فیش بانکى (واریز نقدى) مبلغ 5,000,000,000 ریال 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 

شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزى - 03145225200 

  سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

   آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
فراخوان عملیات اجرایى روکش آسفالت معابر سطح شهر با اولویت جنوب بلوار امام خمینى(ره)

م.الف: 1321505   

نوبت  اولنوبت  اول

کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر 
دارد نسبت به فروش 2000 متر اعیانى پالك ثبتى 2178 بخش شش به مساحت 
8000 مترمربع عرصه موقوفه با کاربرى باغ  تــاالر واقع در اصفهانک، خیابان 
درختى با قیمت پایه 296,000,000,000 ریال را از طریق آگهى مزایده به فروش 
برساند لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى گردد جهت بازدید و تحویل پیشنهادات 

تا پایان وقت ادارى مورخ 1401/03/16 به دبیرخانه کانون مراجعه نمایند. 
آدرس: اصفهان، خیابــان 22 بهمن، مجتمــع ادارى امیرکبیر، کانون وکالى 

دادگسترى استان اصفهان 
دکتر لیال رئیسى-رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان

آگهى مزایده

ه
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ک
م
ه
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ىىى

یک رسانه انگلیسى اعالم کرد؛یک رسانه انگلیسى اعالم کرد؛



0202جهان نماجهان نما 4320یک شنبه  1 خرداد  ماه   1401 سال نوزدهم

تصمیم جدید دولت براى حــذف یارانه گاز در ماه هاى 
آینده خبرساز شده است. دولت قصد دارد پس از حذف 
یارانه دستکم پنج کاالى اساسى، تا یکى دو ماه آینده 

یارانه مشترکان «پرمصرف» گاز خانگى را حذف کند.
آمار هاى رسمى ســال 1397 مى گوید مصرف ساالنه 
گاز طبیعى در ایران بیــش از 197 میلیارد متر مکعب 
بود که بخش خانگى 26 درصد آن را به خود اختصاص 
داده  بودند. مشــترکان خانگى گاز در سال 1397 بیش 
از 51 میلیارد مترمکعب گاز مصرف کرده اند اما مصرف 
این بخش در ســال 1400 به 122 میلیارد متر مکعب 

افزایش یافت.

نرخ گاز پیش از آذر ماه سال 1400 در پله اول به ازاى 
هر متر مکعب 414 ریال بود و این نــرخ در پله 12 به 
ازاى هر مترمکعب مصرف به 4830 ریال مى رســید 
که بیش از 11 برابر قیمــت گاز طبیعى در پله اول بود. 
آذر ماه ســال 1400 دولت نرخ گاز پله هاى چهار تا 12 
را 8 تا 300 درصد افزایش داد. از نظر مقام هاى وزارت 
نفت مشترکان پله هاى چهار به باال در زمره خانوار هاى 

«پرمصرف» قرار دارند.
طبق قانــون بودجــه 1401، تعرفه گاز مشــترکان 
پرمصرف باید بدون یارانه باشد و به زودى این موضوع 

در هیئت دولت مطرح مى شود.

رئیس کمیســیون اقتصادى مجلس تأکید کرد که همه 
آحاد جامعه به جــز درصدى امکان اســتفاده از یارانه را 
خواهند داشــت و مشــمول دریافت کاالهاى اساسى 
مى شوند، پس نگران نباشــند. محمدرضا پورابراهیمى 
گفت:  اینکه خانوارى داراى واحد مسکونى و خودرو است 
نباید مالکى براى حذف یارانه باشــد چون ممکن است 
همان خانواده فرزند معلولى داشــته که آن در محاسبه 
یارانه لحاظ نشده اســت یا اینکه افراد از دارایى خودرو 
و ماشین برخوردار باشــند اما حجم قابل توجهى بدهى 
داشته باشند و این بدهى ها براى پرداخت یارانه محاسبه 
نشده است. به همین دلیل اســت که تأکید ما این بوده 

که باید این موارد در تعیین دهک ها مبناى عمل باشــد 
بدان شکل که تعهدات و هزینه هاى خانوار و بعد دارایى 
و منابع درآمدى آنها محاسبه شود.وى تأکید کرد که باید 
بازنگرى جدى در پایگاه جامع رفــاه ایرانیان به عنوان 
مبناى محاسبه دهک ها صورت گیرد و اطالعات ورودى 
و درآمد خانواده در کنار هزینه هاى آنها مبناى عمل قرار 
گیرد. ما این اطمینان را به مردم مى دهیم که در شرایط 
کنونى هر خانــوارى نیازمند دریافــت یارانه کاالهاى 
اساســى باشــد مى تواند از آن بهره مند شود.وى گفت:  
مجلس و کمیسیون اقتصادى به این موضوع ورود کرده 

و نشست مشترکى با وزیر کار خواهیم داشت.

یارانه گاز چه کسانى
 قطع مى شود

آحاد جامعه 
نگران دریافت یارانه نباشند

داماد خاص «پوتین» 
  نصف جهان| مى گویند مار از پونه بدش 
مى آید دِر النه اش سبز مى شود! حاال داستان 
«پوتین» و «زلنسکى» است. تقریبًا هیچکس 
را در جهان پیدا نمى کنید که نداند این دو رئیس 
جمهور چقدر از هم متنفرنــد اما حاال روزنامه 
«گاردین» مدعى شــده آقاى پوتین دامادى 
دارد که نام خانوادگى اش زلنسکى است! البته 
«ایگور زلنسکى» 52 ســاله به رغم مشابهت 
نام فامیلى هیچ پیوندى با «والدمیر زلنسکى» 
رئیس جمهورى اوکراین ندارد و مدیریت باله 
ایالتى در شــهر مونیخ را بر عهده داشــته و از 
قضا به پوتین هم خیلى نزدیک است اما به هر 
حال نام خانوادگى مناقشه برانگیزى دارد! این 
روزنامه نوشــته که دختر دوم والدیمیر پوتین 
بین ســال هاى 2017 تا 2019 میالدى بیش 
از 50 بار به شــهر مونیخ در جنوب آلمان پرواز 
کرده است که خب دلیلش معلوم است؛ بچه پدر 
مى خواهد و مادر نمى تواند به تنهایى از عهده 
بزرگ کــردن او برآید حتى اگــر دختر رئیس 

جمهور روسیه باشد!

چرا دوستان نیستند؟!
  نصف جهان| 30 اردیبهشت، تولد شصت 
و سه سالگى ایرج طهماسب، بازیگر، کارگردان 
و مجرى معروف بودکه سال ها در عرصه سینما 
و تلویزیون فعالیت داشــته است. طهماسب را 
با عروسک هایى مى شناســیم که در کنار او 
خاطرات یک نســل را رقم زدند. به مناسبت 
تولد ایرج طهماســب، کلیپى نســبتًا طوالنى 
از هنرمندان ســینما و تلویزیون که تولد او را 
تبریک گفته اند منتشر شده است. در این کلیپ 
اما غیبت چند نام بســیار به چشــم مى خورد. 
نام هایى که در کنار طهماسب عروسک هاى 
محبوبى را معرفى کرده اند. راستى! به نظرشما 
چرا در این کلیپ حمید جبلى، مرضیه برومند و 
فاطمه معتمدآریا، تولد ایرج طهماسب را به او 

تبریک نگفته اند؟!

کتاب هنوز محبوب است
درحالــى کــه اوضــاع    نصف جهان|
اقتصادى کشور چندان مساعد نیست و بیشتر 
مردم تنها به فکر سیر کردن شکمشان هستند، 
یک خبر خوب از نمایشــگاه کتــاب تهران به 
گوش مى رسد. آنطور که سخنگوى نمایشگاه 
کتاب اعالم کرده اســت، تا پنج شــنبه شب 
گذشته فروش این نمایشگاه در مجموع بیش از 
140میلیارد تومان بوده است که از این میان 79 
میلیارد تومان حضورى و 61 میلیارد تومان در 
بخش مجازى به فروش رفته اســت. این رقم 
حتماً تا االن بیشتر هم شده چه اینکه  نمایشگاه 
کتاب تهران دو روز تمدید شــد و براین اساس 
بخش مجازى نمایشــگاه تا ســاعت 24 دوم 

خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

چه خبر از «جیمز وب»؟ 
  نصف جهان|تلســکوپ «جیمز وب» 
را کــه یادتان هســت؟ همان  بــزرگ ترین، 
قوى تریــن، گــران تریــن و پیچیده تریــن 
تلســکوپ فضایى جهان که تا امروز توســط 
بشر ساخته شده و قرار است با کشف ستارگان 
و کهکشــان هاى دوردست به ســئواالت ما 
درباره آغــاز پیدایش حیات پاســخ بدهد.  اگر 
فراموش نکرده باشــید، البد مى دانید که این 
تلســکوپ شــاخص در چهارم دى ماه سال 
گذشته به فضا پرتاب شــد و همان روز اعالم 
شــد که جیمزوب بــراى آنکــه کارش را در 
فضا آغــاز کند نیاز به چند مــاه فرصت دارد تا 
بخش هاى مختلف آن آماده به کار شوند. حاال 
در جدیدترین خبر از سرنوشــت این تلسکوپ 
گفته شده است که جیمز وب در مراحل نهایى 
راه اندازى دستگاه هاى علمى خود به سر مى برد 
و دانشمندان کار کردن روى عملیات فنى این 
رصدخانه را آغاز کرده اند تا این تلسکوپ اسرار 

فضا را براى دانشمندان حل کند.  

خبرخوان

مانى مهدوى

«هوتگ» بــالى جان بســیارى در شــرق و جنوب 
کشورشده است. اشتباه نکنید؛ از یک قاتل زنجیره اى 
یا نوعى سم که باعث مسمومیت هاى مرگبار مى شود 
حرف نمى زنیم بلکه منظور گودال هاى تقریبًا عمیق و 
عریضى اســت که براى جمع آورى آب باران به منظور 
استفاده آب شرب، کشاورزى و احشــام در مناطقى از 
کشور به خصوص در سیستان و بلوچستان حفر شده و 

البته باعث مرگ و میر هم مى شود.
روز جمعه دختر بچه اى 11 ساله در روستاى «زهرآپ» 
از توابع بخش «پیرسهراب» شهرستان چابهار در یکى 
از همین هوتگ ها جان خود را از دســت داد. این دختر 
بچه ظهــر روز جمعه همراه برادرش با هدف ســیراب 
کردن دام کنار هوتگى در نزدیکى روستاى زهرآپ رفته 
بود که در پى ســر خوردن، داخل هوتگ افتاده و غرق 
مى شود. او ششمین نفر است که در طول یک هفته در 
پى غرق شــدن در هوتگ هاى منطقه بلوچستان واقع 
در جنوب استان سیستان و بلوچســتان جان خود را از 

دست داده است. 
آمار اعالم شــده توســط بخشــدارى پــالن از توابع 
شهرستان اقیانوســى و ســاحلى چابهار نشان دهنده 
این اســت که 41 نفر از کودکان و نوجوانان زن و مرد 
روستاهاى مختلف چابهار و دشتیارى در 11 سال اخیر 
حین بازى، تهیــه آب و یا گذراندن اوقــات فراغت در 

هوتگ ها غرق شده و جان باخته اند.
همین هفته پیش کــه آخرین روزش با غرق شــدن 
ششمین قربانى در طول یک هفته همراه بود، یکى از غم 
انگیزترین حوادث مرتبط با هوتگ ها اتفاق افتاد که در 
این حادثه دو دانش آموز و یک معلم که براى نجات آنها 

به آب زده بود غرق شدند. 

اطراف این گودال ها فنس گذارى و سکو بندى نشده و 
به همین دلیل کودکان هنگام جمع آورى آب  یا در داخل 
این هوتگ ها غرق و یا طعمه گاندوها مى شوند که اگر 
شانس آورده و کشته نشوند حتمًا قطع عضو مى شوند.  
از طرفى استفاده از هوتگ با فرهنگ مردم این مناطق 
عجین شــده به نحوى که حتى اگر مردم به آب سالم 
هم دسترسى داشته باشند باز متمایل به استفاده از این 
گودال ها هســتند. هر هوتگ توانایى ذخیره آب تا 10 

هزار مترمکعب را دارد که این آب تا یکسال بدون اینکه 
بارانى ببارد دوام داشته و مورد استفاده قرار مى گیرد. از 
این جهت وجود این منابع آبى در مناطق شرقى ایران که 
میزان بارندگى بسیار اندك است، حیاتى تلقى مى شود.

با این اوصاف به نظر مى رســد حذف این دریاچه هاى 
مصنوعــى از فرهنگ چنیــن بخش هایى از کشــور 
غیرممکن بوده و مى بایســت در اندیشه ایمن سازى 
هوتگ ها به منظور ممانعت از غرق شدن در آنها برآمد. 

راهکار پیشنهاد شــده در این باره هم الیروبى، رسوب 
بردارى، حصارکشى، بهســازى و مرمت هوتگ است 
و مهمترین مشــکل در این مســیر هم، تأمین اعتبار 
است؛ یعنى همان مشــکلى که بسیارى از بخش هاى 
کشور با آن درگیر هستند اما اگر نوعى اولویت بندى در 
تخصیص اعتبار مد نظر قرار بگیرد، به نظر مى رسد جاى 
هوتگ هــا را باید در باالى جــدول «توجه ضرورى و 

فورى» قرار داد.

«هوتگ »؛ حیات بخش قاتل! دچار کمبود سرباز مى شویم 
امام جمعه شاهرود با بیان اینکه فرزندآورى    ایرنا|
امنیت آینده کشور را تضمین مى کند، گفت: ملت ایران 
و امت اسالم مسئله پیرى و کم شدن جمعیت را خطر 
جدى محســوب کنند. حجت االسالم عباس امینى 
تصریح کرد: اگر رشد جمعیت به سیر نزولى خود ادامه 
دهد 50 سال آینده باید براى پاســدارى از مرز و بوم 
کشور سرباز از کشورهاى دیگرى بیاوریم که به یقین 

آنان نمى توانند امنیت ما را تأمین کنند.

وزیر دست به گیتار! 
  خبرآنالین|«آنتونى بلینکن»، وزیر امور خارجه 
ایاالت متحده با حضور در یک شوى تلویزیونى پس از 
پایان گفتگوى خود لحظاتى را صرف نواختن گیتار کرد. 
بلینکن قبل از رفتن روى استیج به مجرى گفت که از 

بچگى عالقه مند بوده تا موزیسین شود.

 وضع ما در سال 1480
  برترین ها| ادعاى عجیب یک متخصص زنان و 
زایمان و نازایى درباره جمعیت ایران در فضاى مجازى 
بحث برانگیز شده است. طاهره لباف، متخصص زنان و 
زایمان و نازایى که خبرگزارى «تسنیم» او را فعال حوزه 
جمعیت و فرزندآورى معرفى کــرده، در گفتگو با این 
خبرگزارى مدعى شده: در سال 1480 یعنى یک نسل 
دیگر، جمعیت ایــران از 85 میلیون نفر به 31 میلیون 
نفر مى رسد که از این تعداد 47 درصد سالمند هستند! 
آیا این جمعیت قادرند رشد علمى، اقتصادى و حمایت 
نظامى و ... را اداره کنند و همزمان با دشمنان خارجى

 بجنگند.

ادغام بهشت زهرا(س) در 
نمایشگاه کتاب! 

  برترین ها| در اقدامى عجیب در نمایشگاه کتاب 
امسال مسئولیت جابه جایى مراجعه کنندگان  به عهده 
اتومبیل هاى برقى ســفیدرنگى بود که آرم و عالمت 
«ســازمان بهشــت زهرا(س)» بر روى آن مشاهده 
مى شد در حالى که  دیدن نام و نشان بهشت زهرا(س) 
در نمایشگاه چندان خوشایند نیست. البته این سئوال 
هم مطرح است که وقتى امکانات بهشت زهرا (س) در 
اختیار نمایشگاه قرار مى گیرد آیا خللى در فعالیت هاى 

عادى و جارى بهشت زهرا(س) رخ نمى دهد؟

ابالغ نظام نامه ازدواج و طالق
  میزان|«نظام نامه دفاتر ازدواج و طالق» توسط 
رئیس قوه قضاییه ابالغ شــد. بنابرایــن متقاضیان 
ازدواج و طالق قبل از هرگونه اقدام باید در ســامانه 
ثبت نام الکترونیکى ثنا نسبت به گرفتن کد ثنا اقدام و 
تصدیق الکترونیکى دریافت کنند که این امر بسیارى 
از مشکالت مربوط به مجهول بودن سند، جعل سند و 

شناسایى مخاطب را برطرف مى کند.

آبى ترین نقشه کرونایى  
  پانا|وزارت بهداشــت اعالم کرد رنگ نقشــه 
کرونایى کشور آبى تر از قبل شده است. تعداد شهرهاى 
آبى رنگ در نقشه کرونایى کشور، از 189 شهر به 193 
شهر افزایش یافت. بر همین اساس، تعداد شهرهاى 
زرد رنگ نیز از 259 به 255 شــهر کاهش یافت. در 
دو هفته گذشته نقشه کرونایى کشور از رنگ قرمز و 

نارنجى پاك شده است.

بدهکاران مذاکره مى کنند  
  ایسنا|معاون امور بانکى، بیمه و شــرکت هاى 
دولتــى وزارت اقتصــاد دربــاره آخریــن وضعیت 
ابربدهکاران بانکى گفــت: طبق آخرین آمار دریافتى 
از بانک ها برخى از بدهکارانى که اســامى آنها منتشر 
شــده، براى مذاکره با بانک ها وارد عمل شده اند که 
مبلغ بدهى آنها بیش از 500 میلیارد تومان است و بعداز 
مذاکره با بانک و تعیین تکلیف نهایى مبالغ تصفیه شده 

اعالم خواهد شد.

چهارمین نمایشــگاه خودروى تهران در حالى به کار خود پایان داد که به غیر 
از رونمایى چند خودروى جدید چینى، هیــچ گزینه جذاب دیگرى پیش روى 

بازدیدکنندگان قرار نگرفت.
چهارمین نمایشــگاه خودروى تهران از نظر تعداد شرکت هاى حاضر، خلوت، 
کوچک و بدون جذابیت بود. دیگر خبرى از شرکت هاى اروپایى، ژاپنى، کره اى 
و حتى بسیارى از چینى ها هم در این نمایشــگاه نبود و تمام نمایشگاه به چند 

شرکت انگشت شمار چینى و حضور بسیار کمرنگ ایران خودرو محدود مى شد.
جالب آنکه اســتقبال مردمى از این نمایشگاه بســیار باال بود به طورى که در 
برخى از ساعات به هیچ عنوان امکان نزدیک شدن به خودروها  وجود نداشت 
و این همان نکته اى است که نشــان از عطش بازدیدکنندگان براى مشاهده 

محصوالت جدید خودرویى مى داد.
پس از خروج آمریــکا از برجام و اعمال تحریم هاى جدید علیه کشــورمان و 
به تبع آن ممنوعیت ورود خودرو به کشور، شرایط براى حضور برندهاى چینى 
در بازار ایران بهتر از بقیه بود و طى سال هاى اخیر، محصوالت چینى بسیارى 
در خیابان هاى کشورمان دیده مى شــود. اما نکته عجیب نمایشگاه خودروى 
امسال، غیبت پرشمار شرکت هاى چینى بود. جالب آنکه کرمان موتور و مدیران 
خودرو به عنوان بزرگ ترین خودروساز خصوصى کشــور هم در این دوره از 
نمایشگاه خودرو تهران حضور نداشــتند اگرچه بدون شک بزرگ ترین غایب 
نمایشگاه خودرو 1401، شرکت خودروسازى سایپا بود. با اینکه سایپا محصول 
جدید قابل توجهى براى رونمایى در این نمایشگاه نداشت اما به هر حال بعضى 
محصوالت این شــرکت مى توانست غرفه ســایپا در این نمایشگاه را پر کند؛ 
اما به دالیل نامشخص، مسئولین ســایپا تصمیم گرفتند امسال در نمایشگاه 
خودرو تهران حضور نداشته باشــند و از ارائه هرگونه توضیحى در این مورد،

 ممانعت کردند.

برخى از رسانه ها کماکان تیترى را دست به دست 
مى کنند که «نجم الدین شریعتى کناره گیرى کرده 
اســت»؛ مجرى اى که هیچ وقت به دنبال حاشیه 
نبوده و اصًال به آقاى آرامِش تلویزیون شــناخته 
مى شود. حاال درباره او چنین ظّن و گمان هایى اتفاق 
افتاده، در حالى که او در این چند روز هم با «سمت 

خدا» روى آنتن بوده است. 
شــریعتى در این خصوص با «تسنیم» گفتگویى 

داشت و خاطرنشان کرد: اصِل ماجرا این بود که قبل 
از ماه مبارك رمضان صحبتش بود که بعد از «ماه 
من» یک یا دو ماه استراحت کنم و به کارهاى خودم 
برسم. باألخره مى دانید که 15 سال است با افتخار 
برنامه «سمت خدا» را روى آنتن دارم و این برنامه 
هر روز به صورت زنده پخش مى شود. من امسال 
احساس کردم شاید بعد از این سال ها، یک فاصله  
کوتاه براى استراحت الزم باشد. ضمن اینکه در ماه 

رمضان بخاطر فشردگى برنامه ها فشار مضاعفى 
داشتم و این استراحت ضرورى تر بود. اصًال صحبت 
از کناره گیرى، خداحافظــى، کناره گیرى موقت و 

برکنارى نبوده است. 
شریعتى افزود: در حالى این شایعه پراکنى ها اتفاق 
مى افتد که من این روزها «ســمت خــدا» را اجرا 
مى کنم و اگر روزى قرار باشــد چنین اتفاقى بیفتد 

حتماً با مردم مطرح خواهم کرد.  

آرمان کیانى
دیروز 31 اردیبهشــت، روز اهداى عضو بود. به همین 
مناســبت روزنامه «ایران» گزارش مفصلــى از آمار و 
ارقام اهداى عضو در کشــور منتشــر کرد که بعضى از 
این اعداد قابل تأمل هســتند. فرازهایى از این گزارش

 را بخوانید:  
ساالنه 2 هزا ر فرد دچار مرگ مغزى بدون اهداى 
عضو مى میرند؛ با این حال، حدود 3 هزار نفر از افراد در 

انتظار پیوند عضو از دست مى روند.
هر روز 7 تا 10 بیمار که زندگى شان به عضو حیاتى 
بند است بخاطر نرسیدن آن عضو مى میرند. این درحالى 
است که هر سال بین 5 تا 8 هزار نفر در ایران مرگ مغزى 
مى شــوند که براى 3 هزار نفر آنها امکان اهداى عضو 
وجود دارد، اما از میان این تعداد فقط خانواده هزار بیمار 

مرگ مغزى اعضاى بدن عزیزشان را اهدا مى کنند. 
ســال 2019 قبل از کرونا ایران رتبه اول آسیا در 
بخش اهداى عضو را به دست آورد و این باالترین رتبه 

اهداى عضو بود که در این سال ها کسب شد. 
متأسفانه آمارمرگ بیماران در لیست انتظار پیوند در 
ایران روزى 7 تا 10 نفر است. یعنى هر 3ساعت یک نفر 
در لیســت انتظار گرفتن عضو، فوت مى کند. این آمار 
مربوط به زمان هایى است که در بهترین شرایط اهداى 
عضو قرار داشتیم. در دوران کرونا آمار اهداى عضو نصف 
شد و به این ترتیب مرگ بیماران در لیست انتظار پیوند 

دوبرابر شد. 
حدود 10درصد بزرگساالن در ایران کارت اهداى 
عضو دارند. ممکن است فکر کنیم این آمار خوب است و 
پیشرفت کرده ایم، اما در انگلیس یک سوم بزرگساالن و 
در آمریکا 64 درصد بزرگساالن کارت اهداى عضو دارند. 
هر سال در کشــور 5 تا 8هزار مرگ مغزى اتفاق 
مى افتد که تقریبًا نیمى از آنها طبق آمار جهانى قابلیت 
اهداى عضو دارند یعنى حدود 3هزار نفر، اما متأســفانه 
خانواده یک هزار بیمار مرگ مغزى در بهترین شــرایط 

اعضاى بدن عزیزشان را اهدا مى کنند. 
یک انســان 8عضو قابل اهــدا دارد. قلب، 2ریه، 

2کلیه، کبد، لوزالمعده و روده.
اگر خانواده اى دیرتر از زمان مناسب به اهداى عضو 
رضایت بدهد، 8عضو ســالم بدن به دلیل سمومى که از 
مغز ترشح مى شود لحظه به لحظه عملکردشان مختل 

مى شود. 

 پس از تلف شدن دومین توله یوز «ایران»، ماده یوز 
پارك ملى توران، در اواخر هفته گذشته، حاال گفته 
مى شود تنها فرزند باقیمانده ایران هم با مشکالت 
گوارشى دســت و پنجه نرم مى کند و تحت نظر و 
درمان در یک بیمارستان تخصصى دامپزشکى در 

تهران است.
على ســالجقه، معاون رئیس جمهــور و رئیس 

سازمان حفاظت محیط زیســت به دعوت از یک 
دامپزشــک اندونزیایى اشــاره کرد و گفت: یک 
دامپزشک اندونزیایى در حال ورود به کشور است 
تا در این راســتا از توله یوز ایران مراقبت کند. او 
همچنین از تشکیل یک کمیته حقیقت یاب براى 
بررســى هرگونه قصور در زمینه نگهدارى از توله 
یوزها که منجر به تلف شــدن دوتا از آنها شــد، 

خبر داد.
حسن اکبرى، معاون سازمان محیط زیست علت 
احتمالى بروز مشکالت گوارشى در توله یوزها را 
استفاده از شــیر بى  کیفیت در تغذیه آنها دانست و 
گفت: «تمامى شیرها به دلیل تحریم  ها مستقیمًا 
قابل خرید نیست و همین ها باعث شد توله دوم را از

 دست بدهیم.»

هر روز 10 بیمار 
نیازمند عضو مى میرند

چند چینى و دیگر هیچ!

مجرى معروف برنامه هاى مذهبى تلویزیون:
من کناره گیرى نکرده ام 

نظارت پزشک خارجى بر تنها فرزند باقیمانده «ایران»
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سراى عامرى ها در میان
 25 هتل برتر جهان

بر اساس نظرســنجى ها واعالم روزنامه میل آنالین 
لندن سراى عامرى ها در فهرســت 25 هتل برتر دنیا 
قرار گرفته اســت. این خانه تاریخى به تازگى هم به 
عنوان برتریــن اقامتگاه ایران در وب ســایت جهانى 
TripAdvisor که یک پایگاه مطرح صنعت گردشگرى 

در دنیاست انتخاب شده است. پایگاه «تریپ ادوایزر» 
که در میان ســایت هاى مطرح در صنعت گردشگرى 
بسیار شناخته شــده و بسیارى از گردشــگران براى 
دریافت اطالعات سفر هاى خود به این سایت مراجعه 

کرده و به توصیه هاى این سایت عمل مى کنند.

پیگیرى چالش فرونشست در 
اصفهان در سطح ملى 

استاندار اصفهان گفت: مدیریت استان تمام چالش ها و 
معضالت منطقه مانند فرونشست زمین را در سطح ملى با 
جدیت و شدت تمام پیگیرى مى کند. سیدرضا مرتضوى، 
روز شنبه در جلسه شـوراى برنامه ریزى استان اصفهان 
در اسـتاندارى افزود: الزم اسـت دسـتگاه هاى ُمتولى و 
ادارات کل استان نیز تنگناهاى این خطه در موضوع آب، 
زیرساخت ها، مسکن و انرژى را با قوت از وزارتخانه هاى 

متبوع خود پیگیرى کنند.

فعالیت 5000 هیئت مذهبى در 
اصفهان

مدیر کل تبلیغات اسالمى اصفهان گفت: حدود پنج هزار 
هیات مذهبى در مراسم مختلف بویژه ایام محرم و صفر 
در این استان فعال هسـتند. حجت االسالم والمسلمین 
مهدى فوقى دربـاره برگزارى ششـمین دوره انتخابات 
شـوراى هیات هاى مذهبى در محل اداره کل تبلیغات 
اسالمى اصفهان اظهار داشت: 361 داوطلب در انتخابات 
هیات هاى مذهبى این استان ثبت نام کردند. وى ادامه 
داد: انتخابات هیـات هاى مذهبى در این اسـتان در 29 

شعبه اخذ راى برگزار شد.

سرقت در شهرضا
 بازداشت در شیراز

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى اصفهان گفت: 
در پى شکایت زنى کهنسال به کالنترى مرکز شهرستان 
شهرضا مبنى بر اینکه فردى با مراجعه به منزل وى، او را 
مورد ضرب و شتم قرار داده و طالجاتش را به سرقت برده 
است، کارآگاهان پیگیرى  موضوع را به صورت تخصصى 
در دستور کار قرار دادند. سرهنگ حسین ترکیان افزود: 
کارآگاهان پس از اطالع از حضور متهم در شهر شیراز، با 
همکارى کارآگاهان پلیس آگاهى این شهر، فرد سارق 

را دستگیر کردند.

رتبه شاخص 
روابط عمومى آبفا

روابط عمومى آبفاى فالورجان موفق به کسب شاخص 
روابط عمومى در بین ادارات شهرسـتان شد. به گزارش 
روابط عمومى آبفـاى منطقه، در این مراسـم از خدمات 
شـبانه روزى صـورت گرفتـه توسـط مجموعـه آبفاى 
شهرسـتان فالورجان قدردانى هم چنین از فعالیت ها و 
عملکرد روابط عمومى این امور با اهداء لوح سپاس توسط 

فرماندار تقدیر شد.

حبس شدن 5نفر در صفه
سـخنگوى آتش نشـانى و خدمـات ایمنى شـهردارى 
اصفهان از حبس شدن پنج نفر در دیواره هاى پرتگاهى 
کوه صفـه، خبـر داد. فرهـاد کاوه آهنگران اظهـار کرد: 
سـاعت 20:15 روز جمعـه  در پـى تمـاس شـهروندان 
گزارش حبس شدن پنج نفر در دیواره هاى پرتگاهى گذر 
کسرى به سامانه 125 آتش نشانى اطالع داده شد. وى با 
بیان اینکه عملیات مذکور ساعت 23:25 به پایان رسید، 
تصریح کرد: پس از عملیات تخصصى نجات در ارتفاع با 
طناب و تجهیزات، با رعایت اصول ایمنى، افراد از ارتفاع 

به محل امن منتقل شدند.

خبر

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان اصفهان گفت: افزون 
بر 14 هزار و  878 بازرســى بازار از زمان آغاز اجراى طرح 
مردمى سازى یارانه ها تاکنون توسط بازرسان دستگاه هاى 

مختلف در استان اصفهان انجام شده است.
امیر حسین کمیلى افزود: این بازرسى ها توسط 2 هزار و 499 
بازرس در قالب یک هزار و 142 گروه در استان انجام شده 

و در مجموع 864 پرونده در این زمینه تشکیل شده است.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان اصفهان اظهار داشت: 
گشت هاى ویژه نظارت، پایش و بازرسى بر بازار در سطوح 
(انبار، سردخانه، عمده فروش و خرده فروش) در این استان با 
اهداف رصد و مدیریت نظارت بر فرآیند تعیین و نحوه قیمت 

گذارى بر روى کاال توسط فروشندگان به منظور ایجاد تعادل 
در بازار و خرید آسان شهروندان در حال انجام است.

وى اضافه کــرد: نظارت بر توزیــع موادغذایى و کاالهاى 
اساسى، میوه و تره بار، عمده و خرده فروشى ها، انبارها، سوپر 
مارکت ها، و واحدهاى عرضه محصوالت کشاورزى در طول 

سال و بصورت مستمر انجام مى شود.
کمیلى بیان کرد: در این طرح هرگونه تخلفات گران فروشى، 
احتــکار، عرضه خــارج از شــبکه، تقلب، صادر نشــدن 
صورت حساب، کم فروشى و درج نشدن قیمت روى کاال، 
افزایش غیرقانونى قیمت، و ایجاد التهاب در بازار مورد رصد 

مستمر بازرسان قرار دارد.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتى استان اصفهان گفت: 
از هنگام آغاز مرحله جدید طرح هدفمندى یارانه ها تاکنون 
576 پرونده تخلف در این استان تشکیل شده است که بیشتر 
آن متعلق به بخش قاچاق کاال و سپس بهداشت، درمان، 

کاال و خدمات بوده است.
على اکبر مختارى اظهار داشت: پس از بررسى پرونده هاى 
یاد شده در مجموع 85 میلیارد ریال جریمه براى متخلفان  
تعیین شده اســت. عالوه براین  75 زندانى "محکوم بدل از 
جزاى نقدى تعزیرات" در سه حوزه قاچاق کاال و ارز،بهداشت 
دارو و درمان و کاال و خدمات در زندان اصفهان حبس هستند.
مختارى گفت: ســال گذشــته چهار هزار پرونده در حوزه 

قاچاق کاال در استان اصفهان تشکیل و در این زمینه 2 هزار 
و 689 میلیارد ریال جریمه نقدى صادر شد؛ همچنین 3 هزار 
و 354 پرونده در حوزه بهداشــت و درمان وارد تعزیرات و 
رسیدگى شــد که جریمه آن به صورت اخطار،توبیخ و غیر 

نقدى بوده است.
مختارى اضافه کرد: سال گذشــته نیز حدود 2 هزار و 729 
میلیارد ریال جریمه در حوزه کاال و خدمات براى متخلفان در 

استان اصفهان تعیین شد.
وى گفت: برخى نانوایــان دولتى متخلــف و کم فروش 
که مبادرت به تعطیلى صنف مى کنند از طریق بازرســان 

شناسایى و جریمه مى شوند.

تشکیل 4000 پرونده 
قاچاق کاال در اصفهان

14 هزار بازرسى از بازار 
استان اصفهان 

نصف جهان  سرانه فضاى کتابخانه هاى عمومى در 
برخى نقاط اصفهان بسیار کم است.

در برخى از نقاط اصفهان بــه خصوص در مناطق 
محروم و شهرك هاى جدید اصفهان سرانه فضاى 
کتابخانه هاى عمومى بسیار کم است و مردم از این 

لحاظ گالیه هاى بسیار دارند.
طبق گزارشات مردمى در این زمینه منابع مکتوب 
و تجهیزات فرهنگى به ویــژه در بخش کودك و 
نوجوانان در این مناطق داراى کمبود اســت و باید 

فکرى براى این موضوع بشود.

کمبود سرانه فضاى کتابخانه ها 

نصف جهان برخى از کسبه در خیابان  زینبیه بدون 
اینکه قوانین را رعایت کنند اقدام به سد معبر در پیاده 

روها مى کنند.
ایــن موضــوع بــه خصــوص در میــان میوه 
فروشــان به یــک امر معمولــى تبدیل شــده و 

مــردم این منطقــه از ایــن موضــوع گالیه مند
 هستند.

به گفته این شهروندان، سد معبر به این شکل باعث 
آزرده خاطر شدن ساکنان این خیابان ها و افزایش 

ترافیک شده است. 

میوه فروش هاى بى قانون 

نصف جهان  برخى از بیمارســتان هاى اصفهان با 
مشکالت عدیده در زمینه سیستم هاى خنک کننده 

مواجه هستند.
فرسودگى سیســتم هاى خنک کننده در برخى از 
بیمارســتان هاى دولتى اصفهان بــا توجه به گرم 
شدن هوا یکى از معضالتى است که شهروندان از 

آن گالیه مند هستند. 
به گفته آنهــا فن کوئــل هایى کــه در برخى از 
بخش هاســت قدیمى بوده و کفاف خنک کردن 
بخش هاى مختلف را نمى دهد و این مســئله نه 
تنها باعث هدررفت آب مى شود بلکه گرماى طاقت 

فرسایى را نیز ایجاد مى کند.

بیمارستان هاى گرم 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
کرونا به راحتى رفتنى نیست و به احتمال زیاد در مردادماه 
پیک هفتم کرونا را خواهیم داشت، گفت: براساس سیر 
طبیعى اپیدمى هاى پیش رونده، بیمارى معموًال در یک 
دوره 4 تا 5 ماهه اوج مى گیرد و اگر سویه خطرناك غالب 

شود، احتمال بیمارى و مرگ ومیر تشدید مى شود.
پژمان عقــدك گفت: دیگر بیمارســتان ریفرال کرونا 
نداریم و هر بیمارى با عالئم کرونا به هر بیمارســتانى 

مراجعه کند پذیرش و درمان مى شود.
وى با بیان اینکه در حال حاضر 19 بیمار بسترى در بخش 

آى سى یو داریم، گفت: افرادى که بیمارى هاى زمینه اى، 
ضعف سیستم ایمنى، بیمارى هاى قلبى عروقى، چاقى 
دیابت و اضافه وزن دارنــد و داروهاى خاص مصرف 
مى کنند پس از ابتال به کرونا ممکن است نیاز به خدمات 

درمانى داشته باشند و حتى در آى سى یو بسترى شوند.
وى با بیان اینکه مراجعه به مراکز واکسیناسیون در کل 
کشور بسیار کم شده، تصریح کرد: روزانه حدود 2 هزار 
واکسن در کشور تزریق مى شــود که 7 تا 8 درصد آن 
مربوط به استان اصفهان است، یعنى روزانه حدود 100 

تا 150 نفر براى تزریق واکسن کرونا مراجعه مى کنند.

احتمال شیوع پیک هفتم کرونا در مرداد

 ریزگردها دوباره به اصفهان آمده اند. آنها گســتاخانه از 
شمال غرب و جنوب غرب در خارج از مرزهاى ایران راه 
خودرا باز کرده اند و میهمان 11 شهر ایران شده اند. به 
گفته مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان، 
طوفان و خیزش گرد و خاك تا سه شنبه در اکثر مناطق 

استان اصفهان پیش بینى مى شود.
ســیلى از شــن و خاك و گرد و غبار میهمانان نچسبى 
که بخــش عظیمــى از آنهــا از زمین هاى خشــک 
همســایه ها کوچ کرده اند و بخشــى دیگــرى هم از 
اقلیم خشک خودمان هســتند و آمده اند که این بار هم 

غافلگیرمان کنند.
عراق در کنار عربستان و ســوریه، یکى از بزرگ ترین 
کانون هاى تولید گرد و غبار در منطقه و از مقصران اصلى 
در آلوده کردن هواى ایران شــمرده مى شوند. در خود 
کشورمان نیز چشمه هاى گرد و خاك در شمال و شرق 
استان هاى یزد و اصفهان و شمال و غرب استان خراسان 

جنوبى مقصر اصلى و کانون این پدیده هستند.
جدیدترین تصاویر ماهواره اى قضاوتگر خوبى هستند و 
حمله اى را نشان مى دهند که ایران و کشورهاى همسایه 

را تا روز سه شنبه درگیر خواهد کرد.
این گرد و غبارها از هفته گذشته خودشان را براى حمله به 
ایران آماده کرده بودند. از روزهاى پیش، الیه اى ضخیم 
از گرد و غبار نارنجى که میزان آالینده ها را به 60 برابر 
حالت عادى افزایش داده بود، آسمان شهرهاى عراق را 

پوشاند و کم کم به کشور ما وارد شد.
به غیر از اصفهان، 11 اســتان دیگر از جمله استان هاى 
لرســتان، مرکزى، قم، تهران، البــرز، قزوین، زنجان، 
کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیارى، بوشهر با 

گرد و خاك درگیر هستند.
به گفته حجت ا... على عسگریان، کارشناس هواشناسى، 
با ناپایدار شدن شرایط جوى که از روز شنبه، ایجاد شده، 

وزش باد به نسبت شدید تا شدید و نفوذ توده گردوخاك 
به ویژه در مناطق شرق، شــمال و مرکز استان اصفهان 
پیش بینى مى شود: «این شــرایط را براى روز سه شنبه 
نیز انتظــار داریم، براثر وزش بــاد و خیزش گردو خاك 
در این مناطق کاهش دید افقى و افزایش شاخص هاى 
کیفى هوا، احتمال شکستن درختان فرسوده و آسیب به 

سازه هاى موقت وجود دارد.»
نگاهى به آمارهاى ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار نشان 
مى دهد حدود 280 میلیون هکتار از کانون ریزگردهاى 
کشور هاى اطراف روى ما تأثیر مى گذارد و ساالنه 150 
میلیون تن ریزگرد از کشورهاى عربستان، اردن، سوریه، 
عراق، ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان، ترکیه، امارات 
و دیگر کشورهاى حوزه خلیج فارس وارد ایران مى شود. 
البته اگر رخدادى مثل گرد و غبــارى که هم اینک وارد 
کشور شده، دو بار در سال اتفاق بیافتد، عدد، خیلى بیشتر 
از این هم خواهد بود. این در حالى است که متوسط تولید 
ساالنه ریزگردهاى داخلى کشــور تقریبًا 122 کیلوگرم 
ذرات زیر 10 میکرون در هکتار در سال است که مجموع 
آن به طور متوســط حدود 4 میلیون و 200 هزار تن در 
سال برآورد مى شود، یعنى ریزگردهاى مهاجر 36 برابر 

ریزگردهاى داخلى است. 
اولین قربانــى حمله ربزگردها عراق اســت و بعد از آن 
شمال عربســتان تا ریاض و حتى کشــورهاى حاشیه 
خلیج فارس و امارات را هم در برمى گیرد. با وجود اینکه 
ایران در رده دوم قربانیان این پدیــده قرار دارد اما هیچ 
تعهدنامه و یا پیمانى که براى وادار کردن ترکیه به توقف 
ســد ســازى هایى که باعث خشک شــدن رودها و 

تاالب هاى پایین دست  باشد، وجود ندارد. 

چاره کار کجاست؟ 
براى حل این مســئله نیــاز به همــکارى جدى بین 
کشورهاى ایران، عراق، سوریه، کویت، عربستان، اردن 

و حتى قطر و امارات هست. اتحاد منطقه اى با فشار زیاد 
مى تواند مسئله را به سمتى ببرد که یا ترکیه مجبور شود 

که فعالیت  سدها را از کار بیاندازد.
محمدصادق کوشکى در گفتگو با «ایسنا» روز گذشته 
درباره اینکه آیا براى مقابله با ریزگردهــا و گرد و غبار 
کنوانســیون و یا توافقنامه اى وجود دارد یا خیر؟ گفت: 
«واقعیت این است که هیچ کنوانسیونى که براساس آن 
بتوانیم عراق، اردن، سوریه و در رأس آنها ترکیه را ملزم 

کنیم براى اینکه رویه ها را تغییر دهند، وجود ندارد.»
این کارشــناس مســائل بین الملل دربــاره اینکه آیا 
رایزنى هاى دیپلماتیک در این زمینه مى تواند کمکى به 
حل مسئله کند، گفت:  «اینکه بگوییم دیپلماسى بتواند کار 
را حل و فصل کند بیشتر شعارى است. هیچ تعهدى مبنى 
بر اینکه ترکیه را ملزم به متوقف کردن پروژه سد سازى 
کند وجود ندارد. حتى توافقنامه اى در این زمینه بین ترکیه 
و عراق نداریم و ترکیه با قدرت روند سیاست هاى خود در 

زمینه سدسازى را دنبال مى کند.»
اکنون احداث 22 سد در دستور کار دولت ترکیه قرار دارد 
اما هیچ تعهدى مبنى بر اینکه ترکیه را ملزم به متوقف 
کردن این پروژه کند وجود ندارد. حتى توافقنامه اى در این 
زمینه بین ترکیه و عراق نداریم. مسئله دیگر خشکى اقلیم 
و کمبود جدى بارش اســت که مناطق بسیارى از جمله 
سوریه، عراق، شرق اردن و عربستان با این پدیده مواجه 
هستند. در واقع بافت گیاهى منطقه بر اثر کمبود بارندگى 
آسیب پذیر شده و ذرات زیر 5 میکرون توسط بادها بلند 

شده و حمل مى شوند. 
نبود مذاکره بر ســر مهار ریزگردها و آلودگى هوا اکنون 
شهرهاى ما را با بحرانى جدى روبه رو کرده است. این بار 
یکه تازى ریزگردها شهرهایمان را به سمت غلبه رنگ 
بنفش برده اســت؛ هوایى که این روزها گفته مى شود 
شاید براى کاهش آسیب هاى وحشتناك آن مجبور به 

تعطیلى شهرها باشیم.

رنگ آبى آسمان شهر بار دیگر تیره شد

طغیان دوباره ریزگردها در اصفهان 

مدیر حج و زیارت اســتان اصفهان گفــت: چهار هزار 
اصفهانى در مراسم حج تمتع 1401، به سرزمین وحى 

ُمشرف مى شوند.
علیرضا صادقى افزود: با توجه به اینکه امسال عربستان 
یک میلیون زائر را مى پذیرد و سهم کشور ما 39 هزار و 
600 نفر است از استان اصفهان هم چهار هزار نفر عازم 

خانه خدا مى شوند.
وى ادامــه داد: افرادى مى توانند به این ســفر معنوى 
ُمشرف شوند که هزینه سفر خود را 2 سال قبل پرداخت 

کرده باشند و تاریخ ودیعه گذارى اول آنها در بانک ملى تا 
22 خرداد 1386 بوده و سن آنها هم زیر 65 سال باشد.

مدیر حج و زیارت اســتان اصفهان اظهار داشت: هنوز 
زمان قطعى پرواز زائران اصفهانى مشخص نشده اما قرار 
است سازمان هواپیمایى فهرست پروازها را ارائه کند اما 

پروازهاى حج از 23 خرداد شروع مى شود.
وى با بیان اینکه ســفر زائران اصفهانى "مدینه قبل" و 
"مدینه بعد" است، خاطرنشــان کرد: 22 کاروان از این 
استان جزو مدینه قبل و 9 کاروان جزو مدینه بعد هستند.

4000 اصفهانى راهى خانه خدا مى شوند

معاون مالى و اقتصادى شــهردار اصفهان گفت: در 
راستاى توسعه زیرساخت هاى گردشگرى و تفریحى 
از سوى مدیریت شهرى مقرر شــد سرمایه گذاران 
عرصه هتل سازى تنها با پرداخت یک درصد عوارض، 
مجوز و پروانه ســاخت هتل در اصفهان را دریافت 

کنند.
محسن رنجبر تصریح کرد: شهردارى از سرمایه گذاران 
مى خواهد که زیرساخت هاى اصلى و با کیفیت در زمینه 
هتل و محل اقامت را ایجاد کنند، در مقابل بخش قابل 

توجهى از هزینه هاى چشــمگیر مرتبــط با عوارض 
شهردارى از آنها دریافت نشود.

وى خاطرنشان کرد: ما در این راســتا از ظرفیت هاى 
قانونى موجود بهره گرفتیم و با توجه به آن که به هتل ها 
تعرفه صنعتى تعلق مى گیرد در بازه زمانى دو ساله، به 
کسانى که در امر هتل سازى سرمایه گذارى کنند، 99 
درصد تخفیف تعلق خواهد گرفت و تنها یک درصد از 
عوارض خود را به منظور دریافت مجوز و پروانه ساخت 

هتل از شهردارى پرداخت خواهند کرد.

خبر خوش براى سازندگان هتل در اصفهان

مسئول واحد فراهم آورى اعضاى پیوندى مرکز آموزشى 
درمانى الزهرا(س) اصفهان با اشــاره به اینکه بیشترین 
عضو مورد نیاز براى اهدا کلیه و بعد از آن کبد و قلب است، 
گفت: هم اکنون لیست حدود 400 نفر در استان اصفهان 

در انتظار دریافت کلیه هستند.
مریم خلیفه  ســلطانى اظهار کرد: از ابتداى سال جارى 
تاکنون 7 مورد مرگ مغزى در اســتان منجر به اهداى 
عضو شد، البته تعداد بیشترى شناسایى شدند، ولى 7 مورد 

به اهداى عضو منجر شــد که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل، افزایش داشته است.

وى با بیان اینکه به دلیل شــیوع کرونا، آمار اهدا و پیوند 
اعضا در کشور و اســتان اصفهان افت شدیدى داشته 
است، گفت: موارد آلوده به کرونا یا عفونى طبق پروتکل 
وزارت بهداشــت باید کنار گذاشته شود و اعضاى آن ها 

اهدا نمى شود.
این مقــام مســئول .تصریح کــرد: بعــد از رضایت 

خانواده براى اهــداى عضو و انجــام مراحل بعدى به 
بیمارســتان الزهرا(س) منتقل مى شــوند و اتاق عمل 
اهداى عضو، فعًال در بیمارســتان الزهــرا(س) مجوز

 فعالیت دارد.
خلیفه سلطانى با اشاره به اینکه بیشــترین عضو مورد 
نیاز براى اهدا کلیه و بعد از آن کبد و قلب اســت، گفت: 
هم اکنون لیســت حدود 400 نفر در استان اصفهان در 

انتظار دریافت کلیه هستند.

400 اصفهانى در صف انتظار دریافت کلیه

معاون سالمت اداره کل دامپزشکى اصفهان نسبت به 
احتمال بروز بیمارى مشترك و خطرناك تب خونریزى 
دهنده کریمه کنگو (CCHF) در این اســتان هشــدار 
داد و خواستار انجام اقدامات پیشــگیرانه در واحدهاى 

دامدارى شد.

علیرضا ادیبــان افزود: تا کنون مــوردى از بیمارى تب 
کریمه کنگو در استان اصفهان مشاهده نشده است اما 
دامپزشکى به دامداران توصیه مى کند که نسبت به انجام 
اقدامات پیشگیرانه از قبیل سمپاشى دام و جایگاه هاى 

نگهدارى دام اقدام شود.

وى با بیان اینکه امکان بروز این بیمارى در فصل گرم 
سال افزایش پیدا مى کند اضافه کرد: براى جلوگیرى از 
ابتال به بیمارى تب خونریــزى دهنده کریمه کنگو نیاز 
است رعایت نکات بهداشتى بویژه در افرادى که با الشه 

(گوشت) ارتباط دارند جدى گرفته شود.

هشداردرباره بروز تب کنگو در اصفهان معاون حمل ونقــل اداره کل راهدارى و حمل ونقل 
جاده اى اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر 67 
نقطه پرتصادف در این استان شناسایى شده که همه 
آنها آشکارسازى و 29 مورد آنها نیز به طور کامل رفع 
شده است؛ در ســایر این نقاط نیز اقدامات افزایش 
میدان دید به واسطه ترانشه بردارى انجام شده است.
محمدعلــى صلواتى تصریح کرد: بســیارى از این 

نقاط با احداث باند دوم رفع مى شــود. گفتنى است 
51 نقطه دیگر نیز عالوه بر نقاط مذکور وجود دارد 
که پرتصادف نبوده اما داراى تصادف هســتند. این 
نقاط نیز آشکارسازى شده اســت. براى رفع نقاط 
پرتصــادف و داراى تصادف بــه تفکیک هر نقطه، 
طرح هاى مــورد نظر توســط ایــن اداره کل ارائه

 شده است.

وجود 67 نقطه پرتصادف در استان اصفهان

دریا قدرتى پور



0404 4320یک شنبه  1 خرداد  ماه   1401 تکنولوژى تکنولوژى سال نوزدهم

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

سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1. برابر راى شــماره 140160302177000032  مورخــه 1401/01/17  هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مرضیه حسین 
هاشمى دهقى   فرزند على بشماره شناســنامه 3  نجف آباد و شماره ملى 1092039181 نجف 
آباد   در ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 136  فرعى واقع دردهق  4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 137/98  مترمربع انتقالى از مالک رسمى حسن آقا محمدى دهقى  

محرز گردیده است.
2. برابر راى شماره 140160302177000038  مورخه 1401/01/24  هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حجت کریمیان دهقى   
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 123  نجف آباد و شماره ملى 1092045996 در چهاردانگ مشاع 
از ششدانگ  یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى  قسمتى از پالك 1980 فرعى واقع دردهق  
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 145/32   مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى اصغر 

کریمیان دهقى  محرز گردیده است.
3. برابر راى شماره 140160302177000039  مورخه 1401/01/24  هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم سمیرا جبارى دهقى   
فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 346  نجف آباد و شماره ملى 1092337229   در  دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى  قسمتى از پالك 1980  فرعى واقع دردهق  
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 145/32  مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى اصغر 

کریمیان دهقى  محرز گردیده است.
4. برابر راى شماره 140160302177000056  مورخه 1401/01/31  هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم هما راعى   فرزند خلیل 
بشماره شناسنامه 5686 نجف آباد و شماره ملى 1090574010  در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بناى احداثى بر روى  قسمتى از  ششدانگ پالك 1951  فرعى واقع دردهق  4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 182/46مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث خلیل راعى و وراث زهرا 

شبانى   محرز گردیده است.

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و 
برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم 
مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشــر مى شــود تا شخص یا 
اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى 
منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 
بود. تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1401/03/01- تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1401/03/16 
- 1319261/ م الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت -نصراهللا علینقیان /2/431

فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم فاطمه / پرورش نژاد فرزند جهانگیر شماره شناسنامه 228 تاریخ تولد داراى 
شماره ملى 1288618573 با جز سهم 3,5 از کل ســهم 6 به عنوان مالک سه ممیز پنج دهم 
دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 13 فرعى 11878 اصلى در بخش 5 ثبت 
اصفهان متن سهم: سه دانگ و نیم مشاع از ششدانگ با شماره مستند مالکیت 162531 تاریخ 
1382/05/19 موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 464289 سرى ح سال 72 که در صفحه 
134 دفتر امالك جلد 17 ذیل شماره 1942 ثبت گردیده است. محدودیت: سه مورد بازداشت 
دائم به موجب دستور شماره 136426 الف ج مورخ 1387/12/5 صادره از اجراى ثبت اصفهان 
به مبلغ 2333575671 به نفع بانک کشــاورزى شعبه بوستان ســعدى براى مالکیت علیرضا 
مطیعى مهر بازداشت مى باشد بموجب دستور شماره 11797 الف/ج مورخ 1389/3/18 صادره 
از اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان به میزان دو ممیز پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه 
و اعیان به نفع بانک تجارت براى مالکیت علیرضا مطیعى مهر با سهام بازداشتى 2,5 سهم از 6 
بازداشت مى باشد بموجب دستور شماره 139905802003003822 مورخ 1399/9/7 صادره 
از شعبه اول اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان به نفع مدیریت شعب بانک تجارت اصفهان به 
انضمام حقوق دولتى متعلقه به صندوق دولت براى مالکیت علیرضا مطیعى مهر بازداشت مى  
باشد محدودیت دفتر امالك: رهنى شماره 1451 مورخ 1382/06/22 که به نفع بانک تجارت 

به مبلغ 494760010 ثبت شده رهنى شماره 1451 مورخ 1382/06/22 که بنفع بانک تجارت 
به مبلغ 494760000 ثبت شده. هشت مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 11797الف/ج 
مورخ 1389/03/18 صادره از اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان به میزان سه ممیز پنج دهم 
دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان به نفع بانک تجارت براى مالکیت فاطمه پرورش نژاد 
با سهام بازداشتى 3,5 سهم از 6 بازداشت مى باشــد بموجب دستور شماره 7620/2020 مورخ 
1392/08/28 صادره از اداره امور مالیاتى 2020 اصفهان به نفع سازمان امور مالیاتى کشور براى 
مالکیت فاطمه پرورش نژاد بازداشت مى باشد بموجب دستور شــماره 1782/89 ح 14 مورخ 
1393/06/01 صادره از شعبه 14 اجراى احکام دادگاه حقوقى اصفهان به مبلغ 3466646000 
به نفع بانک ملت براى مالکیت فاطمه پرورش نژاد. بازداشــت مى باشد بموجب دستور شماره 
139605802003000302 مورخ 1396/02/10 صادره از اجراى اسناد رسمى اصفهان به مبلغ 
222139289 به نفع بانک ملى شعبه اصفهان و صندوق دولت براى مالکیت فاطمه پرورش نژاد. 
بازداشت مى باشد بموجب دستور شماره 40417/104/د مورخ 1396/10/13 صادره از اداره امور 
مالیاتى 2063 شاهین شهر به نفع سازمان امور مالیاتى کشور براى مالکیت فاطمه پرورش نژاد. 
بازداشت مى باشد بموجب دستور شــماره 5421/202023 مورخ 1397/03/10 صادره از اداره 
وصول و اجرا مالیات اشخاص حقوقى به نفعـ  براى مالکیت فاطمه پرورش نژاد. بازداشت مى 
باشد بموجب دستور شماره 2586689/1 مورخ 1397/09/19 صادره از اداره امور مالیاتى 2020 
وصول و اجرائیات اصفهان به مبلغ 15814418765 به نفع سازمان امور مالیاتى براى مالکیت 
فاطمه پرورش نژاد بازداشت مى باشد بموجب دستور شماره 139905802003003822 مورخ 
1399/04/07 صادره از شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان به مبلغ 1067041422 به 
نفع مدیریت شعبه بانک تجارت اصفهان بانضمام حقوق دولتى متعلقه به صندوق دولت براى 
مالکیت فاطمه پرورش نژاد. بازداشت مى باشد محدودیت دفتر امالك: رهنى شماره 1451 مورخ 
1382/06/22 که بنفع بانک تجارت به مبلغ 494760010 ثبت شده. رهنى شماره 1451 مورخ 
1382/06/22 که بنفع بانک تجارت به مبلغ 494760000 ثبت شده. که بارائه دو برگ استشهاد 
که به شماره 51963 مورخ 1400/12/24 در دفتر خانه 135 اصفهان گواهى شده است مدعى 
است سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایى از بین رفته و مفقود گردیده و اکنون تقاضاى صدور سند 
مالکیت المثنى نموده است. لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 

یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1320569 - رئیس ثبت اسناد و امالك 

منطقه شرق اصفهان - مهدى صادقى /2/435

راى شورا 
شماره پرونده : 1400/ 459 شماره دادنامه-تاریخ رسیدگى : 31 / 1401/1 درخصوص دعوى 
خواهان رمضانعلى مولویان ف . اسدااله  بنشــانى : گز بلوار امام نبش کوچه 4 پ 15 بطرفیت 
خواندگان 1- حسین کاظمى 2 نشــانى : گز بلوار شــهدا ك اطمینان  پ 5 ردیف 2 - جالل 
شیرازى نســب  نام خانوادگى قبلى بقرانى ) مجهول المکان  به خواســته الزام خواندگان به 
حضور در دفترخانه جهت انتقال قطعى ســند یکدســتگاه خودروى زانتیا بشــماره انتظامى

 429 ط 62 ایران 33 مقوم به دویست میلیون ریال بانضمام هزینه دادرسى شورا بابررسى اوراق 
پرونده مالحظه مدرکیه پیوست ( قولنامه شماره 149 مورخ 21 / 4 / 93 ) که حاکى از وقوع بیع و 
انتقال فوق االشاره به خواهان است و پاسخ استعالم اداره راهور به شماره 12 / 13 / 1452 مورخ
 3 / 12 / 1400 که مالکیت مــورد معامله را بانام خوانده ردیــف دوم اعالم نموده و خواندگان 
على رغم وصف ابالغ در جلســه حضور پیدانکرده  و هیچ گونه الیحه ى دفاعیه اى نیز ارائه 
نموده اند لذا شورا دعوى خواهان را محمول بر صحت دانسته و به استناد مواد 220 - و 362 و 
356 قانون مدنى خوانده ردیف دوم ( جالل شــیرازى نسب) را به حضور در یکى از دفاتر اسناد 
رســمى و انجام مراحل قانونى و انتقال یک دستگاه خودروى ســوارى زانتیا بشماره انتظامى
429ط 62 ایران 33 بنام خواهان و پرداخت مبلغ دومیلیون و پانصد هزار ریال هزینه دادرســى 
محکوم مى نماید ضمنا با توجه به اینکه دعوى متوجه خوانده ردیف اول نمى باشد لذا باستناد بند 4 
ماده 84 قراررد دعوى نسبت به خوانده اول صادر و اعالم میدارد راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر 
خواهى در دادگاه محترم تجدید نظر محاکم حقوقى شاهین شهر  مى باشد. 1317888/م الف 

قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر - غالمرضا شکوهى /2/437 

   

چطور سن خود را 
در اینستاگرام 
تغییر دهیم؟

طى چند ســال اخیر اینترنت ماهواره اى استارلینک ســروصداى زیادى راه 
انداخته کــه مى توان با بهره گیــرى از آن در کشــورها و مناطق مختلف به 
اینترنت پرســرعت دسترســى پیدا کرد. اما آیا این اینترنت در کشــورهاى 
مختلف فعال شده و استفاده از آن امکان پذیر است؟ در ادامه به این موضوع

 مى پردازیم.
استارلینک به زبان ساده یک ســرویس اینترنت ماهواره اى است که یکى از 
زیرمجموعه هاى شرکت SpaceX محسوب مى شود. ابتدا این سرویس کار 
خود را با ارائه اینترنت براى بخش هایى از آمریکا آغاز کرد ولى طى ماه هاى 
گذشته شمار کشورهایى که از خدمات آن بهره مند شده اند، به طور قابل توجهى 
افزایش پیدا کرده است. به مرور زمان، استارلینک قصد دارد براى تقریبا تمام 

کشورها خدمات خود را ارائه کند.

اینترنت ماهواره اى استارلینک چگونه کار مى کند؟
خدمات اینترنت ماهواره اى سال هاست که وجود دارد و در این زمینه چندین 
شرکت فعال هستند. براى این خدمات معموال یک ماهواره، ایستگاه زمینى 
و دیش ماهواره درگیر هســتند. زمانى که مى خواهید یک ســایت باز کنید، 
درخواســتى از کامپیوتر به روتر و ســپس به دیش ماهواره ارسال مى شود و 
این درخواســت به ماهواره  قرار گرفته در فضا منتقل مى یابد. ماهواره سپس 
اطالعات را راهى یک ایستگاه زمینى مى کند و این ایستگاه با سرور مربوط 

به سایت موردنظر ارتباط برقرار مى کند. در نهایت ماهواره موجود در فضا 
نه  این اطالعات را دریافت مى کند و به دیش ماهواره موجود در  خا

یا محل کار کاربر منتقل مى کند.
اگرچه این فرایند بســیار طوالنى به نظر مى رسد، اما 
اساســا تفاوت زیادى با اینترنت مرسوم ندارد و به جاى 

ســیم، از فناورى هاى بى سیم اســتفاده مى شود. مهم ترین 
تفاوت ماهواره هاى اســتارلینک با ماهواره هاى قدیمى 

به مــدار آن ها برمى گردد. ماهواره هاى شــرکت هایى 
مانند HughesNet و Viasat در مدار زمین ایســتا 

(geostationary) با فاصلــه ى تقریبى 35 هزار 
کیلومتر نســبت به کره زمین قــرار دارند. این 

ماهواره ها مناطق بسیار وسیع ترى را پوشش 
مى دهند ولى از طرف دیگر میزان تاخیر آن ها 

بسیار بیشتر است و سرعت پایین ترى ارائه مى دهند.
 (Low Earth Orbit) اما ماهواره هاى اســتارلینک در مــدار پایینى زمیــن
قرار دارند و فاصله ى آنها نســبت به کره زمین حدود 550 کیلومتر اســت. 
این ماهواره ها مناطق کوچک ترى را پوشــش مى دهنــد اما به لطف همین 
فاصله ى کمتر نســبت به زمین، ســرعت باالتر و تاخیــر پایین ترى را به

 ارمغان مى آورند.
 در حال حاضر بیش از 2 هزار ماهواره ى استارلینک راهى فضا شده است و این 

شرکت قصد دارد شمار ماهواره ها را به بیش از 42 هزار عدد برساند.

اینترنت استارلینک مناسب چه افرادى است؟
ایالن ماسک مى گوید اینترنت اســتارلینک در وهله ى اول مناسب افرادى 
اســت که در منطقه ى زندگى خود به هیچ نوع اینترنتى دسترسى ندارند یا 
اینکه کیفیت اینترنت بسیار پایین است. با توجه به اینکه براى بهره گیرى از 
این اینترنت عمال فقط به یک دیش ماهواره مخصوص نیاز دارید، کاربران در 
انواع و اقسام مکان ها مى توانند از آن استفاده کنند. البته در حال حاضر کاربران 
براى استفاده از این سرویس باید یک آدرس مشخص را ثبت کنند. این یعنى 
نمى توانند به سادگى دیش ماهواره را با خود به شهرها یا کشورهاى مختلف 

ببرند. البته احتماال در آینده این قابلیت براى کاربران فعال خواهد شد.
با توجه به اینکه استارلینک همچنان در ابتداى فعالیت خود قرار دارد، قطعى 
اینترنت پدیده ى رایجى براى آن محسوب مى شــود. در حال حاضر به طور 
میانگین در هر ماه 100 تا 150 ماهواره ى جدید به این شبکه اضافه مى شود 

و به همین خاطر به مرور زمان مشکالت قطعى اینترنت کمتر خواهد شد.

سرعت اینترنت استارلینک چقدر است؟
این شــرکت مى گوید کاربران اینترنت ماهواره اى 
اســتارلینک با ســرعت بین 100 تا 200 مگابیت 
در ثانیه روبرو مى شــوند و میزان تاخیر هم حدود 20 
میلى ثانیه است. بر اساس بررســى هاى صورت گرفته، 

میانگین سرعت این سرویس در مناطق مختلف حدود 
105 مگابیت در ثانیه است و میانگین تاخیر آن 

هم به 40 میلى ثانیه مى رسد.

براى این سرویس چقدر باید پرداخت کنید؟
براى خرید تجهیزات موردنیاز باید 599 دالر بپردازید و به منظور بهره گیرى 
از اینترنت هم باید ماهانه 110 دالر پرداخت کنید. باید خاطرنشان کنیم خود 
کاربران باید تجهیزات را در مکان موردنظر خود نصب کنند که البته انجام این 

کار چندان سخت و پیچیده نیست.

در حال حاضر این سرویس براى کدام کشورها ارائه شده 
است؟

شرکت SpaceX به تازگى اعالم کرده که در حال حاضر کاربران ساکن 32 
کشور جهان مى توانند از خدمات استارلینک بهره ببرند. در بین این کشورها نام 
مکزیک، چندین کشور اروپایى و نیوزیلند دیده مى شود. از طرف دیگر تقریبا 
تمام کشورهاى جهان هم قرار است در ســال 2023 از خدمات استارلینک 
بهره مند شــوند.تا مدتى قبل کاربران براى خرید تجهیزات استارلینک باید 
ماه ها منتظر مى ماندند اما حاال قرار است این تجهیزات خیلى سریع و بدون 
معطلى براى خریداران ارسال شود. در بین کشــورهایى هم که قرار نیست 
این ســرویس را دریافت کنند مى توانیم به ایران، سوریه، کوبا، کره شمالى، 

افغانستان، چین و روسیه اشاره کنیم.

 ما در دنیایى از رمزهاى عبور زندگى مى کنیم. ازاســپاتیفاى گرفته تا جیمیل گرفته تا تیک تاك و رایانه شــما، 
رمزهاى عبور همه جا وجود دارد.

 رمزهاى عبور باید مقدار مشخصى کاراکتر داشته باشند، حاوى اعداد و حروف و نمادهاى خاص باشند و در حالت 
ایده آل نباید با رمزهاى عبور شما براى سایت هاى دیگر مطابقت داشته باشند و اگر تمام قوانین صحیح امنیت 

سایبرى را رعایت کنید، باید رمز عبور خود را نیز هر چند ماه یکبار تغییر دهید.
اگر تمام این مراحل را براى ایمن ماندن آنالین دنبال کنید، رمز عبور شما همچنان مى تواند در نهایت هک شود و 

حساب هاى شخصى شما را در معرض دید هکرها و مجرمان سایبرى قرار دهد.
اما خوشبختانه، یک راه حل براى مشکل رمز عبور به زودى به شما امکان مى دهد بدون رمز عبور وارد برنامه و 
سرویس هاى مبتنى بر مرورگر خود شوید. بله شما قادر خواهید بود بخشى از رمزهاى عبور خود را براى همیشه 

حذف کنید.اپل، گوگل و مایکروسافت در تالش هستند تا حساب هاى شخصى شما را ایمن تر کنند.
این فناورى از طریق FIDO (هویت سریع آنالین) ارائه مى شود و به شما امکان مى دهد از تلفن خود به جاى رمز 
 (GOOG، GOOGL) گوگل ،(MSFT) عبور براى احراز هویت خود استفاده کنید. در اوایل این ماه، مایکروسافت
و اپل (AAPL) گفتند که به زودى این استاندارد را براى کار در بین برنامه ها و وب سایت ها اتخاذ مى کنند، به این 

معنى که در نهایت مى توانید به یک وب سایت در کروم وارد شوید.

 صفر تـــا صد 
 اینترنت ماهواره اى استارلینک

با توجه به اینکه یکى از محدودیت هایى که اینســتاگرام چند وقتى است براى 
کاربران خود در نظر گرفته، عدم ثبت نام افراد زیر 13 سال است و از آنجایى که 
بسیارى از افراد پیش از این و هنگام ساخت حساب کاربرى خود بدون توجه به این 
موضوع به صورت تصادفى تاریخى را براى ثبت تولد خود در این شبکه اجتماعى 
انتخاب کرده بودند، احتماال موضوع چگونگى تغییر تاریخ تولد در اینستاگرام براى 

بسیارى سوال برانگیز است.
اگر حساب کاربرى فیس بوك دارید و پیش از این اینستاگرام و فیس بوك خود را 
متصل کرده اید و مى خواهید تاریخ تولدتان را به روز کنید مى توانید آن را در فیس 
بوك ویرایش کنید تا تغییرات در اینستاگرام هم اعمال شود. در غیر این  صورت 

مى توانید مستقیما از پروفایل اینستاگرامتان این کار را انجام دهید.
توجه داشــته باشــید که زمانى که تاریخ تولد را به پروفایلتان اضافه کنید دیگر 
نمى توانید آن را حذف کنید. همچنین تاریخ تولد شــما در این شبکه اجتماعى 
بــا دیگــر افــراد در 

اینستاگرام به اشتراك گذاشته نخواهد شد.

چطور تاریخ تولد خود را در اینستاگرام تغییر دهیم؟
براى بررسى این نکته که آیا سنتان را در حساب شخصى اینستاگرامتان درست 

وارد کرده اید یا نه الزم است مراحل زیر را طى کنید:
وارد پروفایلتان شوید.گزینه ویرایش یا Edit profile را انتخاب کنید.به انتهاى 
 Personal Information) صفحه بروید و گزینه تنظیمات اطالعات شخصى
Setting) را انتخاب کنید.سپس گزینه روز تولد (Birthday) را انتخاب کرده و اگر 

پیش از این تاریخ اشتباهى وارد کرده بودید آن را اصالح کنید.

اگر سن را در اینستاگرام اشتباه وارد کردم چه کنم؟
مواردى که پیش از این ذکر شــد مربوط به زمانى است که هنوز اخطارى مبنى 
بر محدودیت اکانت خود از اینستاگرام دریافت نکرده اید. اینستاگرام در این مورد 
سخت گیر است و ممکن اســت فعالیت حساب 

کاربرى تان را متوقف کند. اگر هنوز به حســابتان دسترسى دارید مراحل زیر را 
انجام دهید.

وارد تنظیمات حساب کاربرى تان شوید.
گزینه help را انتخاب کنید.

گزینه Report a problem را انتخاب کنید و سپس 
مشکل خود را براى اینستاگرام شرح دهید و منتظر 
جواب بمانید. توجه داشته باشید که متن پیامتان باید 

به زبان انگلیسى باشد. در ضمن اگر از خطایى که پیش 
از این دریافت کرده اید اسکرین شات گرفته اید، آن را هم 

همراه پیامتان ارسال کنید.
اگر دسترسى به حسابتان مسدود شده باید از این طریق مشکل پیش 

آمده را به اینستاگرام گزارش کنید. و یا با پر کردن فرم این صفحه منتظر 
بررسى اینستاگرام بمانید. اگر بعد از یک هفته تا 10 روز مشکلتان حل نشد 

و یا پیامى از سوى اینستاگرام دریافت نکرید، دوباره این مراحل را تکرار کنید.

ه اى سال هاست که وجود دارد و در این زمینه چندین 
راى این خدمات معموال یک ماهواره، ایستگاه زمینى 
هســتند. زمانى که مى خواهید یک ســایت باز کنید، 
ر به روتر و ســپس به دیش ماهواره ارسال مى شود و 
ماهوارهسپس گرفته در فضا منتقل مى یابد. هواره  قرار
 ایستگاه زمینى مى کند و این ایستگاه با سرور مربوط

ط برقرار مى کند. در نهایت ماهواره موجود در فضا 
نه   مى کند و به دیش ماهواره موجود در  خا

ل مى کند.
یار طوالنى به نظر مى رسد، اما 
ا اینترنت مرسوم ندارد و به جاى 

 بى سیم اســتفاده مى شود. مهم ترین 
ــتارلینک با ماهواره هاى قدیمى 

ردد. ماهواره هاى شــرکت هایى 
Viasat در مدار زمین ایســتا 

5اصلــه ى تقریبى35 هزار
ه زمین قــرار دارند. این
ر وسیع ترىرا پوشش

یگر میزان تاخیر آن ها 
عت پایین ترى ارائه مى دهند.

 (LowEarthOrbit) رلینک در مــدار پایینى زمیــن
ها نســبت به کره زمین حدود 550 کیلومتر اســت. 
کوچک ترى را پوشــش مى دهنــد اما به لطف همین 
ت به زمین، ســرعت باالتر و تاخیــر پایین ترى را به

 هزار ماهواره ى استارلینک راهى فضا شده است و این
42 هزار عدد برساند. 2ماهواره ها را به بیش از

سرعت اینترنت استارلینک چقدر است؟
این شــرکت مى گوید کاربران اینترنت ماهواره اى 
اســتارلینک با ســرعت بین 100 تا 200 مگابیت 
ثانیه روبرو مى شــوند و میزان تاخیر هم حدود 20 0در

میلى ثانیه است. بر اساس بررســى هاى صورت گرفته، 
میانگین سرعت این سرویس در مناطق مختلف حدود

105 مگابیت در ثانیه است و میانگین تاخیر آن 
0هم به 40 میلى ثانیه مى رسد.

ماه ها منتظر مى ماندند اما حاال قرار است این تجهیزات خیلى سریع و بدون
معطلى براى خریداران ارسال شود. در بین کشــورهایى هم که قرار نیست
این ســرویس را دریافت کنند مى توانیم به ایران، سوریه، کوبا، کره شمالى،

افغانستان، چین و روسیه اشاره کنیم.

ک

 33 درصد از تمام برنامه هاى iOS و اندروید رها شده و در معرض خطر هک شدن هستند.
شرکت هاى گوگل و اپل، به زودى در مجموع حدود 1.55 میلیون برنامه را از گوگل پلى و اپ استور حذف خواهند 
کرد.این موارد، برنامه هاى رها شده اى هستند که بیش از دو سال است که به روزرسانى نشده اند. طبق گزارشى از 
شرکت تحلیلى Pixalate، این برنامه هاى قدیمى، بیش از یک سوم برنامه هاى موجود در هر دو فروشگاه اصلى 
 App هستند در حالى که Google Play برنامه را تشکیل مى دهند. 869 هزار مورد از این برنامه ها در فروشگاه
Store داراى 650 هزار برنامه قدیمى است.ممکن است تعجب کنید که چرا اپل و گوگل به طور ناگهانى تصمیم 

گرفتند که این اقدام را انجام دهند. جالب اســت بدانید پس از دو سال به روزرسانى نشدن اپلیکیشن، یک برنامه 
بیشتر مستعد هک شدن است.

هم اپل و هم گوگل خط مشى هایى براى مقابله با برنامه هایى دارند که توسط توسعه دهندگانشان رها شده اند. 
مثال در پلى استور، اپلیکیشنى که بیش از دو سال به روزرسانى نشده است، از دید کاربران پنهان مى شود و در نتایج 
جستجو ظاهر نمى شود. اپل نیز به این معروف است که پس از دو سال برنامه هاى نادیده گرفته شده توسط توسعه 

دهندگان را حذف مى کند.

اپل، مایکروسافت و گوگل
 به دنبال حذف رمز عبور هستند

33 درصد برنامه هاى موبایل در معرض خطر هک شدن
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006008907- تاریخ: 1400/12/23 جلســه هیــأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006000887 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم گل طال شیرازى 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 مســتندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مستندات ضمیمه به موجب ســند 25758 مورخ 74/10/7 
دفترخانه 35 خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى 

به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ 
خانم گل طال شیرازى به شناسنامه شماره 292 کدملى 4171233267 صادره الیگودرز فرزند 
موسى در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 106 مترمربع پالك شماره 90 فرعى از 
173 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 5/60 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك 173/90

شرقا اول به طول 12/35 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك مذکور دوم به طول 6/14 متر دیوار 
است به گذر 

جنوبا به طول 5/60 متر دیوار و درب است به گذر 
غربا به طول 18/64 متر دیوار به دیوار 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 نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 

متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/01- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/16- م الف: 1317740 - عضو قضائى - مجتبى پور على. رئیس اداره راه و شهرسازى 

- سعید حاج احمدى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى ملک زاده /2/439

آگهى تبصره 1ـ ماده 105ـ  آئین نامه قانون ثبت
شماره نامه: 140185602006001530 تاریخ ارسال نامه: 1401/02/27 براساس تقاضاى 
زبیده مومنى مبنى بر تعیین بهاء ربعیه اعیانى یک ســهم و چهل و هفت یکصدو دوازدهم 
سهم مشاع از بیست سهم ششــدانگ مورد ثبت در دفتر 551 صفحه 51 مربوط به پالك 
176 فرعى از 114 اصلى در خمینى شهر بخش چهارده ثبت اصفهان واقع در خمینى شهر 
بخش چهارده ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق است به فاطمه ماندگارى همسر حسین 
مســعودیان که در اجراى تبصره یک ماده 105 اصالحى آئین نامه قانون ثبت طبق نظر 
کارشناسى رسمى دادگســترى فاقد ربعیه اعیانى ارزیابى گردیده است لذا با توجه به مفاد 
تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه آگهى مى شود تا ذینفع 
در صورتى که مدعى تضییع حقى باشد از تاریخ انتشار این آگهى به مدت 30 روز به مراجع 
صالحه قضائى مراجعه و گواهى طرح دعوى را به اداره مذکور تسلیم نماید بدیهى است در 

صورت عدم ارائه گواهى طرح دعوى سند مالکیت متقاضى بدون استثناء ثمنیه اعیانى صادر 
و تسلیم خواهد شد. م الف: 1319539- حوزه ثبت ملک خمینى شهر /2/447 

فقدان سندمالکیت
على کریمى و مهرى بیاتى با تسلیم 4 برگ استشهاد شهود مدعى مفقود شدن سند مالکیت به 
شماره شند 832014ب98 و 832013ب 98 به میزان 4 دانگ و دوانگ مشاع از ششدانگ پالك 
15255 / 437 دربخش 16 ثبتى اصفهان در دفتر الکترونیک هاى 1398203020035021741 
و 139820302035021740 به نامشان صادر و تسلیم گردیده بازداشت و رهن ندارد و اظهار 
داشته که ســند مالکیت مرقوم دراثر جابجایى از بین رفته  چون درخواست صدور سند المثنى 
گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى 
انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این 
اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 1317985/م الف - على جوانى - مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر /2/438

آگهى 
مزایده
 عمومى

مصطفى محمودى - شهردار گلشهر

آ شهردارى گلشهر در نظر دارد نسبت به واگذارى قسمتى از معادن گدارسرخ(بر اساس utm مشخص)نوبت دومنوبت دوم
جهت برداشت سنگ الشه فکى و پاکسازى محل از طریق انتشــار آگهى مزایده عمومى با قیمت پایه 
پیشنهادى 200/000 ریال به ازاء هر تن اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید به منظور کسب 
اطالعات بیشتر به واحد عمران شهردارى مراجعه یا با شماره تلفن  57322222-031 تماس حاصل نمایند.

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات، پایان وقت ادارى 1401/03/09 مى باشد.
م.الف: 1317036 

آگهى تغییرات
شرکت تالشگران اندیشه ورز مهام سهامى خاص به شماره ثبت 60182 و شناسه ملى 14007492490 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/02/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجید کیانى بشماره ملى1284591611 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و على کیانى بشماره ملى 0081637128 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و احمد رضا کیانى بشماره ملى 0010872078 به سمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. مدیرعامل طبق ماده 45 
اساسنامه داراى اختیارات ذیل مى باشد: اداره امور شرکت طبق مواد الیحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت ( مصوب 1347) و اساسنامه شرکت. اجراى مصوبات 
هیئت مدیره و انجام وظایفى که بموجب ماده 41 اساسنامه به عنوان اختیارات از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل واگذار گردید. کلیه اسناد مالى و تعهدآور شرکت با 
امضاى مدیرعامل به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاى دو عضو دیگر متفقاً به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1318878)

فست فود ها و بسیارى از «هله هوله» ها مى توانند میل و اشتها 
به خوردن را چند برابر کنند و به اصطالح اعتیادآور باشند.

 پنج سال پیش، گروهى از دانشمندان تغذیه با مطالعه آنچه 
آمریکایى هــا مى خورند به یک نتیجه قابل توجه رســیدند: 
بیش از نیمى از کالرى مصرفى   آمریکایى ها از غذا هاى بسیار 
فرآورى شده حاصل مى شود. این غذا ها با فرمول هاى صنعتى 
تهیه مى شوند و حاوى مقادیر زیادى قند، نمک، روغن چربى 

و سایر افزودنى ها هستند.
غذا هاى بســیار فرآورى شــده، علیرغم ارتبــاط با چاقى، 
بیمارى هاى قلبى، دیابت نوع 2 و سایر مشکالت سالمتى، 
همچنان بخش بزرگى از رژیم غذایى ما را تشکیل مى دهند.

این غذا ها ارزان، راحت و غالبًا هم خوشــمزه هستند. آن ها 
به صورت گســترده اى به بازار عرضه مى شوند و مشتریان 

زیادى هم دارند.
اما تعداد زیادى از دانشمندان مى گویند دلیل دیگرى که این 
غذا ها به شدت مصرف مى شوند این است که براى بسیارى 
از افراد این غذا ها نه تنها وسوسه برانگیز بلکه اعتیاد آورند و 
همین یافته ها موجب بحث هاى زیادى بین محققان شــده 

است.
اخیراً، مجلــه تغذیه بالینى آمریکا، به مســئلۀ اعتیاد به مواد 
غذایى پرداخت و اثر آن را بر پرخورى و چاقى بررسى کرد. آن 
تحقیق درباره اعتیاد به مواد غذایى و اینکه آیا غذا هاى فوق 

العاده فرآورى شده در پرخورى و چاقى تأثیر دارد بود.
در یک مطالعه با بیش از 500 نفر شــرکت کننده، مشخص 
شد که بعضى از غذا ها موجب بروز رفتار هایى شبیه به اعتیاد 
مى شوند. رفتار هایى مانند اشتهاى زیاد، از دست دادن کنترل 
و ناتوانى در قطع مصرف آن غذا با وجود اطالع از مضر بودن 

آن.

چه غذا هایى مى توانند اعتیادآور باشند؟
لیستى از این غذا ها تهیه شــد که به ترتیب عبارتند از: پیتزا، 

شکالت، چیپس سیب زمینى، کلوچه، بستنى، سیب زمینى 
سرخ کرده و چیز برگر.

این پژوهش نشــان داد که این غذا هاى بسیار فرآورى شده 
اشتراکات زیادى با مواد اعتیادآور مانند سیگار و کوکائین دارد. 
مواد تشــکیل دهنده این غذا ها از گیاهان و غذا هاى طبیعى 

گرفته مى شود.
سپس لذت بخش ترین مواد تشکیل دهنده آن ها تصفیه شده 
و به فرآورده هایى تبدیل مى شــوند که به سرعت در جریان 
خون جذب مى شوند و این توانایى را دارند که بخش هایى از 
مغز که مربوط به تظیم واکنش در قبال پاداش ها، احساسات 

و انگیزه ها هستند را تحریک کنند.
نمک، غلیظ کننده ها، طعم دهنده هاى مصنوعى و سایر مواد 
افزودنى موجود در غذا هاى کامًال فرآورى شده با تبدیل شدن 

به مزه هایى جدید براى مصرف کنندگان جذاب تر مى شوند.
به عنوان مثال، منتول به پوشاندن عطر و طعم تلخ نیکوتین 

کمک مى کند، در 
حالى که ماده دیگرى 

که در برخى از سیگار ها استفاده 
مى شود، یعنى کاکائو، مجارى تنفسى 

را گشاد مى کند و قدرت جذب نیکوتین را افزایش مى دهد.
شباهت دیگر غذا هاى بسیار فرآورى شده این است که حاوى 
مقدار زیادى چربى و کربوهیدرات هاى تصفیه شده هستند، 
ترکیبى قوى که به ندرت در غذا هاى طبیعى از قبیل میوه ها، 

سبزیجات، گوشت و مغز ها یافت مى شوند.
البته بســیارى از غذا هاى موجود در طبیعت غنى از چربى یا 
کربوهیدرات هستند، اما به طور معمول این دو ماده به مقدار 
باالیى (آنچنانکه در غذا هاى فراورى شده وجود دارد) در آن ها 

یافت نمى شود.

عادت هاى غذایى و رفتار هاى اعتیادگونه
در مطالعه اى دیگر مشــخص شــد که وقتى افراد مصرف 
غذا هاى کامًال فرآورى شــده را کاهش مى دهند، عالئمى 
را تجربه مى کنند که قابل مقایسه با عالئم ترك مواد مخدر 
است؛ عالئمى از قبیل تحریک پذیرى، خستگى، احساس غم 
و گرسنگى. محققان دیگر در مطالعات تصویربردارى از مغز 
دریافته اند که افرادى که به طور مداوم از غذا هاى اعتیادآور 
استفاده مى کنند در طول زمان براى لذت بردن از آن غذا ها 
به مقدار بیشترى از آن غذا نیاز دارند درست مثل مصرف مواد 

مخدر یا سیگار.
محققان بــا بیمارانى مواجه شــدند که على رغم داشــتن 
مشــکالتى از قبیل دیابت، افزایش وزن و ســایر معضالت 
مربوط به ســالمتى باز هم نتوانستند مصرف برخى غذا ها را 

متوقف کنند.
که مشتریان این غذا ها نکته قابل توجه این اســت 

تقریبًا همیشه از عواقب منفى مصرف این مواد غذایى بسیار 
فرآورى شده کامًال آگاه هســتند و راه هاى متفاوتى را براى 

ترك مصرف این غذا ها امتحان کرده اند.
اما باز هم موفق به کنترل مصرف خود نشده اند. شاید براى 
مدت کوتاهى بتوانند از خوردن آن غذا پرهیز کنند، اما دوباره 

مصرف آن ها شروع مى شود.
برخى دیگر از محققان معتقدند که این مســئله را نمى توان 
مانند اعتیاد به موادى همچون ســیگار، کافئین و... توضیح 
داد چراکه بســیارى از غذا هاى فراورى شــده حاوى مواد 
اعتیادآور نیستند و مستقیمًا ماده اى در مغز را فعال نمى کنند 

که اختالالت شیمیایى به بار بیاورد.
از نظر این محققان شــواهد نشــان مى دهد که افراد چاق 
که بیش از حد پرخورى مى کنند، طیف وســیعى از غذا ها با 
بافت ها، طعم ها و ترکیبات مختلف را مصرف مى کنند. این 
پرخورى تا حدى ناشى از صنایع غذایى است که ساالنه بیش 
از 20 هزار محصول جدید را وارد بازار مى کند و به مردم این 
امکان را مى دهد که به انواع مختلفى از غذا ها و نوشیدنى ها 

دسترسى داشته باشند.
خود این تنوع غذایى است که جذاب اســت و لزومًا با تعبیر 
اعتیاد به معنــاى رایج که ترکیبات شــیمیایى مغز را به هم 
مى ریزد قابل توضیح نیست، بلکه یک رفتار کنترل شده در 

مصرف غذا ها است.

براى رســیدن به وزن ایــده آل، تنها نباید 
به محتویــات بشــقاب غذا نــگاه کنید. 
نوشیدنى هاى پرطرفدار زیادى بخاطر وجود 
کربوهیدرات فراوان، شما را از هدفتان دور 

مى کنند.
اما در مقابل، 5 نوشــیدنى مطلوب و خوش 
طعم در دسترس هستند که به کاهش وزن 

شما کمک شایانى مى کنند.

آب:
اما اگر مى خواهید نوشــیدنى شما عالوه بر 
سالمتى منجر به افزایش وزنتان نشود، آب 
گزینه اى عالى است. مى توانید براى تنوع 
بخشیدن به طعم آب، چند قطره از یک لیمو 
را در آن بچکانید. حتى ترکیب مقدارى آب 
گوجه فرنگى با آب نیز مى تواند نوشــیدنى 

سالم و خوش طعم باشد.

آب سبزیجات:
فیبر موجود در سبزیجات، یکى از بهترین 
گزینه ها در افزایش ســوخت و ســاز بدن 
و کاهــش وزن، بــه حســاب مى آید. آب 
سبزیجات، مى تواند عالوه بر تامین فیبر بدن 
مى توانند بخاطر داشــتن طعم هاى تند و 

مخصوص، حس چشایى شما را در جهت 
مثبت، تحریک کند.

چاى شیرین نشده:
قدرت چاى ســبز در افزایش میزان سوخت 
و ساز بدن و کمک به کم کردن وزن، 
ثابت شده است. مى توانید آن را 
به صورت سرد یا گرم، به همراه 
مقدارى عســل و یا شیرین 
کننده دیگرى کــه قند کمى 

دارد، بنوشید.
البته چاى قرمز هم همانند چاى 
سبز، حاوى آنتى اکسیدان هایى 
است که مى تواند عالوه بر کمک 
به کاهش وزن، ســموم انباشت 

شده در بدن را پاکسازى کند.

قهوه:
نوشیدن یک فنجان قهوه در صبح مى تواند 
منجر به افزایش کافئین و سرکوب احساس 
گرسنگى شود. همچنین اضافه کردن شیر 
و مقدار بسیار کمى شــکر به قهوه، توصیه 

مى شود.

شیر کم چرب:
شــیر، منبعى عالى از پروتئین ها، ویتامین 
دى و کلسیم اســت که مى تواند به رشد و 
استحکام استخوان ها کمک شایانى نماید. 

البته شیر کم چرب و بدون خامه.
اگر با مصرف شیر مشکل دارید، مى توانید 
آن را به همراه مقدار کمى قهوه و یا کاکائو 
مصرف کنید. شیرکاکائو بهترین نوشیدنى 

انرژى زا است.

بیمارى هاى قلبى عروقى از شــایع ترین بیمارى ها در جهان است. این بیمارى خطر 
مرگ را به همراه دارد. عادات تغذیه اى و ورزشــى که در سنین پایین به دست مى آید 
یکى از روش هاى پیشگیرى از این بیمارى ها است. همچنین برخى غذاها و سبزیجات 
در زمینه درمان گیاهى براى رفع انسداد عروق، مفید هستند. در این مقاله به مهمترین 

آنها اشاره شده است.

درمان گیاهى رفع انسداد عروق با روغن زیتون
روغن زیتون یکى از مواد مغذى کلیدى براى زندگى ســالم است. مصرف منظم این 
روغن خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى-عروقى را تا 50 درصد کاهش مى دهد. روغن 
زیتون به لطف آنتى اکســیدان هاى موجود، از قلب محافظت مــى کند و همچنین

 بیمارى هایى مانند فشار خون را از بین مى برد.
بادام مسیرهاى خونى را در رگ ها پاك مى کند و باعث سالمت قلب مى شود. به دلیل 
داشتن چربى غیراشباع، فیبر و آنتى اکسیدان، به عنوان یک غذاى عروقى و دوستدار 

قلب توصیه مى شود.

درمان گیاهى رفع انسداد عروق؛ دارچین
دارچین به دلیل کاهش و متعادل کننده قند خون، یک ذخیره کامل آنتى اکسیدانى است. 
به این ترتیب مسیرهاى عروقى منتهى به قلب را تمیز کرده و از انسداد آن جلوگیرى 
مى کند. مصرف 1 قاشق چاى خورى در روز دارچین، خطر ابتال به بیمارى هاى عروقى 

تا 26 درصد کاهش مى یابد.

جو دوسر
جو دوسر یک ذخیره کامل فیبر است که با مصرف منظم قلب و مسیرهاى عروقى را تمیز 
مى کند. عالوه بر این، جو دو سر کلسترول را کاهش مى دهد و براى سالمتى بسیار مفید 

است. به خصوص زمانى که در وعده ناهار مصرف شود.

درمان گیاهى رفع انسداد عروق با استفاده 
منظم انار

همانطور که از رنگ آن مى توان فهمید، انار 
میوه دوستدار قلب است. تضمین مى کند 
که رگ هاى بدن ما فعال تر و طوالنى تر 
کار کند. با استفاده منظم از انار و به لطف 
آنتى اکسیدان هاى موجود در آن، به یک 

زندگى سالم دست مى یابید.

زردچوبه
زردچوبــه مــى تواند بــه عنــوان ادویه در 
وعده هاى غذایى یا به صورت چاى استفاده شود. 
این ریشه گیاهى، رگ ها را تمیز کرده و همچنین به 

رفع مشکالتى مانند تصلب شرایین کمک مى کند.

درمان گیاهى رفع انسداد عروق؛ کلم بروکلى
کلم بروکلى سرشار از آهن، ویتامین ها و مواد معدنى است. میزان کلسیم را در رگ ها 

متعادل مى کند و کلسترول را از بین مى برد.

چاى سبز
چاى سبز که به ویژه به دلیل اثربخشــى آن در برابر استرس شناخته شده است، براى 
قلب و عروق نیز مفید است. استفاده یک لیوان در روز از این دمنوش که سرشار از آنتى 

اکسیدان است براى سالمت عروق بسیار مهم است.

درمان گیاهى رفع انسداد عروق با استفاده از گیاه آروگوال
یکى از فواید آرگوال یا شــابانک که انرژى مى دهد و به دفع سموم کمک مى کند این 
است که رگ ها را تمیز مى کند. خوردن یک یا دو آروگوال در هفته براى سالمت قلب و 
عروق بسیار مفید است.اگر حوصله و یا اعتماد به دستور العمل هاى خانگى ندارید، این 
بار مى توانید سعى کنید. قطعا چیز متفاوتى را تجربه خواهید کرد. لوازم مورد نیاز را تهیه 
کنید. همواره مى توانید از مقاالتى که بخش ســالمت خبرنامه براى شما آماده کرده، 
استفاده کنید. این مقاالت مى تواند به شما براى داشتن یک زندگى سالم کمک کند. البته 
ناگفته نماند که این داروهاى گیاهى با نظر داشت نظر پزشک متخصص استفاده شود. 

همچنین در مصرف داروهاى گیاهى نیز باید جانب اعتدال را رعایت کرد.

یک خبر بد؛ 
غذا هاى ناسالم 

اعتیاد آورند!
ت، چیپس سیب زمینى، کلوچه، بستنى، سیب زمینى 

رده و چیز برگر.
هش نشــان داد که این غذا هاى بسیار فرآورى شده 
مانند سیگار و کوکائین دارد.  ت زیادى با مواد اعتیادآور
شــکیل دهنده این غذا ها از گیاهانو غذا هاى طبیعى

مى شود.
ذت بخش ترین موادتشکیل دهنده آن ها تصفیهشده 
که به سرعت در جریان ورده هایىتبدیل مى شــوند

ذب مى شوند و این توانایى را دارند که بخش هایى از 
 مربوط به تظیم واکنش در قبال پاداش ها، احساسات 

کمک مى کند، در 
حالى که ماده دیگرى 

که در برخى از سیگار ها استفاده
مى شود، یعنى کاکائو، مجارى تنفسى

گشاد مى کند و قدرت جذب نیکوتین را افزایش مى دهد. را
شباهت دیگر غذا هاى بسیار فرآورىشده ایناست که حاوى

متوقف کنند.
که مشتریان این غذا هانکته قابل توجه این اســت 

تقریبًا همیشه از عواقب منفى مصرف این مواد غذایى بسیار
ً

م 

بهترین درمان هاى گیاهى 
براى رفع انسداد عروق و رگ ها

بیمارى هاى قلبى عروقى از شــایع ترین بیمارى ها در جهان است. این بیمارى خطر 
در سنینپایین به دست مىآید عادات تغذیهاى و ورزشــى که مرگ را بههمراه دارد.

براى رفع انسداد عروق و رگ ها
معرفى 5 نوشیدنى براى کاهش وزن

هرچند در فواید فراوان ویتامین C تردیدى نیست و از 
لحاظ علمى ثابت شده است، ضرورى است بدانید به چه 
میزان باید مصرف کنید، زیرا در غیر این صورت، مى تواند 

براى بدن مضر باشد.
مصرف بیش از اندازه ویتامین C مى تواند براى بدن مضر 
باشد افراد مى توانند ویتامین C مورد نیاز بدن را با مصرف 

روزانه مرکبات و برخى سبزیجات تامین کنند.
 با نزدیک شــدن فصل سرما، بســیارى از افراد سراغ 
مکمل ها و ویتامین ها مى روند تا سیســتم ایمنى شان 
 C را تقویت کنند. یکى از رایج ترین مکمل ها ویتامین
است.هرچند در فواید فراوان ویتامین C تردیدى نیست 
و از لحاظ علمى ثابت شده است، ضرورى است بدانید 
به چه میزان باید مصرف کنید، زیرا در غیر این صورت، 

مى تواند براى بدن مضر باشد.
 C از مصرف مکمل هاى با دوز بســیار باالى ویتامین
بپرهیزید. میزان ویتامین C در قرص ها یا کپســول ها 
باید بین 25 تا 1500 میلى گرم در هر واحد باشد و میزان 
ویتامیــن C مصرفى در روز نبایــد از 2000 میلى گرم 

بیشتر شود.   

 C چقدر ویتامین
مصرف کنیم؟
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026012930 مورخ 1400/10/02 هیات یک خانم راضیه سادات 
کلوشانى به شناسنامه و کدملى 1272345971 صادره اصفهان فرزند سیدمهدى بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 102,24 مترمربع از پالك شماره 16 فرعى از 14915 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان تأیید طبق مالکیت 
رسمى متقاضى موضوع ســند انتقال 224056- 96/4/1 و 123801 - 63/3/14 دفتر 2 

اصفهان تأیید گردید. 
لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند 
مى  تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آگهى بــه مدت دو مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت 
شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتــداى خیابان پروین جنب بــازار گیاهان 
دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایــى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى 
مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1401/02/17 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/03/01 - 

م الف: 1311724 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/229

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى اصالحى بشماره 140060302027007642 مورخ 1400/07/10 مهرى اتحادى 
ابرى فرزند على بشماره شناسنامه 1282 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283641690 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 12535 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 197/07 مترمربع صحیح مى باشد. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/02/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/01- م الف: 1311558- 

رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/223

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

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

مالکیت یداله شیرانى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/17 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/01 - م الف: 1311551 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /2/221

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027000236 مورخ 1401/1/17 احمــد رضا جابرى پوده 
فرزند حسین بشــماره شناســنامه 34 صادره از دهاقان بشــماره ملى 5129864468 در 
ششدانگ یکباب ســاختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 278 فرعى از 
15201 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 90/44 مترمربع. خریدارى طى 
سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/01- 
م الــف: 1311599- رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالك شــرق اصفهــان - 

مهدى صادقى وصفى /2/225

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000244 مورخ 1401/1/17 حسینعلى جابرى پوده فرزند 
نصراله بشماره شناسنامه 66 صادره از شهرضا بشــماره ملى 5129838051 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 237 فرعى از 15201 اصلى 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 60/80  مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت 
عادى از مالک رسمى مصطفى مسائلى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/17 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/01- م الف: 1311712- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق 

اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/227

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

راى شماره 140060302026015722 مورخ 1400/12/07 هیات دو خانم جنت هاشمى 
موسى آبادى به شناسنامه شــماره 61 کدملى 5129797809 صادره سمیرم سفلى فرزند 
حسین نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 142,23 مترمربع از 
پالك شــماره 192 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع اسناد انتقال 18958- 1384/04/21 دفتر 
114 اصفهان و 116455- 1385/06/29 دفتر 4 اصفهان و 45519- 1387/09/09 دفتر 

108 اصفهان 
 راى شــماره 140060302026015723 مورخ 1400/12/07 هیــات دو آقاى حجت اله 
نامدارى به شناسنامه شــماره 5 کدملى 5129774817 صادره دهاقان فرزند امراله نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 142,23 مترمربع از پالك شماره 
192 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رسمى متقاضى موضوع اسناد انتقال 18958- 1384/04/21 دفتر 114 اصفهان 

و 116455- 1385/06/29 دفتر 4 اصفهان و 45519- 1387/09/09 دفتر 108 اصفهان 
راى شماره 140060302026015726 مورخ 1400/12/07 هیات دو خانم مریم ثالثى به 
شناسنامه شــماره 1749 کدملى 5129464931 صادره از سمیرم سفلى فرزند محمدعلى 
نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 142,23 مترمربع از پالك شماره 
192 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رسمى متقاضى موضوع اسناد انتقال 18958- 1384/04/21 دفتر 114 اصفهان 

و 116455- 1385/06/29 دفتر 4 اصفهان و 45519- 1387/09/09 دفتر 108 اصفهان 
راى شــماره 140060302026015727 مورخ 1400/12/07 هیات دو خانم اکرم باسره 
به شناسنامه شــماره 3774 کدملى 1293260381 صادره اصفهان فرزند غالمرضا نسبت 
به یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 142,23 مترمربع از پالك شماره 
192 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رسمى متقاضى موضوع اسناد انتقال 18958- 1384/04/21 دفتر 114 اصفهان 

و 116455- 1385/06/29 دفتر 4 اصفهان و 45519- 1387/09/09 دفتر 108 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/17 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/01 - م الف: 1312098 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان

- موسوى /2/234

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027014793 مورخ 1400/11/20 شرکت نیرومان صنعت 
سپاهان بشماره شناســه ملى 10260538056 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثى بر روى 
قسمتى از قطعه زمین پالك 1 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 230/307 
مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/17 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/01- م الف: 1312126- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق 

اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/238

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

شماره: 140160302006000039- تاریخ: 1401/01/08
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه به موجب ســند الکترونیکى شماره 
139620302006003465 و سند 153880 مورخ 1383/8/3 دفترخانه 73 خمینى شهر و 
صفحه 359 دفتر 434 و مالحظه نقش ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى/ خانم زهرا موسوى به شناسنامه شماره 1008 کدملى 1141703300 صادره 
خمینى شهر فرزند مصطفى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 126/62 
مترمربع پالك شماره 1618 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه به موجب ســند الکترونیکى شماره 
139620302006003465 و سند 153880 مورخ 1383/8/3 دفترخانه 73 خمینى شهر و 
صفحه 359 دفتر 434 و مالحظه نقش ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى/ خانم على عمادى به شناسنامه شــماره 18 کدملى 1141671689 صادره 
خمینى شــهر فرزند عبدالرحمن در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
126/62 مترمربع پالك شماره 1618 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 8/30 متر دیواریست به راهرو اختصاصى ملک مجاور از پالك 114/289 

شــرقا به طول 17/38 متر دیوار به دیوار پالك 114/1618 باقیمانده که فعال 288 فرعى 
باقیمانده میباشد

جنوبا در دو قسمت که قسمت دوم پخى شکل است به طول هاى 5/52 متر و 3/20 متر درب 
و دیواریست به گذر

غربا به طول 14/58 متر درب و دیواریست به کوچه بن بست 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/17- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/01- م الف: 1310354 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد 
کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید 

امیرحسین حسن زاده /2/241

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

شــماره: 139860302006004746- تاریخ: 1398/04/13 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1398114402006000525 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم عزت گل آرا مبنى بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 775 و 796 و797 و 774 فرعى از 158 

اصلى واقع در بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 

سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رأى مى  نماید. 

رأى هیأت 
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از شهردارى خمینى 
شهر ثبت در صفحات 250 و 28 و 292 و 304 دفاتر 151 و 4 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک 
مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن 
تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم عزت گل آرا به شناســنامه شماره 8 کدملى 
1141499665 صادره فرزند براتعلى نسبت به 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع 
پالك شماره 775 و 796 و 797 و 774 فرعى از 158 اصلى واقع در صدراباد بخش 14 حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 10 متر درب و دیواریست به گذر 

شرقا به طول 20 متر دیوار به دیوار پالك 775 و 796 فرعى 
جنوبا به طول 10 متر دیوار به پالك 797 و 796 

غربا به طول 20 متر دیوار به دیوار پالك 774 و 797
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/17- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/01- م الف: 1311211 - عضو قضائى - مجتبى پور على. رئیس اداره راه و 
شهرسازى - عباس سعیدى. مدیریت جهاد کشاورزى - حمید رضا کریمى. قائم مقام رئیس 

واحد ثبتى خمینى شهر - على اصغر حسین زاده /2/243 

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

شــماره: 140060302006008878- تاریخ: 1400/12/22 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006000414 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مژگان شاهین 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 ذیل دفتر 716 صفحه 347 و دفتر 
716 صفحه 332 و دفتر 716 صفحه 335 و دفتر 716 صفحه 338 و دفتر 716 صفحه 341 
و دفتر 716 صفحه 329 و سند الکترونیک 3073 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا 
و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز 
گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مژگان شــاهین به شناسنامه شماره 10202 کدملى 
1142326845 صادره فرزند یداله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209/26 مترمربع 
پالك شماره 762 فرعى از 87 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 هاى 0/97 متر و 9/13 متر دیوار به دیوار پالك باقیمانده 

شرقا به طول هاى 15/88 متر و 6/10 متر دیوار به دیوار و به دیوار پالك 87/6012 
جنوبا به طول 9/10 متر دیوار و درب است به گذر 

غربا به طول هاى 6/70 متر و 14/96 متر دیوار است به پالك 87/3450 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/17- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/01- م الف: 1310358 - عضو قضائــى - مجتبى پور على.  رئیس 
اداره راه و شهرسازى - سید حاج احمدى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى 

ملک زاده /2/245

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

راى شــماره 140060302026011640 مورخ 1400/09/03 هیات دو آقاى غالمحسین 
قائلى به شناسنامه شماره 311 کدملى 1286946638 صادره اصفهان فرزند حسن بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 91,07 مترمربع از پالك شماره 986 فرعى از 15177 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق مالکیت رسمى 

متقاضى موضوع سند مالکیت ذیل صفحه 233 دفتر 409 تأیید گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/17 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/01 - م الف: 1312013 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /2/232

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

راى شماره 140060302026016142 مورخ 1400/12/21 هیات یک خانم مریم سلطانى 
مال خلیفه به شناسنامه شماره 569 کدملى 6329685711 صادره لردگان فرزند على اکبر 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 141 مترمربع از پالك شماره 10022 فرعى 
از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 

رسمى متقاضى موضوع سند انتقال شماره 105711- 1385/04/24 دفتر 9 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/17 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/01 - م الف: 1312159 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /2/236

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

راى شــماره 140160302026000540 مورخ 1401/01/25 هیات دو خانم اکرم قاسمى 
رزوه به شناسنامه شماره 5750009777 کدملى 5750009777 صادره چادگان فرزند على 

بصورت ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 66,56 مترمربع از پالك شماره 82 فرعى از 
14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مع 

الواسطه از مالکیت رسمى تقى رفیعى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/17 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/01 - م الف: 1311540 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /2/219

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027001920 مورخ 1401/02/26 رسول ایمانى منش فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 289 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293368581 در ششدانگ یک 
قطعه زمین کشــاورزى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 237 فرعى از اصلى 
10409 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 255/5 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
2- راى شماره 140160302027001922 مورخ 1401/02/26 رسول ایمانى منش فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 289 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293368581 در ششدانگ یک 
قطعه زمین کشــاورزى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 237 فرعى از اصلى 
10409 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 238/20 مترمربع. خریدارى طى سند 

رسمى.
3ـ راى شماره 140160302027001921 مورخ 1401/02/26 رسول ایمانى منش فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 289 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293368581 در ششدانگ یک 
قطعه زمین کشــاورزى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 237 فرعى از اصلى 
10409 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 217/50 مترمربع. خریدارى طى سند 

رسمى.
4- راى شماره 140160302027001918 مورخ 1401/02/26 رسول ایمانى منش فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 289 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293368581 در ششدانگ یک 
قطعه زمین کشــاورزى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 237 فرعى از اصلى 
10409 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 205/80 مترمربع. خریدارى طى سند 

رسمى.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/01 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/16- م الف: 

1319487- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى /2/406

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

راى شماره 140060302026016163 مورخ 1400/12/21 هیات یک آقاى سیدمحمود 
شیخان شمس آبادى به شناسنامه شماره 18 کدملى 1291238281 صادره اصفهان فرزند 
سیدمحمد بصورت ششدانگ یکباب گاراژ به مســاحت 278,64 مترمربع از پالك 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى برابر 
قباله عادى مع الواســطه از مالکیت رضا صدرى فرزند مرتضى موضوع سند انتقال شماره 

2338- 1324/08/29 دفتر 67 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/01 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/16 - م الف: 1319221 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /2/408

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 140160302026002195 مورخ 1401/02/04 هیات ســه آقاى روح اله 
صادقى مالواجردى به شناسنامه شماره 9 کدملى 564997221 صادره اصفهان فرزند مرتضى 
بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 194,27 مترمربع از پالك 466 فرعى از 
15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 
رسمى متقاضى موضوع سند انتقال شماره 32902 مورخ 1398/07/11 دفتر 235 اصفهان  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/01 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/16 - م الف: 1319330 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /2/410

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

راى شماره 140160302026001253 مورخ 1401/01/30 هیات یک آقاى حسن احمدى 
شاپورآبادى به شناسنامه شماره 49 کدملى 6609825254 صادره از دولت آباد فرزند رحمت 
اله بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 178,49 مترمربع از پالك شماره 46 
فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال شــماره 81837 مورخ 1390/06/31 دفتر 60 

اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/01 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/16 - م الف: 1320028 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

– موسوى /2/414 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

1ـ راى شــماره 140060302026015517 مورخ 1400/12/03 هیات دو آقاى محمود 
پهلوانى نژاد به شناسنامه شــماره 3825 کدملى 1287206905 صادره از اصفهان فرزند 
عباس بصورت نسبت به ده حبه و دو هفتم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه و 
مغازه متصله (باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن) به مساحت 166/28 مترمربع از پالك شماره 
13878 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان طبق 
مالکیت رسمى زهرا قائلى و عباس پهلوان نژاد موضوع ســند 27683 - 53/5/19 دفتر. 
ضمنًا عباس پهلوان نژاد برابر گواهى حصر وراثت 2205ـ  91/6/4 شعبه 10 حصر وراثت 
اصفهان فوت که وراث حین الفوت عبارتنــد از زهرا قائلى (زوجه) و مریم / محمود/ احمد/ 

محمد شهرت همگى پهلوان نژاد (فرزندان) کما فرض اله ارث میبرند. 
2ـ راى شــماره 140060302026015516 مورخ 1400/12/03 هیــات دو خانم مریم 
پهلوانى نژاد به شناسنامه شماره 975 کدملى 1287092251 صادره از اصفهان فرزند عباس 
بصورت نسبت پنج حبه و یک هفتم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه و مغازه 
متصله (باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن) به مساحت 166/28 مترمربع از پالك شماره 13878 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق مالکیت رسمى 
زهرا قائلى و عباس پهلوان نژاد موضوع سند 27683 - 53/5/19 دفتر. ضمنًا عباس پهلوان 
نژاد برابر گواهى حصر وراثت 2205ـ  91/6/4 شعبه 10 حصر وراثت اصفهان فوت که وراث 
حین الفوت عبارتند از زهرا قائلى (زوجه) و مریم / محمود/ احمد/ محمد شــهرت همگى 

پهلوان نژاد (فرزندان) کما فرض اله ارث میبرند. 
3ـ راى شماره 140060302026015515 مورخ 1400/12/03 هیات دو خانم زهرا قائلى 
به شناســنامه شــماره 1094 کدملى 1286453267 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى 
نسبت به 36 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله (باستثناء بهاء ثمنیه 
اعیانى آن) به مساحت 166/28 مترمربع از پالك شــماره 13878 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى زهرا قائلى و عباس پهلوان 
نژاد موضوع ســند 27683 - 53/5/19 دفتر. ضمنًا عباس پهلوان نژاد برابر گواهى حصر 
وراثت 2205ـ  91/6/4 شعبه 10 حصر وراثت اصفهان فوت که وراث حین الفوت عبارتند 

از زهرا قائلى (زوجه) و مریم / محمود/ احمد/ محمد شهرت همگى پهلوان نژاد (فرزندان) 
کما فرض اله ارث میبرند. 

4ـ راى شــماره 140060302026015518 مورخ 1400/12/03 هیات دو آقاى محمد 
پهلوانى نژاد به شناسنامه شماره 962 کدملى 1286832195 صادره از اصفهان فرزند عباس 
بصورت نسبت به ده حبه و دو هفتم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یکباب یکباب خانه و 
مغازه متصله (باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن) به مساحت 166/28 مترمربع از پالك شماره 
13878 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 
رسمى زهرا قائلى و عباس پهلوان نژاد موضوع سند 27683 - 53/5/19 دفتر. ضمنًا عباس 
پهلوان نژاد برابر گواهى حصر وراثت 2205ـ  91/6/4 شعبه 10 حصر وراثت اصفهان فوت 
که وراث حین الفوت عبارتند از زهرا قائلى (زوجه) و مریم / محمود/ احمد/ محمد شهرت 

همگى پهلوان نژاد (فرزندان) کما فرض اله ارث میبرند. 
5ـ راى شــماره 140060302026015519 مورخ 1400/12/03 هیــات دو آقاى احمد 
پهلوانى نژاد به شناسنامه شــماره 70507 کدملى 1281806722 صادره اصفهان فرزند 
عباس بصورت نســبت به ده حبــه و دو هفتم حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب 
خانه و مغازه متصله (باســتثناء بهاء ثمنیــه اعیانى آن) به مســاحت 166/28 مترمربع از 
پالك شــماره 13878 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهــان مالکیت رســمى زهرا قائلــى و عباس پهلوان نــژاد موضوع ســند 27683 - 
53/5/19 دفتر. ضمنــًا عباس پهلوان نــژاد برابر گواهى حصر وراثــت 2205ـ  91/6/4 
شــعبه 10 حصر وراثت اصفهان فوت که وراث حین الفوت عبارتنــد از زهرا قائلى (زوجه) 
و مریم / محمود/ احمد/ محمد شــهرت همگى پهلــوان نژاد (فرزنــدان) کما فرض اله 

ارث میبرند. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/01 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/16 - م الف: 1320050 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /2/412

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

راى شماره 140060302026015558 مورخ 1400/12/03 هیات دو خانم عصمت ایزدى 
دهنوى به شناسنامه شماره 65 کدملى 5419424657 صادره از مبارکه فرزند عباس بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 85,29 مترمربع از پالك شماره 165 فرعى از 15177 

اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/01 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/16 - م الف: 1319953 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /2/416

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

راى شــماره 140060302026012668 مورخ 1400/09/25 هیات ســه خانم خدیجه 
ملکوتى خواه به شناسنامه شماره 21 کدملى 5659484492 صادره کوهپایه فرزند محمد 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 105,91 مترمربع از پالك شماره 15050 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق مبایعه نامه 
عادى و مع الواسطه از مالکیت رسمى خانم بیگم آغا امین الرعایا موضوع سند مالکیت ذیل 

صفحه 452 دفتر 25 خروجى واگذار گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/01 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/16 - م الف: 1317099 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /2/418 

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 0802 مورخه 1401/02/07آقاى محمد پیر على فرزند حیدر على در  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 131/62 مترمربع قسمتى از پالك شماره 54   فرعى از 859  اصلى 
واقع در قطعه4  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/1 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/16 - 
1319529/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /2/422

مرضیه غفاریان
گزارشگر بازى پرسپولیس- تراکتور راست مى گفت؛ اشیاء پرتاب شده 
از سوى برخى تماشاچیان این مسابقه به خوبى به هدف مى خورد اما او 
از این نکته غافل بود که امتیاز میزبانى فوتبال ایران در مسابقات بین 
المللى، خواسته و ناخواسته مرکز سیبل این پرتاب هاى دقیق شده بود. 
دود آتشى که پنج شنبه شب در ورزشگاه یادگار امام(ره) شعله ور شد نه 
تنها در چشم دو تیم تراکتور و پرسپولیس مى رود بلکه زبانه هاى این 
آتش، دامن فوتبال کشورمان در سطح جهانى را نیز فرا خواهد گرفت. 

دو سال متمادى است که باشــگاه هاى راهیافته به جام باشگاه هاى 
آســیا تالش مى کنند میزبان مرحله گروهى این رقابت ها شوند؛ اما 
هر بار این درخواســت آنها با دالیلى از جمله تحریم ها، نداشتن زمین 
هاى تمرین و بازى مناســب و موانع دیگر رد مى شود و حاال با توجه 
به این اتفاق تاریخى پیش بینى مى شود که ایران براى سال آینده هم 
نتواند نظر مثبت کنفدراسیون آسیا را براى برگزارى این مسابقات در 
کشورمان جلب کند. این بار دیگر جاى هیچ اعتراضى هم باقى نمى ماند 

چون بدون شک با کوچک ترین شکایتى از این رویه AFC، آنها با رو 
کردن سند محکمى از عکس ها و فیلم هاى جهنم تبریز، راه را بر هر 

گالیه اى خواهند بست.
به راستى جاى شکایت هم باقى مى ماند؟ اصًال باشگاه هاى ایرانى با چه 
رویى در آینده مى خواهند درخواست میزبانى ارائه کنند وقتى جنگ تمام 
عیار پنج شنبه شب در تبریز نشاندهنده این موضوع بود که آنها حتى توان 
برقرارى امنیت مسابقه کم اهمیتى را هم ندارند که نتیجه آن تأثیر چندانى 

براى وضعیت دو طرف بازى در پایان رقابت هاى لیگ نداشته است؟ 
چطور مى خواهند از عهده مدیریت بازى هاى حساس آسیایى برآیند؟ 
مى توانند تعهد دهند که در صورت کسب جواب مثبت از کنفدراسیون 
فوتبال آســیا براى میزبانى از رقابت هاى آسیایى، مشابه این اتفاقات 
در زمان برگزارى این رقابت ها روى ندهد و حادثــه تبریز در تهران، 
خوزستان، مشهد و یا اصفهان تکرار نشود؟ در صورت تکرار این حوادث 
با وایرال شــدن تصاویر و فیلم هاى تکاندهنده این فجایع به بیرون از 
مرزهاى کشورمان، میزبانى مســابقاتى چون والیبال، کشتى و سایر 

ورزش هایى که پیش از این ســابقه میزبانى رقابت هاى جهانى هم 
داشته اند تحت الشــعاع این صحنه هاى زشتى مى شود که از فوتبال 

ایران به خارج از کشور مخابره خواهد شد.   
اهمیت این مســئله و تأثیرگذارى این ماجرا بر ورزش ایران، بررسى 
سریع و موشکافانه این حادثه و تعیین تمامى عواملى که در روى دادن 
آن کوچک ترین نقشى داشته اند را مى طلبد. فرافکنى در خصوص این 
اتفاق تاریخى از سوى هیچیک از طرفین این دیدار جنجالى پذیرفتنى 
نیست. شانه خالى کردن از زیر بار مسئولیت این حادثه ها با استفاده از 
بهانه هایى که ترجیع بند آنها کاربرد واژگانى چون «تماشاگرنما» است 

هم مدتهاست لوث شده و محلى از اعراب ندارد. 
با توجه به اینکه پیش از این مســابقه، در خواست میزبانى پرسپولیس 
از سپاهان در ورزشــگاه یادگار امام(ره) با حضور تماشاچیان از سوى 
شوراى تأمین استان آذربایجان شــرقى رد شده بود پربیراه نیست اگر 
بگوییم مسئوالن این اســتان از جوى که در تبریز علیه شاگردان گل 
محمدى برقرار بوده مطلع بودند. آنها با درنظرگرفتن این موضوع باید در 
خصوص برگزارى این بازى حساس تمهیدات بیشترى مى اندیشیدند 
تا کام فوتبال ایران پنج شنبه شب با مشاهده این صحنه هاى زشت در 

ورزشگاه مذکور تلخ نشود. 
البته نمى توان از نقش کاپیتان پرســپولیس در این حادثه با تحریک 
تماشاچیان حاضر در استادیوم هم چشم پوشــى کرد. امید عالیشاه به 
عنوان رهبر سرخپوشان مسئولیت مهمى در مدیریت این اتفاق داشت 
که به خوبى از پس آن برنیامد. شاید اگر او هم مانند حامد لک از درگیر 
شدن در این تنش و حواشى آن فرار مى کرد چنین اتفاقى روى نمى داد 

یا حداقل از شدت آن کاسته مى شد.
به هر حال کار از کار گذشته و اما و اگر و شاید و کاش هیچ چیزى را حل 
نمى کند. آنچه نباید مى شد شد و به قول «ساغالم»، سرمربى تراکتور 
«رسوایى بزرگى» بود؛ اما نه فقط براى تیم تراکتور، شهر تبریز و استان 
آذربایجان شرقى؛ این رســوایى بزرگ، آبروى ورزش ایران را تحت 
تأثیر خود قرار داده است و اگر چاره اى اندیشیده نشود براى جلوگیرى 
از تکرار آن در آینده، این پرتاب هاى دقیق ســنگ و بطرى و... ممکن 
است محرومیت دائمى ورزش ایران از مســابقات بین المللى را در پى 

داشته باشد.

02

مهدى على، ســرمربى االهلى امارات اعتقادى به مهدى 
قائدى ندارد و به ندرت از این بازیکــن در ترکیب اصلى 
استفاده مى کند. بر این اساس، شنیده مى شود که قائدى 
در تابستان االهلى را ترك کند و راهى الغرافه قطر شود. 
هدایت الغرافه را اســتراماچونى، سرمربى اسبق استقالل 
برعهده دارد و در صورت پیوستن قائدى به این تیم شاهد 

شکل گیرى دوباره زوج قائدى و دیاباته خواهیم بود.

باشو 
دوباره شاگرد استرا مى شود؟

01

03

04

مهدى تارتار سرمربى تیم ذوب آهن در نشست خبرى بازى 
ذوب اهن - فجر اظهار داشت: در این بازى خطوط دفاعى 
ما عالى بودند. ما در تیم ملى هم مى توانیم نماینده اى داشته 
باشیم. من دوست دارم کادر فنى تیم ملى بازیکنان ما را         هم 
ببینند. اگر اشتباهات داورى در بازى هاى قبلى نبود شاید ما 

امروز براى سهمیه باید تالش مى کردیم.

سید محمد قریشى، مدافع ذوب آهن در مورد فصل آینده 
توضیح داد: قراردادم با ذوب آهن تمام مى شود ولى فعًال 
تمرکزم روى دو بازى باقى مانده است و بعد از آن ببینیم 
چطور خواهد شد. صحبت هایى با باشــگاه داشتیم و اگر 
شرایطش فراهم باشد دوست دارم در ذوب آهن بمانم و با 

این تیم ادامه دهم.

روزنامه پرتغالى «آبوال» در شماره دیروز (شنبه) خود، یکى 
از تیترها را به وضعیت ســتاره ایرانى پورتو اختصاص داد. 
آبوال در مورد مهدى طارمى نوشــت که وى براى فصل 
23-2022 در پورتو ماندنى مى شود. رسانه هاى پرتغالى 
پیش از این نوشته بودند که ستاره ایرانى پورتو مورد توجه 
تیم هاى زیادى از قاره اروپا قرار گرفته است، اما آبوال ادعا 

کرده که طارمى قصد جدایى از پورتو را ندارد.

کادر فنى تیم ملى ببینند

دوست دارم
 در ذوب آهن بمانم

طارمى در پورتو
 ماندنى شد

سپاهان مقابل شهرخودرو تنوع تاکتیکى دلچسبى داشت و با تکیه 
بر 3 فاکتور برترى ذهنى، آنالیز و شناخت دقیق از تیم مقابل، انسجام 

تاکتیکى و نظم تیمى شهرخودرو را با 3 گل شکست داد.
سپاهانى ها در شرایطى به مصاف شهرخودرو رفتند که مى  دانستند 
نتیجه این دیدار روى روند این تیم براى کسب عنوان نایب قهرمانى 
اهمیت ویژه اى دارد؛ شاگردان نویدکیا هفته گذشته پرسپولیس را با 
نتیجه 2 بر صفر شکست داده و خود را به فاصله 2 امتیازى سرخپوشان 
رسانده بودند و مى دانستند که در صورت پیروزى مقابل شهرخودرو 
و با در نظر گرفتن نتیجه بازى پرســپولیس مقابل تراکتور شــانس 
رسیدن به رده دوم جدول را دارند. زردپوشــان اصفهانى با پیروزى 
مقابل شهرخودرو 56 امتیازى شده و با توجه به نیمه تمام ماندن بازى 
پرسپولیس و تراکتور موقتا به رده دوم جدول رسیدند و باید منتظر راى 

کمیته انضباطى باشند.
ســپاهان در این دیدار بازى هجومى و روانى به نمایش گذاشت و 
پیروزى دلچسبى را به دست آورد؛ سپاهان در چند هفته اخیر دوران 
افت را پشت سر گذاشــته و تبدیل به همان تیم منسجم و با کیفیت 
نیم فصل نخست شده است. زردپوشــان اصفهانى از نظر ذهنى و 
روحى به سطح آمادگى مطلوبى رسیده اند و با تکیه بر برترى ذهنى 
خود فوتبالى منسجم و با برنامه را ارائه مى دهند. تیم نویدکیا مقابل 
شهرخودرو تنوع تاکتیکى دلچسبى داشت و با تکیه بر 3 فاکتور برترى 
ذهنى، آنالیز و شــناخت دقیق از تیم مقابل، انسجام تاکتیکى و نظم 

تیمى شهرخودرو را با 3 گل شکست داد.

بازیکنان ایــن تیم در ارســال هاى طولى و عمقى باعث شــد که 
زردپوشان بتوانند به راحتى از خألهاى موجود در خط دفاع شهرخودرو 

بهره ببرند و موقعیت هاى فراوانى را خلق کنند. 
زردپوشان اصفهانى در فاز هجومى با استفاده از قدرت حمل توپ و 
فرارهاى انفجارى هافبک هاى کنارى  سپاهان، خط میانى و دفاع تیم 
شهرخودرو را دور زده و فرصت هاى زیادى ایجاد کردند. سپاهانى ها 
در این دیدار در فاز هجومى عملکرد بهترى نسبت به هفته هاى گذشته 
داشتند و حمالت زیادى را طراحى کردند. کیفیت باالتر مهره هاى 
سپاهان به نویدکیا اجازه داده بود تا به راحتى برنامه هاى مدنظرش را 
در زمین پیاده کند و تنوع تاکتیکى زیادى در بازى سپاهان به چشم 

مى خورد.
نکته قابل توجه درخصوص این بازى، تاثیر شیوه بازى شهرخودرو 
بر بهبود عملکرد سپاهانى ها است؛ سپاهان در طول فصول گذشته 
ثابت کرده که هرگاه مقابل تیم هاى هجومى قرار مى گیرد، راحت تر 
بازى مى کند و در اجراى برنامه هایش موفق تر اســت. شهرخودرو 
چاره اى جز برد نداشت و همین باعث شد که از الك دفاعى خارج شود 
و به دنبال بازى هجومى باشد. شیوه بازى شاگردان سیدعباسى باعث 
شد تا سپاهان بتواند برنامه هاى تاکتیکى مدنظرش را در زمین پیاده 

کند و به اهدافش برسد.
سپاهان تیمى است که سرعت انتقال توپ باالیى داشته و از طرف 
دیگر ضرب آهنگ باالى تغییر شکل تاکتیکى این تیم از دفاع به حمله 
و برعکس به ویژه در مورد نخســت، درخور توجه است. زردپوشان 

اصفهانى مى توانند با ســرعت باالیى از فاز تدافعى به حالت حمله 
درآمده و با تعداد نفرات باال بــه دروازه حریفان حمله کنند و همین 
سرعت و تعداد نفرات باال، آن ها را در حمالت بسیار خطرناك مى کند. 
زردپوشان اصفهانى مقابل شهرخودرو بارها از این شیوه استفاده کرده 
و موقعیت هاى فراوانى را به دســت آوردند که اگر با فرصت طلبى 

بیشترى همراه مى بود، قطعاً نتیجه پرگل ترى رقم مى خورد.
به طور کلى مى توان گفت که بازیکنان سپاهان در این دیدار عملکرد 
چندان خوبى داشتند؛ آرامش ذهنى بازیکنان به ویژه در فار هجومى 
باعث باال رفتن نرخ بهره ورى مهاجمان شده بود و ضریب اشتباهات 

بازیکنان کاهش چشم گیرى داشت.
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تنوع تاکتیکى دلچسب سپاهان مقابل شهرخودرو

سیبل «پرتاب هاى دقیق» سنگ در ورزشگاه یادگار تبریز کجاست؟

دود شب جهنمى در چشم ورزش ایران

هافبک سپاهان به دلیل مصدومیت در جریان دیدار مقابل 
شهرخودرو با آمبوالنس از زمین خارج شدو به احتمال زیاد 

فصل را از دست مى دهد.
محمدرضا حسینى هافبک ســپاهان در جریان دیدار مقابل 
شهرخودرو که با برترى سه - هیچ شاگردان محرم نویدکیا 
خاتمه یافت، با مصدومیت مواجه شد که در ادامه به خروج وى 

از استادیوم با آمبوالنس همراه شد.
محرم نویدکیا سرمربى سپاهان بعد از برترى تیمش مقابل 
نماینده مشهد با اشاره به مصدومیت حسینى گفت: محمدرضا 
حسینى احتماال فصل را از دست خواهد داد اما باز پزشکان 
قرار است کتف او را ببینند و عکس بگیرند و نظر قطعى دهند. 
اما آسیب دیدگى او  شدید بود و احتماال حسینى را در 2 بازى 

آخر نداشته باشیم. 
سپاهان در تالش است در رقابت با پرسپولیس براى جایگاه 
دومى جدول، طى دو بازى آتى شرایط را به سود خود خاتمه 
دهد و باید دید رقابت یحیى و نویدکیا در نهایت با موفقیت و 

حضور کدام مربى در جایگاه دوم همراه خواهد شد.

ستاره سپاهان 
فصل را از دست داد
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مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: هم اینک 
این امکان براى زوج هاى نابارور فراهم است که در طول 
یکسال از سه دوره خدمات درمان نابارورى در تعهد بیمه 
سالمت با پوشش بیمه اى 90 درصد تعرفه بخش دولتى 
در مراکز نابارورى دولتى و 90 درصد تعرفه بخش عمومى 

غیر دولتى در مراکز خصوصى استفاده کنند.  
روابط عمومى بیمه سالمت اســتان اصفهان به نقل از 
محمد حسین صفارى افزود: با هدف تسهیل در پرداخت 
هزینه هاى درمان نابارورى به زوج هاى نابارور اســتان 

ارسال اسناد بارورى و نابارورى بیمه شدگان بیمه سالمت 
در سامانه" اطالعات  بیمارستانى"  و "  رز " اجرایى شده 

است.
عضو قرارگاه جوانى جمعیت استان اصفهان گفت: حمایت 
از زوج هاى نابارور در اولویت بیمه سالمت استان قرار دارد 
که در اسناد باالدستى قانون جوانى جمعیت و حمایت از 

خانواده هم به آن اشاره شده است.
مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان اظهار داشت: این 
اداره کل عزم جدى در اجراى این سیاست ها دارد و هم 

اینک هزینه هاى درمان نابارورى تحت پوشــش بیمه 
سالمت قرار دارند.

صفارى با اشاره به پرداخت هزینه 11 میلیارد ریالى درمان 
زوج هاى نابارور در سال 1400 گفت: به منظور تسهیل 
در پرداخت هزینه هاى درمان نابارورى از ابتداى خرداد 
ماه جارى با هماهنگى با مراکــز درمانى طرف قرارداد، 
هزینه ها در خود مرکز محاســبه و پرداخت مى شــود و 
نیازى به مراجعه بیمه شده به بیمه سالمت براى دریافت 

هزینه خود نیست.
وى خاطرنشــان کرد: پیش از این در صــورت مراجعه 
بیماران به مراکز درمان نابارورى، پس از ارائه مدارك به 
بیمه سالمت، هزینه درمان نابارورى تحت عنوان خسارت 

متفرقه و بر اساس تعرفه هاى ابالغى پرداخت مى شد.
صفارى گفت: به منظور دسترسى عادالنه امکانات درمان 
نابارورى در مراکز دولتى و خصوصى این اداره کل با مرکز 
بارورى، نابارورى مشتاق اصفهان در بخش خصوصى 
و مرکز درمان نابارورى حضرت مریم بیمارستان شهید 
بهشتى اصفهان و بیمارســتان شهید بهشتى کاشان در 
بخش دولتى قرارداد همکارى بسته و کلیه  بیمه شدگان 
این سازمان براى استفاده از خدمات نابارورى مى توانند 

به این مراکز مراجعه کنند.
وى بیان کرد: تا قبل از این به دلیل اینکه در سامانه نسخه 
الکترونیک امکان فراهم نبود که زوج هاى نابارور خدمت 
بگیرند مجبور به پرداخت هزینــه در مرکز درمانى و بعد با 
فاکتور به بیمه سالمت مراجعه و هزینه را دریافت مى کردند.
مدیر کل بیمه ســالمت اســتان اصفهان افزود: طبق 
پیگیرى ها و تالش هاى فراوان مقرر شد از اول خرداد 
کلیه هزینه هاى درمان نابارورى در تعهد بیمه سالمت 
در بیمارستان محاسبه شــود و نیازى به مراجعه بیماران 
به اداره کل جهــت دریافت هزینه از طریق خســارت 

متفرقه نباشد.

زوج هاى نابارور از خدمات درمانى 
بیمه سالمت استفاده مى کنند

آگهى فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس
 اتحادیه صنف تولید و تعمیر و فروش مصنوعات استیل و برنج (دواتگرها)

شهرستان اصفهان (شماره: 1401/535 تاریخ: 1401/2/25) 
با عنایت به مصوبه بند (7) جلسه 123 هیأت عالى نظارت بر سازمان هاى صنفى کشور و مجوز شماره 48651 مورخ 1401/2/18 دبیرخانه 
آن هیأت، بدینوسیله به آگاهى اعضاى اتحادیه صنف تولید و تعمیر و فروش مصنوعات استیل و برنج (دواتگرها) شهرستان اصفهان 
مى رســاند، داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه مى توانند به مدت (15) روز از روز سه شنبه مورخ 1401/3/10 تا روز 
سه شنبه مورخ 1401/3/24 با مراجعه به ســامانه ایرانیان اصناف (www.iranianasnaf.ir) در قسمت سامانه هاى الکترونیکـ  
انتخابات الکترونیک ثبت نام نمایند و ســپس جهت تأیید ثبت نام با همراه  داشتن اصل مدرك تحصیلى به ساختمان شهید خرازى 

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به نشانى: میدان آزادىـ  بلوار دانشگاه اصفهانـ  روبروى در شمالى دانشگاه مراجعه نمایند. 
* تذکر مهم: به دلیل حذف ثبت نام قبلى انجام شده، افرادى که در فراخوان قبلى ثبت نام کرده اند باید مجدداً ثبت نام نمایند. 

مدارك الزم جهت ثبت نام: مدرك تحصیلى یا اعتبارنامه عضویت در هیأت مدیرهـ  یک قطعه عکس رنگى 4×3

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه هاى صنفى: 
* داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه هاى اجرایى موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات 
کشورى در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه هاى صنفى منوط به استعفاى آنان از شغل قبلى خود پیش از ثبت نام در انتخابات مى باشد. 

(تبصره 6 ماده 22 قانون) 
* عضویت افراد در هیأت مدیره، بیش از دو دوره متوالى و یا چهار دوره متناوب ممنوع مى باشد. (تبصره 1 ماده 22 قانون) 

* (الحاقى 1392) اعضاى مستعفى هیأت مدیره در صورتى که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخالل در انتخابات استعفا داده 
باشند و اعضاى معزول از آن هیأت، نمى توانند براى اولین انتخابات بعدى هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند. (تبصره 4 ماده 22 قانون) 

اعضا معزول از آن هیأت ، نمى توانند براى اولین انتخابات بعدى هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند.(تبصره 4 ماده22 قانون)
*در صورت درخواست کلیه منتخبان ، سمت آن ها از طریق برگزارى انتخابات داخلى در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت 

تعیین مى شود.
(تبصره 3 ماده 23قانون)

* داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشانى سامانه نسبت به ثبت نام و بارگذارى مدرك تحصیلى و عکس پرسنلى خود جهت ثبت نام 
اقدام نمایند. در صورتیکه داوطلب فاقد مدرك تحصیلى بوده اما داراى ســابقه عضویت باشــد مکلف است نسبت به بارگذارى 
اعتبارنامه خود اقدام نماید. عدم بارگذارى هر یک از مدارك در بازه زمانى فراخوان ثبت نام به منزله عدم ثبت نام است. (تبصره 2 

ماده 6 اصالحى آئین نامه اجرایى) 
* چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره براى اتحادیه هاى تا 1000 عضو کمتر از 10 نفر و در اتحادیه هاى بیش از 1000 عضو 
کمتر از پانزده نفر باشد، هیأت اجرایى موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر براى دو نوبت متوالى و هر نوبت به مدت 10 روز تمدید 
نماید. پس از پایان مهلت ثبت نام هیأت اجرایى موظف است فهرست داوطلبان را براى بررسى به کمیته موضوع ماده 8 این آئین نامه 
ارسال نماید. مالك تعداد اعضاى اتحادیه براى تعیین تعداد داوطلبان ثبت نام شده، تعداد اعضاى داراى پروانه کسب اتحادیه در 

تاریخ صدور دستور اولین فراخوان ثبت نام است. 
(ماده 7 اصالحى آئین نامه اجرایى) 

*انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت عدم دستیابى به حد نصاب مذکور ، هیأت 
اجرایى مکلف است مطابق ماده (11) این آئین نامه نسبت به برگزارى فراخوان انتخابات نوبت دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا حداکثر 
ظرف مدت بیست روز اقدام نماید . در صورت عدم دستیابى به حدنصاب مزبور کمیسیون موظف است نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید.

 (ماده 17اصالحیه آئین نامه اجرایى )

اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان
هیأت اجرایی برگزاري انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاي صنفی شهرستان اصفهان

1ـ تابعیت جمهورى اسالمى ایران
2ـ اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ایران

3ـ نداشتن سوء پیشینه کیفرى مؤثر
4ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال 
مانند: حجر، ورشکستگى و افالس

5ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
6ـ عدم اشتهار به فساد 

7ـ داشتن حداقل مدرك تحصیلى دیپلم براى افراد فاقد 

سابقه عضویت در هیأت مدیره 
8ـ حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

9ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم 
(پروانه کسب معتبر، مجوزى اســت که تاریخ اعتبار آن 
منقضى نگردیده، صاحب آن تغییر شــغل نداده و واحد 
صنفى خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد، واحد 

صنفى فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.) 
10ـ وثاقت و امانت 

شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس

آگهى برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرس 
اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف اصفهان 

(شماره: 1401/557 تاریخ: 1401/2/27) 
به استناد ماده (11) آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى (موضوع تبصره 
3 ماده 22 قانون نظام صنفى)، از اعضاى اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف اصفهان دعوت مى شود با همراه 
داشتن اصل پروانه کسب (دائم یا موقت) یا کارت شناسایى معتبر، روز چهارشنبه مورخ 1401/3/18 از ساعت 8 الى 
12 به ساختمان شماره 2 اتاق اصناف مرکز استان به نشانى: خیابان مصلى (آب 250)ـ  انتهاى خیابان نیکبخت شرقى 
مراجعه نمایند و با شرکت در انتخابات، از بین داوطلبان حائز شرایط، اشخاص موردنظر خود را (باتوجه به تعداد مورد 

نیاز مشخص شده در جدول زیر) انتخاب نمایند. 
اسامى داوطلبان به ترتیب حروف الفبا مى باشد

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى 
صنفى: 

* اتحادیه ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضاى اتحادیه اداره مى شوند. تعداد هیأت مدیره منتخب اعضاى اتحادیه، 
پنج نفر اصلى و دو نفر على البدل براى اتحادیه هاى کمتر از هزار واحد صنفى عضو و هفت نفر اصلى و سه نفر على البدل 

براى اتحادیه هاى داراى بیش از هزار واحد صنفى عضو خواهد بود. (ماده 22 قانون) 
* (الحاقى 1392) اعضاى مســتعفى هیأت مدیره در صورتى که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخالل در 
انتخابات استعفا داده باشند و اعضاى معزول از آن هیأت، نمى توانند براى اولین انتخابات بعدى هیأت مدیره اتحادیه 

داوطلب شوند. (تبصره 4 ماده 22 قانون) 
* در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب براساس اکثریت نسبى آراى مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس 
(اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین مى شود. همزمان با برگزارى انتخابات اعضاى هیأت مدیره اتحادیه، 

انتخاباتى براى انتخاب دو نفر بازرس (اصلى و على البدل) برگزار مى شود. (ماده 23 قانون) 
* در صورت درخواست کلیه منتخبان، ســمت آنها از طریق برگزارى انتخابات داخلى در حضور رئیس یا نماینده 

کمیسیون نظارت تعیین مى شود. (تبصره 3 ماده 23 قانون) 
* چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزارى انتخابات معترض باشند، مى توانند ظرف مدت سه روز کارى پس از 
انتخابات شکایت خود را کتباً و با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت تسلیم نمایند. (بند 1 ماده 19 آئین نامه اجرایى انتخابات) 
* انتخابات اتحادیه هاى در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت عدم دستیابى به حد نصاب 
مذکور، هیأت اجرایى مکلف است مطابق ماده (11) این آئین نامه نسبت به برگزارى فراخوان و برگزارى انتخابات نوبت 
دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا حداکثر ظرف مدت 20 روز اقدام نماید. در صورت عدم دستیابى به حد نصاب 

مزبور کمیسیون موظف است نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید. 
(ماده 17 اصالحى آئین نامه اجرایى انتخابات) 

* در صورت درخواست داوطلبان، هیأت اجرایى موظف است فهرست اعضاى داراى پروانه کسب و نشانى واحدهاى 
صنفى آنان را جهت انجام تبلیغات انتخاباتى، در اختیار آنان قرار دهد. (تبصره ماده (12) آئین نامه اجرایى انتخابات) 

اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان
هیأت اجرایی برگزاري انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاي صنفی شهرستان اصفهان

اسامى داوطلبان هیأت مدیره
1ـ محمد پورسعید اصفهانى

2ـ محمد جهانمرد
3ـ رسول حجه فروش
4ـ مهدى حقیقت نژاد

5ـ عبدالحمید رحیم خراسانى
6ـ اصغر رضائى سرپیرى
7ـ عبدالصمد سعیدى

8ـ حسین شعرباف
9ـ مجید کرباسچى

10ـ عبدالحسین مجلسى
11ـ محمد محمودیان دهکردى
12ـ محمود مدرس یزدى

13ـ حیدر موسوى احمدآبادى

اسامى داوطلبان بازرس
1ـ سعید تقى زاده                   2ـ احمد قربانى زواره                   3ـ احسان منتظر حجت

تعداد مورد نیاز
هیأت مدیره: پنج(5) نفر اصلى ـ دو(2) نفر على البدل         بازرس: یک(1) نفر اصلى ـ یک(1) نفر على البدل

شهردارى عسگران به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر درنظر دارد نسبت به فروش دستگاه جدول زن سه قالبه 
از طریق برگزارى مزایده عمومى با قیمت پایه کارشناسى اقدام نماید، لذا متقاضیان واجد شرایط مى توانند جهت 
خرید و دریافت اسناد مزایده از روز یکشنبه مورخ 1401/03/01 تاپایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 
به دبیرخانه شهردارى عسگران مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 42752061-031 تماس 

حاصل فرمایند.
1- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

2- پرداخت هزینه کارشناسى و درج آگهى در روزنامه برعهده برنده مزایده مى باشد.
3- سایر شرایط مزایده در اسناد مربوطه ذکر گردیده است.

داود گودرزى-شهردار عسگران

آگهى مزایده عمومى

م.الف: 1321609   

چاپ  اولچاپ  اول

قیمت پایه کارشناسىمشخصاتنوع

دستگاه جدول زن 3 قالبه
1 قالب جدول زن 50*35
1 قالب جدول زن 50*45
1 قالب کانیو یک طرفه 

35*50
1/300/000/000 ریال

150/000/000 ریال-----دستگاه بلوك زن دیوارى


