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7 نشانه سندروم مقاومت به انسولینحاشیه جنوبى اتوبان دانشگاه صنعتى ایمن شدچت کردن در اینستاگرام راحت تر مى شودگام پنجم مذاکره محکم تر برداشته شد مرثیه اى براى یک رؤیا سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

چرا
الغرى سریع 

خطرناك است؟

ماجراى تغییر رنگ آب زاینده رود
3
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روزى 1000 نفر 
در اصفهان واکسن 

مى زنند

کاهش وزن سالم این است که طى یک هفته، نیم تا یک 
کیلوگرم کم کنید و نه بیشتر. هرچند شاید به نظر برسد 
این روند کاهش وزن، سرعت کمى دارد؛ اما در واقع به 

شما کمک مى کند وقتى به وزن ایده آلتان رسیدید، آن را 
همیشه حفظ کنید...

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان 
گفت: مراجعه مردم استان براى دریافت واکسن 
کرونا در یک هفته اخیر به حدود یکهزار نفر در روز 
رسید در حالى که هنوز حدود 60 درصد از واجدان 

شرایط، دوز سوم را تزریق نکرده اند.
رضا فدایى افزود: اکثر مردم استان اصفهان نوبت 
اول و دوم واکســن کرونا را دریافت کرده اند اما 
مشــکل اصلى ما در باره دوز سوم است که هنوز 
حدود 60 درصد از افراد واجد شرایط براى دریافت 
آن اقدام نکرده اند و ما از رسانه ها مى خواهیم که 
در این زمینه اطالع رسانى کنند. وى با بیان اینکه 

رکورد تزریق روزانه...
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مدیرکل مدیریت بحران: لکه ها چربى و روغن نیست، آب شرب سالم است 

محمد خدابنده لو:

 ذوب آهن به دنبال جایگاه باالتر 
در جدول است

هافبک ذوب آهن از انگیزه هاى تیمش در بازى هاى باقیمانده براى 
حضور در جایگاهى مناسب در پایان فصل خبر مى دهد.

محمد خدابنــده لو، هافبک ذوب آهــن درباره شــرایط این تیم در 
تعطیالت و آمادگى آنها براى ادامه فصل...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

پایان تراژیک 
تعقیب یک پلنگ 
در وسط شهر

دختران دانشگاه ها را قرق کرده اند
چرا ماراتن نفسگیر کنکور به سمت تک جنسیتى شدن پیش مى رود

2

آزمونآزمون
 بهترین بازیکن زمین

مدیرعامل شرکت توسعه مدیرعامل شرکت توسعه 
مجتمع هاى سیاحتى، مجتمع هاى سیاحتى، 

فرهنگى و ورزشى فرهنگى و ورزشى 
سپاهان:سپاهان:

مطالعات فاز مطالعات فاز 
دوم تله سیژ دوم تله سیژ 

ناژوان انجام ناژوان انجام 
مى شودمى شود

3

سخنگوى شوراى اسالمى سخنگوى شوراى اسالمى 
شهر اصفهان خبر داد؛شهر اصفهان خبر داد؛

افزایش کرایه افزایش کرایه 
ناوگان حمل و نقل ناوگان حمل و نقل 

در انتظار جلسه در انتظار جلسه 
شوراى شهر با شوراى شهر با 

فرماندارىفرماندارى
3

2

چه مى کند چه مى کند 
محسن چاوشى... 

2

ى ىنچ نچ
7
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خاك شرق را به توبره کشیده اندخاك شرق را به توبره کشیده اند
هشدار مدیرکل منابع طبیعى اصفهان به تأمین غیرمجاز ماده معدنى معادن گچ و کوره هاى آجرپزى هشدار مدیرکل منابع طبیعى اصفهان به تأمین غیرمجاز ماده معدنى معادن گچ و کوره هاى آجرپزى 

آمار جالب آزاد کردن زندانیانآمار جالب آزاد کردن زندانیان
 توسط یک هنرمند؛ توسط یک هنرمند؛

آگهى احداث خط63 کیلو ولت سپاهان-اطشاران
شرکت برق منطقه اى اصفهان احداث خط63 کیلو ولت سپاهان-اطشاران را طبق کروکى ارائه شده در دست اجرا دارد ،لذا براى اطالع کلیه صاحبان حقوق 
واقع در مسیر اقدام به درج آگهى و توجه آنان را به مواد 18و 19 قانون سازمان برق جهت دریافت خسارات وارده معطوف مى دارد. مالکین و صاحبان حقوق 
مرتبط با موضوع مى توانند در صورت هرگونه ابهام و یا کسب اطالعات بیشتر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج این آگهى با در دست داشتن مدارك مالکیت 

به شرکت برق منطقه اى واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال مراجعه ویا با شماره 36278770(دفتر حقوقى)تماس حاصل نمایند.

م.الف:1307425روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان



0202جهان نماجهان نما 4299دو شنبه  5 اردیبهشت  ماه   1401 سال نوزدهم

مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب گفت: ما 
پارسال خشکسالى شدیدى داشتیم، امسال هم وضعیت 
همین است و تجمع این دو سال پشــت سر هم باعث 
مى شود سال جارى شرایط سخت تر از سال قبل باشد، 
سال گذشته در همین زمان 60 درصد مخازن سد هاى 
کشور پر بود، اما اکنون فقط 50 درصد پر هستند، درواقع 
تأمین آب از منابع سطحى قطعاً نسبت به پارسال کاهش 

خواهد داشت.
اشــکان فرخ نیا گفت: به لحاظ بارشى وضعیت بهترى 
نسبت به پارسال داریم ولى نسبت به شرایط متوسط و 
معمول کشور بازهم کاهش داریم و اثر تجمعى اینکه ما از 

پارسال هم کمبود شدید داشتیم باعث مى شود که شرایط 
نامناسب ترى حتى نسبت به سال گذشته داشته باشیم.

وى در ادامه درباره امکان برداشــت بیشتر از منابع آب 
زیرزمینى در سال جارى خاطرنشان کرد: بخش زیادى 
از کسرى آب هاى زیرزمینى و برداشت اضافه بر ظرفیت 
فراتر از این است که خشکسالى داریم یا خیر، چون اضافه 
برداشت اصوًال در بسیارى مناطق بیشتر از پتانسیل منابع 
آب زیرزمینى کشور در شرایط نرمال است و همین باعث 
شده کسرى بزرگى در مخازن آب زیرزمینى کشور داشته 
باشیم و سال به ســال هم خصوصًا در مناطق مرکزى، 

خشک و نیمه خشک بیشتر مى شود.

احتمال مالقــات وزراى خارجــه ایران  نصف جهان
و عربســتان قوت گرفته اســت. این گمانه زنى بعد از 
برگزارى پنجمین دور مذاکرات این دو قدرت منطقه اى 

در عراق مطرح شده است.
یک مقام عراقى دیروز گفت که دو طرف در این نشست 
توافق کردند به نشســت هاى امنیتى پایان دهند و به 
مذاکرات دیپلماتیک منتقل شوند. پایگاه اطالع رسانى 
«نور نیوز» که به شوراى عالى امنیت ملى نزدیک است 
هم فضاى گفتگوهاى جدید بین ایران و عربســتان را 
مثبت ارزیابى کرده و حتى به تسهیل مسیر از سرگیرى 

روابط دو کشور اشاره کرده است. 

همزمان، تصویرى از مقامات شرکت کننده در مذاکرات 
بغداد منتشر شده که نشان مى دهد سعید ایروانى، معاون 
سیاست خارجى ایران و خالد الحمیدان، رئیس سرویس 
اطالعاتى عربستان در حالى که لبخند بر لب دارند در دو 
سوى الکاظمى نخست وزیر عراق ایستاده اند. مقامات 
عراق و عمان نقش مؤثرى در شکل گیرى این جلسات 

بازى کرده اند. 
اسفندگذشــته یک روز پس از اعدام دســته جمعى در 
عربستان، تهران تصمیم گرفت به طور موقت مذاکرات 
خود با ریاض را متوقف کند. در میان اعدام شدگان نام 

چندین نفر شیعه عربستانى به چشم مى خورد.

آب سدهاى کشور
 نصف شد

گام پنجم مذاکره 
محکم تر برداشته شد

سوغات 
همسایه ها

کرونا همچنان در کشور    نصف جهان|
در گردش است و آمار مرگ و میرها دو رقمى 
است. این در حالى اســت که نگرانى از شیوع 
روزافزون بیمارى ســرخک نیز بــه دغدغه 
جدیدى تبدیل شده اســت. هنوز آمار دقیقى 
از تعداد مبتالیان به این بیمارى اعالم نشــده 
است اما دبیر کمیته علمى کشورى از شناسایى 
73 بیمار مبتال به سرخک تا روز شنبه خبر داده 
اســت. این در حالى اســت که حدود یک ماه 
پیش، آمار مبتالیان در اســتان هاى مختلف 
164 نفر اعالم شــده بود. ســرخک به طور 
مشخص از طریق ورود مهاجران از دو کشور 
افغانستان و پاکستان به ایران وارد شده است. 
در همین حال  مقامات پاکســتان از شناسایى 
اولین مورد فلج اطفال در این کشــور هم خبر 
داده اند تا زنگ هاى خطر جدید براى ما به صدا 

درآمده باشد.

عادل
 تکذیب کرد

بیراه نیســت اگر بگوییم    نصف جهان|
کســى را از میان حذف شــدگان صداوسیما 
نمى شناســیم که به اندازه عادل فردوسى پور 
در کانون خبر و شــایعه قرار داشــته باشند. از 
زمان تعطیلى برنامه «نود» تــا امروز بارها و 
بارها در خصوص بازگشــت دوبــاره عادل به 
شبکه 3 گمانه زنى شــده و تا کنون هم هیچ 
اتفاق جدیدى در این پرونده  نیافتاده اســت. 
در جدیدترین شــایعه درباره این شخصیت به 
شدت محبوب هم گفته شده که فردوسى پور 
شرط بازگشتش به تلویزیون را  تعطیلى برنامه 
«فوتبال برتر» دانســته است. اما دیروز عادل 
فردوسى پور این شایعه را کذب محض دانست 
و گفت که براى بازگشت به شــبکه 3 هرگز 

چنین شرطى نگذاشته  است.

 فروش اجبارى روغن
 با رب و کنسرو!

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایى    ایسنا|
درباره وضعیت روغن در بنکــدارى ها گفت: 
خرید و فروش روغن با قیمت مصوب بســیار 
کم انجام مى شود، زیرا شــرکت هاى توزیع 
کننده به هنگام تحویل روغن کاالهاى دیگر 
نیز به بنکداران مى فروشــند و به همین دلیل 
بنکداران رغبتى به خرید روغن با قیمت مصوب 
ندارند.  قاسمعلى حســنى ادامه داد: بنکداران 
روزى چندهزارتــن کارتــن فــروش روغن 
دارند و نمــى توانند در کنــار آن چند هزارتن 
هم کارتن کیک، رب گوجه فرنگى، کنســرو 
ماهى و...  دریافت کنند و بفروشند. به عبارت 
دیگر بنکداران تمایلى به فــروش کاالهاى 

اجبارى ندارند.

چه مى کند 
محسن چاوشى...  

س  ســا ا بر   روزنامه فرهیختگان|
گزارش هایى که منتشر شــده است محسن 
چاوشــى در ســال 99 موفق بــه آزاد کردن 
320 زندانى، نجــات 50 اعدامى و جمع آورى 
هزینه درمان 110 فــرد مبتال به بیمارى هاى 
سخت شده است. تا 12 تیر 1400 هم مجموع 
کمک هاى مردمى که محســن چاوشى براى 
آزادى زندانیان محکوم بــه اعدام جمع آورى 
کرده از مرز 20 میلیارد تومان گذشت. در این 
هفته هم چاوشى با گذاشتن یک پست از مردم 
خواست تا به کمک آزادى زندانیانى بیایند که 
در اســتان هرمزگان بودند. محمود جعفرنژاد، 
مدیر روابط عمومى ستاد دیه استان هرمزگان 
مى گویــد: طى مدت کوتاهــى 100 میلیون 
تومان توســط مردم و هواداران این خواننده 

مردمى تکمیل شد.

هزاران برجام فداى سپاه 
امام جمعــه بناب گفت: ســپاه مولود    فارس|
انقالب اســالمى اســت و قابل معامله بــا هیچ چیز 
نیست. حجت االســالم مصطفى باقرى بنابى گفت: 
سپاه پاسداران انقالب اســالمى براى دشمنان نظام 
خطرآفرین بوده، مگر مى شود با ســپاه معامله کرد؟ 
هزاران برجام باید فداى سپاه شود، چراکه سپاه عزت، 

شوکت و دوام این نظام است.

کنسرت بى سابقه 
  رویداد24|تصویــرى از بنر تبلیغاتــى اجراى 
کنســرت گروه حزب ا... لبنان در مشــهد در فضاى 
مجازى منتشر شده اســت. بهمن بابازاده، خبرنگار 
حوزه موسیقى هم مدعى شده که شــهر  مشهد از 7 
تا 16 اردیبهشــت پذیراى سه گروه موسیقى خارجى 
براى برگزارى کنسرت خواهد بود. گروه «حزب ا...» 
لبنان، قوالى پاکستان و منقبت خوانى افغانستان. این 
برنامه در شب هاى پایانى ماه رمضان از ساعت 21 تا 

23 برگزار خواهد شد.

گالب طالیى؟!
گالب با کیفیت    باشگاه خبرنگاران جوان|
مختلف و با قیمت هاى مختلف در بازار عرضه مى شود. 
ارزان ترین گالب یک لیترى در حال حاضر 10 هزار 
تومان قیمت دارد. اما گران ترین نوع آن 0/75 لیتر از 
گالب ویژه با پودر طالســت که به قیمت 500 هزار 

تومان در بازار عرضه مى شود.

ستون خیمه شوراها 
نایب رئیس شــوراى شــهر تهران    تسنیم|
در ارتباط بــا آخرین وضعیت مهــدى چمران رئیس 
شوراى شهر تهران، با اشاره به اینکه چمران به لحاظ 
بیان و حرکت روند خوبى را طى مى کند، در پاســخ به 
این پرسش که آیا احتمال دارد شــاهد حضور عضو 
على البدل در شوراى شهر تهران باشیم، گفت: به هیچ 
عنوان چنین مسئله اى مطرح نیســت چرا که آقاى 
چمران ستون خیمه شوراها در کشــور و حضور وى 

برکت آفرین است.

مزایده میوه هاى باد کرده! 
سازمان تعاون مرکزى روستایى ایران اعالم    برنا|
کرد، مازاد میوه هاى تنظیم بازارى نوروز 1401 موجود 
در سردخانه هاى خود را به مزایده گذاشته است. کل 
میوه تنظیم بازارى باقیمانده در انبار هاى 28 اســتان 
کشور، 12 هزار و 250 تن است. این میوه ها اکنون باید 

کنسانتره و خوراك دام شود.

خبرخوان

دریا قدرتى پور

 دو ماه دیگر قرار اســت ماراتن کنکــور 1401 به نقطه 
اوجش برســد و داوطلبان باز هم قرار است با استرس و 
نگرانى پشت صندلى هاى کنکور بنشینند و مربع هاى 

سفید را یکى یکى سیاه کنند. 
هر چند مجلس و شوراى عالى انقالب فرهنگى به دنبال 
این بودند کــه در طرحى با عنوان ســاماندهى و حذف 
کنکور 1401 تغییراتى را در شیوه برگزارى اعمال کنند، 
اما مشــخص شــد که کنکور 1401 نیز همانند کنکور 
1400 برگزار خواهد شد و تغییرات کنکور در سال هاى 

بعدتر اعمال مى شود.
نکته قابل توجه در اعالم جزئیات کنکور امسال اما نسبت 
داوطلبان زن و مرد اســت. امسال بیش از یک میلیون و 
489 هزار نفر براى کنکور اقدام کرده اند که از این تعداد 
61درصد زن و 39 درصد مرد هستند. در سال گذشته هم 
تعداد زنان بیش از مردان بود و براساس اعالم سازمان 
سنجش، تعداد زنان داوطلب کنکور، 60/6 درصد و بود. 
در سال 99هم وضعیت به همین شکل بود و دانشجویان 
زن، 53درصــد قبولى هــا را به خود اختصــاص دادند. 
بررسى ها نشــان مى دهد کاهش متقاضیان مرد براى 
ورود به دانشگاه، روندى اســت که از سال ها پیش آغاز 
شده و به گفته کارشناسان آموزشى ادامه دار خواهد بود. 

اولین بار سال 1377 بود که در طول تاریخ دانشگاه هاى 
ایران، آمارهاى ســازمان ســنجش آموزش کشور از 
افزایش نســبت دختران به پســران در کنکور ورودى 
دانشــگاه ها خبر داد. روند افزایش تعداد دختران نسبت 
به پسران در ســال هاى بعد چه در آمار داوطلبان و چه 
پذیرفته شدگان همچنان ادامه داشت و به کنکور امسال 

هم کشیده شد.
این در حالى است که نه تنها تعداد شرکت کنندگان دختر 
در کنکور سراسرى بیشتر شده است، بلکه این موضوع 
در رابطه با برخى از رشــته ها هم اتفاق افتاده اســت. 
با وجود اینکه هم اکنون در دانشــگاه هاى مادر کشــور 
صندلى خالى نداریم و بیشتر صندلى هاى خالى متعلق 
به مؤسسه هاى آموزش عالى غیردولتى مانند پیام نور، 
جامع علمى کاربردى، آزاد و غیرانتفاعى اســت اما این 
وسط طبق آمارها، وجود صندلى خالى در برخى رشته ها 
هم بیشتر از بقیه است. مثًال در رشته هاى پزشکى، برق، 
 نرم افزار، عمران و حقوق، داوطلبان همچنان با هم رقابت 
شدیدى دارند و برعکس شانس خالى ماندن صندلى ها در 
رشته هاى علوم انسانى، علوم پایه و... از بقیه بیشتر است.
طبق گفته هاى رئیس سازمان سنجش آموزش کشور 

تعداد واقعى داوطلبان در سال جارى 63 هزار نفر افزایش 
یافته است، ولى با توجه به اینکه داوطلبان مى توانند در 
آزمون گروه هاى زبان و هنر نیز شرکت کنند در مجموع 
براى 120هزار داوطلب، بیش از ســال گذشته آزمون 
برگزار خواهد شد و عمده افزایش تعداد داوطلب در گروه 

علوم انسانى و پس از آن گروه علوم تجربى است. 

اصفهان دومین استان دانشگاهى کشور
اصفهان با حدود 170دانشگاه و مؤسسه آموزش عالى با 
200هزار دانشجو و هفت هزار عضو هیئت علمى، دومین 
استان دانشگاهى کشور است. این استان حدود 7 درصد 
از کل دانشجویان کشور را در خود دارد و از این موضوع 
دور نمانده اســت. در اصفهان نیز تعداد داوطلبان دختر 
نسبت به داوطلبان پسر در سال گذشته بیشتر بوده و در 
سال 1400، 60 درصد از داوطلبان این استان را دختران 

تشکیل مى داده اند.
با توجه به اینکه در کنکور امسال هم تغییر چندانى در میزان 
داوطلبان دختر و پســر ایجاد نشده این مسئله مشخص 
مى کند که در ماراتن امسال نیز همچون سال هاى گذشته 

شاهد عدم استقبال مردان اصفهانى باشیم.

میزان استقبال 60 درصدى زنان نســبت به مردان در 
کنکور سراسرى، این ســئوال را ایجاد مى کند که چرا 
در سال هاى اخیر با عدم اســتقبال داوطلبان مرد روبه 
رو شده ایم؟ دکتر عباس گلدوست تهرانى، جامعه شناس 
و اســتاد دانشــگاه دراین رابطه گفته: دانشــگاه براى 
بســیارى از داوطلبان دختر آزمون سراسرى، به منزله 
دریچه ورود به جامعه اســت. دریچه اى که با باز شدن 
آن، فرصت هاى متنوع دیگرى هــم در اختیار فرد قرار 
مى گیرد. فرصت هاى اجتماعى، شــغلى،  مالى و حتى 
ازدواج که مى تواند هرکدام به تنهایى مشــوق شرکت 
داوطلبان در کنکور سراســرى باشد. با تمام این تفاسیر 
نمى توان به افزایش آمار دخترها نســبت به پسرها در 
دانشگاه نگاه کرد و از آسیب هاى این تغییر جنسیتى در 

جامعه ننوشت.
وى با اشاره به این آسیب ها مى گوید: استمرار این موضوع 
طى سال هاى گذشته در سیســتم آموزش عالى کشور، 
باعث شده میانگین ســطح تحصیلى دخترها از پسرها 
پیشى بگیرد و ما با قشر تحصیلکرده اى مواجه شویم که 
کمتر راضى مى شوند با پسرى که نسبت به آنها مدرك 
تحصیلى پایین ترى دارد، ازدواج کنند؛ نتیجه این اتفاق 

باال رفتن سن ازدواج بین دختران است.
در همین رابطه معاون اســبق وزارت علوم نیز متناسب 
نبودن بازار کار با رشــته هاى دانشگاهى را علت اصلى 
افزایش آمار داوطلبان دختر نســبت به پسران مى داند: 
«بحران فعلى اشتغال است؛ در دولت هاى قبلى تالش 
شد تا ســهم علوم انسانى از رشــته هاى دانشگاهى که 
50درصد بود به 35درصد برســد و رشــته ها براساس 
نیازمندى هاى بــازار کار درنظر گرفته شــود. حتى از 
دستگاه هاى مختلف خواسته شــد بگویند دقیقًا در چه 
رشته هایى نیاز به فارغ التحصیل دارند، اما همکارى میان 
این سازمان ها با دانشــگاه صورت نگرفت. تا زمانى که 
نظام آموزشــى و محتواى آن اصالح نشود، نمى توان 
انتظار بهبود شرایط را داشــت. هم اکنون 3/2 میلیون 
دانشجو در رشــته هاى علوم انســانى درس مى خوانند 
درحالى که بازار کار متناسب با این رشته ها نیست و شاید 
20تا 30درصد از بازار کار به این رشته ها اختصاص دارد. 
بسیارى از فارغ التحصیالن رشــته هایى مانند ادبیات یا 
روانشناسى و... اصًال در این رشته ها کار نمى کنند و آنها را 
مى توان در کارهاى دیگر، مانند بنگاه معامالت امالك، 

ادارات و کارگاه ها یا بخش هاى دیگر پیدا کرد.»

چرا ماراتن نفسگیر کنکور به سمت تک جنسیتى شدن پیش مى رود 

دختران دانشگاه ها را قرق کرده اند

آرمان کیانى

پلنگ گرسنه خیلى راحت روى بالکن و سردر یک بانک لم 
داده. بعد هم مثل گربه پایین مى پرد و همچنان که در کف 
شهر مى دود، شهروندان از اطرافش مى گریزند. از نیروهاى 
آتش نشــانى که در محل حضور دارند هم کارى ســاخته 
نیست. سرعت پلنگ واقعًا زیاد است. موبایل ها به کارند و از 

جوالن پلنگ در وسط شهر فیلم مى گیرند. 
این سکانسى از یک فیلم ســینمایى مهیج نیست؛ اتفاقى 
است واقعى که حوالى ساعت 7 صبح دیروز در منطقه چشمه 
سر شهر قائمشهر رخ داد و آخرش هم به تراژدى ختم شد. 
کلیپ هایى که در فضاى مجازى منتشر شده نشان مى دهد 
که ده ها نفر از ساکنان این منطقه دنبال راهى براى به دام 

انداختن پلنگ سرگردان هستند. 
آنطور که گزارش شده است، در لحظات حضور این پلنگ 
در خیابان کارگر، ابتدا اکیپ هاى آتش نشــانى و اورژانس 
به محل اعزام شــده و براى جلوگیرى از آسیب رسیدن به 

شهروندان، دو الین مســیر خیابان بسته شد و خودروها به 
مسیر جایگزین فرستاده شدند.

پلنگ پس از مشاهده در محل اولیه در حالى که تعدادى از 
مردم و آتش نشــان ها در تعقیبش بودند وارد یک محوطه 
مسکونى شد که با ورود یکى از مأموران نیروى انتظامى به 
این محوطه براى پیدا کردن محــل اختفاى پلنگ، به این 
مأمور حمله کرد و در نهایت براى نجات جان مأمور نیروى 
انتظامى مورد اصابت شلیک گلوله قرار گرفت و در حالى که 
مجروح شده بود به یکى از محوطه هاى باغى این محدوده 

فرار کرد.
با ورود پلنگ به بــاغ، نیروهاى حفاظت محیط زیســت، 
مأموران نیروى انتظامى و نیروهاى آتش نشــانى محل را 
به محاصره خود درآوردند تا باالخره این حیوان وحشت زده 
و زخمى با شلیک دارت بیهوشى زنده گیرى شد اما تالش  
دامپزشــکان براى نجات جان پلنگ بى نتیجه ماند  و این 

حیوان تلف شد.
سرهنگ مســلم آهنگرى، فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیست مازندران درباره این حادثه توضیح داد: پلنگى که در 
قائمشهر مشاهده شد، یک پلنگ کامًال وحشى بوده است 
که به دلیل پیدا نکردن غذا، از جنگل فرار کرده و به شــهر 
پناه آورده است. این پلنگ به هیچ وجه در ویالهاى اطراف 

نگهدارى نمى شد و قطعًا از جنگل فرار کرده بود.
ایــن در حالى اســت که مدیــر روابط عمومــى حفاظت 
محیــط زیســت مازنــدران احتمــال نگهــدارى غیر 
مجــاز پلنــگ فــرارى در یــک محوطه شــخصى را 
رد نکــرده و صحــت آن را مســتلزم انجــام تحقیقات 

دانسته است.

 گرچه رئیس بنیاد ملى گندمکاران در ابتداى 
ســال جارى اعالم کرد افزایش نرخ گندم 
تأثیرى بر باالرفتــن قیمت آرد و نان ندارد، 
اما بررسى ها نشــان از افزایش حداقل 57 
درصدى قیمــت آرد در ماه ابتدایى ســال 

جارى دارد.
گذشته از عوامل داخلى، آغاز جنگ روسیه 
و اوکراین هم تأثیر بســزایى در بازار آرد و 
گندم جهان گذاشت. چراکه این دو کشور از 

تأمین کنندگان عمده گندم در جهان بودند.
در پى تهاجم نظامى روســیه، اکنون جهان 
با بحران انــرژى و تأمین غــالت روبه رو 
اســت. این درحالى اســت که مسئوالن 

در ایران تأثیر ایــن اتفاق را بســیار ناچیز 
مى دانســتند اما حاال با افزایــش احتمال 
کمبود و گرانــى غالت در کشــور مواجه

 هستیم.
افزایــش نــرخ گنــدم متعاقبــًا تأثیرى 
مســتقیم بر قیمت محصوالت وابســته از 
جمله آرد، نــان، ماکارونى، بیســکوئیت، 
کیک و...گذاشــت.  در این بیــن عالوه بر 
مصرف کنندگان، کشاورزان و تولیدکنندگان 
نیز نسبت به وضع موجود ناراضى هستند. 
گویا سود موجود در این چرخه تنها نصیب 
واسطه هاى میان تولیدکننده و مصرف کننده

 مى شود.

سخنگوى اورژانس آذربایجان شرقى گفت: 
یک کودك 10 ســاله با اقدام با هوشیارى 
و اقدام به موقــع، 9 نفــر را از چنگال مرگ 
خاموش نجات داد. وحید شادى نیا در تشریح 
این خبر اظهار کرد: بر اساس گزارش رسیده 
به اورژانس، 9 نفــر در زیرزمین یکى از خانه 
باغ هاى اطراف خسروشــاه دچار مسمومیت 
با گاز مونوکسید کربن شده بودند. علت بروز 
این حادثه، تولید گاز مونوکسید کربن در اثر 
کار ژنراتور با بنزین گزارش شده و هر 9 نفر 

در این شرایط دچار مسمومیت شده بودند.

شــادى نیا ادامه داد: یک کودك 10 ساله، 
وقتى متوجه مى شود که صدایى از زیرزمین 
به گوش نمى رسد، با هوشیارى به همسایگان 
و سپس اورژانس اطالع داده و در این راستا 
پنج دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام 

شدند.
سخنگوى اورژانس آذربایجان شرقى گفت: 
ســه نفر از مصدومان دچار کاهش ســطح 
هوشیارى و مشکالت شــدید تنفسى شده 
بودند که با اقدام بالفاصله نیروهاى اورژانس 

از مرگ نجات یافتند.

قیمت آرد افزایش یافت؟پایان تراژیک تعقیب یک پلنگ در وسط شهر

کودك 10 ساله، 9 نفر را  نجات داد
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دختر بچه 3 ساله
 پیدا شد 

فرمانده انتظامى شهرسـتان نطنز گفـت: دختر بچه 
3 سـاله که در محدوده کشـاورزى در بادرود مفقود 
شده بود، به آغوش خانواده بازگشت. مهدى کریمى 
گفت: عالوه بر نیروهاى پلیس، نیروهاى امدادى و 
اورژانس نیز در محل مذکور حاضر شدند و با تالش 
فراوان و کمتر از 12 ساعت، این کودك خردسال که 
از اتباع افغانسـتان است پیدا شـد. وى تصریح کرد: 
بعد از بررسى وضعیت سالمت جسمى، این کودك 

تحویل خانواده شد. 

حذف روزانه 70 تن زباله 
با راه اندازى مرکز بازیافت گلپایگان، از دفن روزانه 
70 تن زباله در طبیعت جلوگیرى شده است . شهردار 
گلپایگان با اشاره به اینکه مرکز بازیافت این شهر به 
عنوان نخستین مرکز جمع آورى زباله غرب استان 
عالوه بر گلپایگان، خوانسار را هم تحت پوشش قرار 
مى دهد گفت: بازیافت گلپایگان با هدف حذف دفن 
روزانه 70 تن زبالـه و تبدیل آنها به کود کمپوسـت 
براى توسعه فضاى سـبز با 150 میلیارد ریال هزینه 
ساخته و راه اندازى شده است. پیمان شکر زاده افزود: 
این مرکز مجهز به اسـتخرهاى جمع آورى شیرابه 
بدون جذب در زمین اسـت که طبق استانداردهاى 

زیست محیطى عمل مى کند.

آبرسانى به مجتمع 
23 روستایى

 عملیـات اجرایـى طـرح آبرسـانى بـه مجتمـع 23 
روسـتایى الى سـیاه در شهرسـتان نایین آغازشد. 
این طـرح را وزارت نیـرو در قالب طـرح محرومیت 
زدایى از روستاها با همکارى قرارگاه سازندگى سپاه 
امام حسـن (ع) اجرا مى کند. در ایـن طرح با اجراى 
40 کیلومتر خط انتقال به قطر 150 میلیمتر و احداث 
6 ایستگاه پمپاژ، آب شـرب پایدار جمعیتى بالغ بر 3 
هزار نفر به صورت پایدار تامین مى شـود. با اجراي 
این طرح،  شبکه آبرسانى مجتمع 23 روستایى الى 
سـیاه در حد فاصل روسـتاي رحیم آباد تا مهرآباد و 
نصر آباد به سـامانه آبرسـانى اصفهان بزرگ وصل 

مى شود.

بارش هاى رگبارى
 از امروز

کارشناس مسـوول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اصفهان گفـت: رگبارهاى پراکنده بهـارى و وزش 
باد به نسـبت شـدید بـراى دوشـنبه (امـروز) و روز 
سه شنبه در بیشتر مناطق استان پیش بینى مى شود 
و احتمال وقوع ایـن بارش ها تا آخر هفتـه نیز ادامه 
دارد. حجت ا... على عسگریان افزود: دماى هوا کمى 

کاهش پیدا خواهد کرد.

افزایش
  ابتال به سالک 

مدیر شـبکه بهداشـت و درمان شاهین شهر و میمه 
از افزایـش 50 درصـدى مـوارد ابتال به سـالک در 
سال 1400 خبر داد. على پارسـا با بیان اینکه استان 
اصفهـان مخـزن اصلـى عامـل سـالک روسـتایى 
شـناخته شـده اسـت، افزود: مـوارد ابتال به سـالک 
شهرستان شاهین شهر و میمه از نوع روستایى بوده 
و کانون ایـن بیمارى در شهرسـتان شـهرهاى گز، 
گـرگاب و مناطق حاشـیه شاهین شـهر( گلدیس و 
مسـکن مهر) بوده و مهم ترین نشـانه ابتـال به این 
بیمارى عـدم بهبودى محل نیش پشـه تـا 2 هفته 
بعد از گزش اسـت. رئیس شـبکه بهداشت و درمان 
شاهین شهر و میمه موارد ابتال به سالِک شاهین شهر 
و میمه در 1400 را 59 مورد برشـمرد و خاطرنشان 
کـرد: با توجه بـه اینکـه در سـال99 مـوارد ابتال به 
سـالک در این شهرسـتان 29 نفر بوده مـوارد ابتال 
به سالک در شاهین شـهر و میمه رشد 50 درصدى

 داشته است. 

خبر

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان از ممنوع بودن ارائه 
خدمات زیربنایى به تغییر کاربرى غیرمجاز اراضى خبرداد.

حجت االسالم و المسلمین اسدا... جعفرى گفت: مالك 
و معیار در اصل واگذارى ها و ارائه خدمات باید بر اساس 
موازین قانونى باشــد، بنابراین در جهت رونق و توسعه 
تولید و صنعت اگر واگذارى بر این اســاس انجام شود، 
مانع تراشى جایز نیست و با تغییر کاربرى هاى غیر مجاز 
و خالف قانون با جدیت مقابله مى شــود و ارائه خدمات 
زیربنایى به تغییر کاربرى غیرمجاز اراضى خالف قانون 
و ممنوع است.او خطاب به مدیران استان اصفهان، گفت: 
مدیر در طراز نظام جمهورى اسالمى باید قیمتى باشد، نه 

آنکه به هر قیمتى به پست مدیریت رسیده باشد.
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان با انتقاد از برخى 
نواقص و ایرادات در نحوه جانمایى ها در اختصاص اراضى 
به واحد هاى صنعتى، مى گوید: متأسفانه در گذشته نحوه 
جانمایى ها داراى ایراداتى بود که الزم است به گونه اى 
عمل شود که این امر تعارضى با مسائل زیست محیطى 
نداشته باشد.حجت االسالم و المسلمین جعفرى گفت: 
شرکت شهرك هاى صنعتى نیز در توسعه شهرك هاى 
صنعتى با بازبینى و کارشناســى دقیق ضرورت و نحوه 
توســعه آن را از جمیع جهات مورد نظارت قرار دهد که 

وفق مقررات تحقق پیدا کند.

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: 
مراجعه مردم استان براى دریافت واکسن کرونا در یک هفته 
اخیر به حدود یکهزار نفر در روز رسید در حالى که هنوز حدود 

60 درصد از واجدان شرایط، دوز سوم را تزریق نکرده اند.
رضا فدایى افزود: اکثر مردم استان اصفهان نوبت اول و دوم 
واکسن کرونا را دریافت کرده اند اما مشکل اصلى ما در باره 
دوز سوم است که هنوز حدود 60 درصد از افراد واجد شرایط 
براى دریافت آن اقدام نکرده اند و ما از رسانه ها مى خواهیم 

که در این زمینه اطالع رسانى کنند.
وى با بیان اینکه رکورد تزریق روزانه بیش از 80 هزار دوز 
واکسن کرونا در استان در سال گذشــته ثبت شده است، 

خاطرنشان کرد: در آن برهه زمانى هنوز بیشتر مردم واکسن 
را دریافت نکــرده بودند و براى تزریق آن مراجعه بســیار 

باالیى داشتیم.
وى با اشاره به اینکه در زمان حاضر از بین مراکز تجمیعى 
واکسیناسیون فقط مرکز ُپل شهرستان در اصفهان فعال 
است، تصریح کرد: واکسیناسیون در مراکز بهداشت و جامع 

سالمت در حال انجام است.
فدایى خاطرنشــان کرد: در زمان حاضر عمــده بیماران 
کرونایى بســترى در بیمارســتان ها از افراد واکسن نزده 
یا کســانى که واکسیناســیون خــود را کامــل نکردند، 

هستند.

 روزى 1000 نفر در اصفهان 
واکسن مى زنند

ارائه خدمات به کاربرى هاى 
غیرمجاز اراضى ممنوع است

از بامداد روز شــنبه که فیلم هایــى از تغییر رنگ آب 
رودخانه زاینــده رود در محــدوده فالورجان اصفهان 
منتشر شد، علت این موضوع همچنان نامشخص بوده 
و گفته شــده که متخصصان در حال بررسى علت این 
تغییر رنگ هستند. آنطور که مشاهدات نشان مى دهد،

 لکه هاى روغن و کف بر سطح آب مشهود است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتان اصفهان در این باره 
گفت: لکه هاى موجود بر روى زاینده رود رفع شــده و 
اکنون منتظــر نتیجه نمونه آزمایشــات آب منطقه اى 

هستیم و البته آب شرب سالم است.
منصور شیشه فروش اظهار کرد:  گزارشى مبنى بر وجود 
لکه هایى کف آلــود بر روى آب زاینــده رود در منطقه 
فالورجان داده شد که بالفاصله عوامل آب منطقه اى و 

آزمایشگاه این شرکت به این منطقه اعزام شدند.
وى با بیان اینکه نمونه بردارى از آب زاینده رود و لکه هاى 
موجود انجام شده است، افزود: اگرچه این لکه ها چربى 
و یا روغن نیست، اما در حال بررسى است و اکنون وجود 
لکه هاى کف آلود در زاینده رود در منطقه فالورجان رفع 

شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: گروه هاى 

گشت و بازرسى آب منطقه اى براساس نوع مواد موجود 
در رودخانه، در حال بررسى تغییر رنگ آب زاینده رود در 

منطقه فالورجان هستند.
وى البته تاکید کرد: در سوابق گذشــته این گونه بوده 
که بعضــًا تانکرى ته مانده پســاب هاى خــود را وارد 
زاینده رود مى کرد و احتمال مــى رود لکه هاى بر روى 
آب زاینده رود، مواد شوینده  باشد. شیشه فروش تصریح 
کرد: خوشبختانه لکه هاى موجود بر روى زاینده رود رفع 
شده اســت و اکنون منتظر نتیجه نمونه آزمایشات آب 

منطقه اى هستیم.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتان اصفهــان درباره 
رســیدن این لکه ها بــر روى زاینده رود بــه اصفهان، 
اظهــار کــرد: حجم ایــن مــواد و لکه ها بســیار کم 
بــوده و بــه اصفهــان نمى رســد و مــورد خاصــى 

وجود ندارد.
شیشه فروش درباره کیفیت آب شرب اصفهان با توجه 
به ذخیره اندك سد زاینده رود، اظهار کرد: در حال حاضر 
تیم بررســى کیفى آب از خود شرکت آب منطقه اى در 
محل سد زاینده رود، رودخانه، کانال ها و چاه ها حضور 
دارند و نسبت به بررسى ســالمت آب اقدام مى کنند، 

همچنین مرکز بهداشت، آزمایشــگاه آب وفاضالب و 
محیط زیست، منابع آب را از نظر بهداشتى و سالمت آن 

بررسى و پایش مى کنند.
در همین حال مدیر محیط زیســت و کیفیت منابع آب 
شرکت آب منطقه اى اصفهان هم گفت: علت تغییر رنگ 
آب رودخانه زاینده رود در محل ســد آبشار اصفهان در 

دست بررسى است.
مسعود ســیدى پور اظهار کرد: لکه هاى ایجاد شده در 
باالدست پس از گذشت زمان در محل سد آبشار تجمع 
یافته و باعث کدورت آب به مدت یک ساعت در پشت 

سد آبشار شده است.
وى با بیان اینکه طبق پایش هاى اولیه، تغییر رنگ آب 
رودخانه به علت آلودگى نفتى و روغنى نیســت، افزود: 
نمونه بردارى از ماده تخلیه شده در رودخانه زاینده رود در 
شهرستان فالورجان بالفاصله با رؤیت لکه ها انجام و 
نتیجه نمونه بردارى با انجام آزمایش هاى دقیق متعاقبًا 

اعالم خواهد شد.
مدیر محیط زیســت شــرکت آب منطقه اى اصفهان 
خاطرنشــان کرد: رنگ آب درحال حاضــر به صورت 

طبیعى است.

مدیرکل مدیریت بحران: لکه ها چربى و روغن نیست، آب شرب سالم است 

ماجراى تغییر رنگ آب زاینده رود نصف جهان ساخت و ســاز در بخشــى از خیابان 
گلســتان مــردم این منطقــه را با مشــکل روبه 
رو کرده اســت. این ساخت و ســازها باعث سر و 
صدا، گرد و غبــار، تجاوز به حریم معابر و ســلب 
آسایش همســایه ها و کســبه شده اســت. این 
روزها شــهروندان بخشــى از این خیابان به علت 
اینکه ساخت و ســازها طوالنى مدت شده از این 
موضوع گله مند هســتند. به گفته شــهروندان و 

کســبه این منطقه عالوه بر چهره نازیبایى که این 
ساختمان هاى نیمه ســاز به مدت طوالنى ایجاد 
کرده اند پیمانــکاران برخى از ســاختمان ها نیز 
نخاله هاى ساختمانى را در زمین هاى خالى اطراف 
مى ریزند و این مشــکل دیگرى اســت که باعث 
مى شود بخشــى از این خیابان که در آن ساخت 
و ساز در جریان اســت همواره از فضاى نامناسبى 

برخوردار  باشد. 

سد معبر میوه فروشان در پیاده روهاى  نصف جهان
شــهر اصفهان تردد عابران پیــاده را مختل کرده 
اســت. با توجه به اینکه پیاده رو ها مکان امن براى 
تردد عابران پیاده اســت، امــا کم توجهى برخى 
کسبه به حقوق شــهروندان مشــکالتى را براى 
عابران پیاده به وجود مى آورد و تردد آنها را مختل 

مى کند. در شهر اصفهان این موضوع باعث گالیه 
بسیارى از شهروندان شــده است. در همین رابطه 
مدت هاســت در خیابان مدرس بســیارى از میوه 
فروشــان با گذاشــتن اجناس خود مقابل مغازه و 
اشــغال پیاده رو و معابر عمومى موجب اخالل در 

رفت و آمد عابران پیاده شده اند.

عضو هیئت رئیســه مجلس شوراى  نصف جهان
اسالمى نســبت به گرانى دارو گالیه کرد. مجتبى 
یوسفى چندى پیش در توییتى نوشت: این موضوع 
به دهک هاى پایین جامعه فشــار وارد مى کند. با 

وجود اینکه هنوز حذف ارز 4200 در بالتکلیفى به 
سر مى برد اما این روزها شهروندان اصفهانى هم 
شــاهد گرانى حداقل 20 درصدى در زمینه قیمت 

دارو و تعرفه هاى پزشکى هستند.

مدیرعامل شرکت توســعه مجتمع هاى سیاحتى، 
فرهنگى و ورزشى سپاهان شــهردارى اصفهان 
با بیــان اینکــه شناســایى فرصت هــاى جدید 
گردشگرى اصفهان در دستور کار قرار دارد، گفت: 
با فعالیت هاى فنى و علمى صورت گرفته، مطالعات 
فاز دوم تله   ســیژ ناژوان براى ارتقاى ظرفیت هاى 

گردشگرى کالن شهر اصفهان انجام مى شود.
سعید ساکت با بیان اینکه وجود امکاناتى همچون 

ســورتمه، چرخ و فلک به عنوان چشم اصفهان و 
پارك آبى حق مردم اصفهان و ایران زمین اســت، 
تصریح کرد: دنبال کردن فاز دوم تله   سیژ ناژوان و 
اضافه کردن ظرفیت هاى بازدید از پهنه ریه تنفسى 
شهر اصفهان از ناژوان که حق مردم اصفهان است 
از دیگر موضوعات مهمى به شمار مى رود که مورد 
پیگیرى قرار دارد و در این زمینه تالش هاى زیادى 

از سوى همکاران ما انجام شده است.

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان گفت: باتوجه 
به ابالغ دســتور العمل دریافت کد شناسه قطعات 
یدکى، اگر در واحد صنفى باترى و کمک فنر، شناسه 
رهگیرى نداشته باشد، تحت عنوان کاالى قاچاق 

توسط بازرسان سازمان صمت، برخورد خواهد شد.
این روزها لوازم یدکى تقلبى خودرو، فروشندگان را 
نیز به دردسر انداخته و تشخیص قطعه اصل را سخت 
کرده است. طرح رهگیرى لوازم یدکى خودرو براى 
جمع آورى قطعات تقلبى که از 15 فروردین در کشور 

در دستورکار قرار گرفته است.
اما با گذشت دو هفته از آغاز این کار، هنوز خبرى از 
اجراى آن در شــهر اصفهان نیست و در بازار کمک 
فنر و باترى همچنان بدون کد شناســه و رهگیرى 
به فروش مى رسد و صاحبان واحد هاى صنفى نیز از 

موضوع اظهار بى اطالعى مى کنند.
جواد محمدى فشــارکى با اشــاره به اجراى طرح 
رهگیــرى قطعات یدکــى و اجــراى نظارت ها از 
15فروردین در اصفهان اظهار داشت: طبق ماده 5 
دســتور العمل اجراى این طرح، قرار بوده که بعد از 
4ماه از زمان ابالغ  یعنى 13فروردین 1401، براى 
کلیه کاالهایى که در سطح بازار موجود است، برخورد 

الزم صورت گیرد.
وى افزود: اطالع رسانى ها از سوى سازمان صمت و 
اتاق اصناف و اتحادیه ها به واحد هاى صنفى انجام 
شده و قرار بوده اگر کاالیى از قدیم در واحدى صنفى 
موجود است و هنوز فروش نرفته و الزم است شناسه 
رهگیرى دریافت کند، متصدیان به تولیدکنندگان یا 
واردکنندگان مراجعه کنند و شناسه رهگیرى دریافت 

و بر روى کاال نصب کنند.
مدیر بازرســى و نظارت اصناف اســتان اصفهان 
بیان کرد: هم اکنون نیز بســیارى از کاالهایى که 
در واحد هاى صنفى است، شناسه رهگیرى را دارد. 
کد رهگیرى توسط خود تولیدکننده در مبدا تولید زده 
مى شود و اگر واردکننده اى هم کاالیى وارد کرده، در 
همان اولین انبار که کاال مستقر مى شود، باید ثبت و 

کد رهگیرى دریافت و نصب شود.
محمدى فشارکى تصریح کرد: نیاز نیست فروشندگان 
واحد صنفى بر روى کاال کد رهگیرى نصب کنند. 
فقط به دلیل کاالهایى که از قبــل در واحد صنفى 
موجود داشتند، باید این کار را انجام مى دادند که تا 13 
فروردین و در واقع 4 ماه فرصت داشتند و اکنون دیگر 

این فرصت از دست رفته است.

مدیر منطقه 2 شــهردارى اصفهان از ایمن سازى 
حاشــیه جنوبى اتوبان دانشــگاه صنعتى با نصب 
گارد ریــل و جلوگیرى از واژگونــى خودرو در این 

محل خبر داد.
محمد صیرفى نــژاد با تاکید بر اینکــه مطالبات و 
خواســته هاى مردمى منطقه جــزو اولویت هاى 
مدیریت منطقه 2 است، اظهار کرد: حاشیه جنوبى 
اتوبان دانشگاه صنعتى پشــت محله دهنو یکى از 

موارد حادثه خیزى بود کــه به دلیل اختالف ارتفاع 
سطح اتوبان با محله مسکونى دهنو باعث واژگونى 

خودروها شده بود.
وى با بیان اینکه مردم محلى از طریق سامانه 137 
غیرایمن بودن حاشیه جنوبى اتوبان دانشگاه صنعتى 
را اطالع دادند، افزود: کارشناســان بخش ترافیک 
منطقه دو از محل مذکور بازدید و ســپس دستور 

ایمن سازى سریع آن صادر شد. 

ساخت و سازهاى نامناسب 

معضلى به نام سد معبر میوه فروشان 

گالیه از گرانى دارو 

مطالعات فاز دوم تله سیژ ناژوان انجام مى شود 

ضبط باترى و کمک فنر بدون شناسه رهگیرى
 در اصفهان

حاشیه جنوبى اتوبان دانشگاه صنعتى ایمن شد

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان با بیان اینکه معدن گچ قانونى در شرق 
اصفهان نداریم، گفت:450 هکتار از اراضى تخریب شده توسط معادن در سجزى با کاشت 

نهال و بذر بازسازى شده است.
محمدعلى کاظمى اظهار داشــت: معادن گچ، خاك رس و شن و ماسه با توجه به اینکه طى 
بیش از 30 سال فعالیت در دشت سجزى تخریب بسیار زیادى داشتند با پیگیرى ها و همکارى 
ادارات منابع طبیعى، محیط زیست و صمت خوشــبختانه اواخر سال 1399 تعطیل شدند و 

اکنون معادن گچ قانونى در شرق اصفهان نداریم.
وى با بیان اینکه در شرق اصفهان و مناطق کویرى استان، قاچاق و برداشت غیرمجاز خاك 
اتفاق مى افتد، افزود: با وجود تعطیلى معادن گچ و کوره هاى آجرپزى اما کوره هایى که اکنون 
فعالیت مى کنند براى تأمین ماده معدنى خود، غیرمجاز خاك برداشت مى کنند و حتى در برخى 

معادن داراى مجوز استان نیز این تخلف مشاهده مى شود.
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان با بیان اینکه یــگان حفاظت این نهاد 
تاکنون شمارى از خودروها را که از اراضى ملى در سجزى، محمدآباد و مزرعه شور غیرمجاز 
خاك برداشت مى کردند، شناسایى و متوقف کرده است، ابراز داشت: مردم نیز هرگونه تخلف 
در این زمینه را با شــماره گیرى 1504 به یگان حفاظت منابع طبیعى استان براى پیگیرى، 

گزارش کنند.
کاظمى با اشاره به اینکه بخشى از برداشت هاى غیرمجاز خاك نیز در اراضى کشاورزى استان 
اتفاق مى افتد، خاطرنشان کرد: با توجه به کم آبى و خشک شدن چاه هاى آب، برخى کشاورزان 
اجازه مى دهند خاك اراضى و مستثنیاتشان را برداشت کنند که این امر از نظر سازمان جهاد 
کشاورزى نیز تغییر کاربرى و تخریب اراضى محسوب مى شود و غیر مجاز است اما در بخشى 

از اراضى کشاورزى استان این معضل را شاهد هستیم.
وى تصریح کرد: با توجه به اینکه این شرایط بر تشدید آلودگى هواى شهر اصفهان تأثیر گذار 
است، محل استقرار و فعالیت معادن براســاس مصوبه شوراى عالى برنامه ریزى باید مکان 
یابى شــود، از این رو ما نیز اعالم آمادگى کردیم که گروه آمایش سرزمین، هر نقطه اى در 
اراضى ملى را که خارج از شعاع 50 کیلومتر شهر اصفهان، شناسایى و تأیید کنند براى انتقال 

معادن گچ و آجر در اختیار آنان قرار دهیم.

سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: روز یکشنبه (دیروز) 
مجدداً پاسخ شوراى شهر به فرماندارى درباره تعرفه حمل و نقل 
عمومى به رأى گذاشته شد و به تصویب رسید و این پاسخ به هیأت 
تطبیق ارسال خواهد شد تا جمع بندى نهایى درباره نرخ  تعرفه هاى 

اتوبوسرانى، تاکسیرانى و قطار شهرى به قطعیت برسد.
على صالحى ادامه داد: این را تأکید مى کنم که هنوز مراحل نهایى 
درباره نرخ ها طى نشده و باید منتظر نشست مشترك شوراى شهر 

و هیأت تطبیق باشیم.
صالحى درباره نرخ بلیط قطار شــهرى گفت: قرار بر این شد براى 
کسانى که از اصفهان کارت استفاده مى کنند و بیش از 20 سفر در 
ماه انجام مى دهند، نرخ بلیط از مبلغ 1600 تومان به 2 هزار تومان 
افزایش یابد؛ براى بلیط تک سفره هم، تعرفه را از 2 هزار تومان به 

2 هزار و 800 تومان افزایش دادیم.
سخنگوى شــوراى اســالمى شــهر اصفهان بیان کرد: تعرفه 
کســانى هم که کمتر از 20 ســفر در ماه با قطار شــهرى انجام 
داده و اصفهان کارت اســتفاده مى کنند، 2 هــزار و 200 تومان 

خواهد بود.
صالحى به اتوبوســرانى هم اشــاره کرد و گفت: به طور میانگین 
بیــش از 30 درصد افزایش نــرخ در خطوط مختلــف را خواهیم 
داشت و درباره تاکسى ها قرار شــد در کورس اول و دوم، 2 هزار 
تومان و کورس دوم به بعد 1500 تومان محاســبه شود که حدود 
30 درصد افزایش خواهیم داشــت. میانگین هر ســفر در خطوط 
تاکسیرانى 4 کورس است که به طور میانگین عدد 1750 تومان 

برآورد مى شود.

افزایش کرایه ناوگان خاك شرق را به توبره کشیده اند
 حمل و نقل در انتظار جلسه 
شوراى شهر با فرماندارى
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اینستاگرام با افزودن قابلیت مولتى تسکینگ 
یا انجام همزمان چند کار، به کاربران این شــبکه 

اجتماعى اجازه مى دهد همزمان با مرور فید، چت کنند.
 با این تغییر، چتهاى جدید باالى بخش فید ظاهر مى شود و کاربران 
مى توانند همزمان با مرور فید، با زدن روى بخش پیام، پاسخ دهند.

این اپلیکیشن همچنین میانبرى را اضافه کرده تا اشتراك گذارى پستها سریعتر شود. 
کاربران به جاى گشتن در فهرست دوستانشان، مى تواند چهار دوست را مشخص کنند که 

در هنگام انتخاب گزینه اشتراك گذارى، به عنوان میانبر ظاهر خواهند شد.
اینستاگرام همچنین قابلیت اشتراك گذارى آهنگ را اضافه مى کند که به کاربران امکان مى دهد 30 ثانیه 

پیش نمایش آهنگهاى اسپاتیفاى، اپل موزیک و آمازون موزیک را به اشتراك بگذارند.
از زمانى که شرکت ِمتا یکپارچگى اینستاگرام و مسنجر را آغاز کرده است، چت داخلى اینستاگرام به طور مستمر قابلیتهاى 
بیشترى پیدا کرده و شباهت بیشترى به مسنجر یافته است. اکنون کاربرانى که پیامهاى دریافتى هر دو اپلیکیشن را به 
یکدیگر لینک کرده اند، در قسمت باالى بخش پیامهاى مستقیم (DM)، مى توانند مشاهده کنند کدام یک از دوستانشان 

آنالین هستند.
اینستاگرام همچنین میانبر @Silent را مشابه به روزرســانى اخیر مسنجر اضافه کرده است. اضافه کردن این میانبر به 
پیامها اجازه مى دهد پیامها بدون نوتیفیکشن (اعالن)، دریافت شوند. همچنین چتهاى گروهى قابلیت نظرسنجى خواهند 

داشت و نظرسنجى دیگر منحصر به استورى نخواهد بود.
 این به روزرسانى فورا براى همه قابل دسترس نخواهد بود. این شرکت اعالم کرد قابلیتهاى جدید در برخى از کشورها 
عرضه مى شود و سپس در دسترس کاربران جهانى قرار مى گیرد اما به نام کشورها یا زمان عرضه جهانى آنها اشاره اى 

نکرد.

ساختن یک فایل PDF آسان است اما ویرایش آن به ابزارهاى خاصى نیاز دارد.
 اگر به دنبال افزودن یا حذف متــن، درج تصاویر، یا هر تغییر دیگرى در فایل هاى PDF خود هســتید، در اینجا 

گزینه هاى ویرایش شما وجود دارد.

از کدام روش براى ویرایش PDF خود 
استفاده کنید؟

بسته به نیازهاى ویرایشى خود، روش مناسبى را در این راهنما انتخاب کنید.
اگر فایل PDF شما حاوى تصاویر، نمودارها یا قالب بندى زیادى نیست، از Microsoft Word براى ویرایش فایل 
خود استفاده کنید. این به این دلیل است که قالب بندى اصلى PDF شما ممکن است زمانى که آن را در Word راه 
اندازى مى کنید از بین برود. PDF هاى معمولى که عمدتًا فقط محتواى متنى دارند به 

خوبى عمل مى کنند.
راه دیگر براى ویرایش فایل هاى PDF استفاده از مرورگر مایکروسافت 
اج اســت. اگر مى خواهید فایل خود را با افزودن متن، نقاشى و نکات 
برجسته حاشیه نویســى کنید، این بهترین راه رایگان براى انجام 

این کار است.
اگر PDF شما حاوى اطالعات حساسى نیست، پس حتى نیازى به 
نصب ابزارى براى ویرایش فایل PDF خود ندارید. به سادگى به 
یک سایت ویرایشگر PDF آنالین بروید، PDF خود را آپلود کنید و 

هر تغییرى را که مى خواهید در فایل خود ایجاد کنید.
اگر کاربر مک هستید، مى توانید از برنامه پیش نمایش داخلى براى 
ایجاد چندین نوع تغییر در فایل خود اســتفاده کنیــد. فقط PDF خود را 
در پیش نمایش بارگیرى کنید و یکى از گزینه هــاى متعدد را از نوار ابزار باال 

انتخاب کنید.

Microsoft Word با استفاده از PDF ویرایش
 Microsoft شما عمدتاً حاوى محتواى متنى است، از PDF خود نیستید، یا PDF اگر خیلى نگران حفظ قالب بندى
Word براى ایجاد تغییرات در فایل خود اســتفاده کنید. این روش در برنامه موبایل Word نیز کار مى کند، اما در 

نسخه وب عمل نمى کند.
براى انجام این کار، ابتدا Word را در رایانه خود اجرا کنید و Open > Browse را انتخاب کنید. PDF خود را پیدا 

کنید و آن را انتخاب کنید تا در Word باز شود.
 PDF یک هشدار نشان مى دهد که ممکن است برخى از قالب بندى اصلى Word ،شما باز شود PDF قبل از اینکه

خود را از دست بدهید. اگر با این کار مشکلى ندارید، روى OK در اعالن کلیک کنید.
اکنون نسخه قابل ویرایش PDF خود را در پنجره Word خواهید دید. در باالى پنجره، روى Enable Editing  و 

سپس OK  کلیک کنید تا ویرایش فایل شما شروع شود.
براى تغییر یا ویرایش متن، متن موجود را انتخاب کرده و کار مورد نظر را انجام دهید. به طور مشابه، براى حذف 
یک تصویر، تصویر را انتخاب کنید و روى صفحه کلید خود Delete را فشار دهید. با خیال راحت هر تغییرى 

که مى خواهید ایجاد کنید.
وقتى تغییرات را تمام کردید، فایل را به صورت PDF ذخیره کنید. براى انجام این کار، در 

گوشه سمت چپ باالى Word، روى File کلیک کنید.
در صفحه باز شده، Save As > Browse را انتخاب کنید.

در پنجره « Save As»، پوشــه اى را انتخاب کنید تا فایلتان در آن 
ذخیره شود. روى فیلد « File Name » کلیک کنید و یک نام 
براى PDF ویرایش شده تان تایپ کنید. روى منوى 
کشــویى « Save as Type » کلیک کنید و 

PDF  را انتخاب کنید.

ســپس PDF خود را با کلیک 
روى Save در پاییــن 

ذخیره کنید.

 اپل با به روزرسانى نسخه جدید iOS 15,4 مشکالتى که بعد از به روزرسانى 
اخیر در برخى از تلفن هاى آیفون ایجاد شده بود را حل مى کند.

چند روز پیش، شرکت غول پیکر الکترونیک آمریکایى، نسخه جدید سیستم 
عامل دستگاه هاى هوشمند، iOS را با نام iOS 15,4 چند هفته پس از انتشار 
نســخه قبلى، iOS 15,4 عرضه کرد. نسخه جدید، مشکل تخلیه باترى در 
برخى از آیفون هایى که نســخه قبلى iOS 4,15 را نصب کرده اند را حل 

مى کند.
و وب ســایت Cnet.com که متخصــص در زمینه 

مســائل فناورى است، نشــان داد که برخى از 
کاربران تلفن هاى آیفون اپل در ســایت 

شبکه اجتماعى توئیتر شکایت هایى 
در مورد تخلیه باترى دستگاه پس از 
نصب نسخه iOS 4,15 ثبت کردند و 
بخش پشتیبانى فنى اپل نیز از طریق 

توئیتر به شکایات مشــتریان پاسخ داد. 
حساب توئیترى اپل نوشت: طبیعى است که 

برخى از برنامه ها و ویژگى ها در یک بازه زمانى، 
حداکثر 48 ساعت پس از به روزرسانى سیستم عامل 

اصالح شوند.
آخرین نسخه همچنین اشکالى را که باعث مى شود برخى از 

دستگاه هاى بریل هنگام مرور متن یا پیام هشدارى پاسخ ندهند، و همچنین 
اشکالى که باعث مى شود برخى از دستگاه هاى شنود آیفون ارتباط خود را با 

برخى از برنامه هاى خارجى قطع کنند، برطرف مى کند.
اپل iOS 15,4 را در 15 مارس منتشر کرد. آخرین به روز رسانى شامل قابلیت 
استفاده از تشخیص چهره براى باز کردن قفل گوشى حتى با پوشیدن ماسک 

توسط کاربر، فناورى کنترل جهانى و 37 ایموجى جدید است.

چگونه یک PDF را ویرایش کنیم

استفاده کنید. این به این دلیل است که قالب بندى خود
اااندازى مى کنید از بین برود.
خوبى عمل مى کنند
راه دیگر براى
اج اســت
برجسته
اینکار
DFاگرF

نصب
یک سا
هر تغییر
اگر کاربر
ایجاد چندین
در پیش نمایش با

انتخاب کنید.

لل حل 4,15 را نصب کرده اند را iOSســخه قبلىS

C که متخصــص در زمینه 
شــان داد که برخى از 

پل در ســایت
ىىىىىىىىىایى کایت ه
گاه پس از 
ت کردند و 
یز از طریق 

یان پاسخ داد. 
: طبیعى است که 

ها در یک بازه زمانى،
ه روزرسانى سیستم عامل 

کالى را که باعث مى شود برخى از 

7توسط کاربر، فناورى کنترل جهانى و 37 ایموجى جدید است.

اپل مشکل تخلیه باترى دستگاه هاى خود را حل مى کند محدودیت واتس آپ در ارسال پیام ها توسط کاربران براى مقابله با اخبار جعلى
واتس اپ در بروزرســانى هاى جدید خود ویژگى هایى را در 
راستاى مقابله با اخبار جعلى اضافه کرده که به زودى براى 

همه کاربران این پیامرسان فعال مى شود.
اخبار جعلى همچنان یک موضوع داغ است و سه سال پیش 
واتس اپ سعى کرد با محدود کردن تعداد پیام هاى فوروارد 
شده قبلى که کاربران مى توانستند در یک زمان به گروه هاى 
دیگر ارسال کنند، با آن مبارزه کند. محدودیت هاى واتس اپ 

در آن زمان فقط در برزیل اجرا مى شد، اما اکنون محدودیت ها 
در سراسر جهان اعمال مى شوند. با آغاز به کار نسخه بتاى 
WhatsApp for Android نســخه 2.22.7.2، کاربــران 

واتس اپ در همه جا اجازه ندارند پیام هایى را که قبًال به بیش 
از یک چت گروهى در Android بازارسال شده اند، فوروارد 
کنند. اواخر هفته گذشته واتس اپ همان محدودیت ها را در 
نسخه iOS واتس اپ (بتا 22.7.0.76) اعمال کرد. با محدود 
کردن تعداد دفعات ارسال پیام ها، واتس اپ تعداد مشترکین 
خود را که اخبــار جعلى احتمالى دریافــت مى کنند کاهش 
مى دهد. براى اطمینان از عدم انتشار اطالعات نادرست، 
پیام هایى که قبًال ارســال شده اند مشمول 

این قوانین جدید هستند.
البته اگر شما تولید کننده محتواى یک 
پیام هستید، هیچ محدودیتى در تعداد 
دفعات ارسال پیام خود ندارید. از طرف 
دیگر، اگر پیامــى دریافت کردید که قبًال 
براى شما فوروارد شده است، نمى توان آن 
را دوباره به بیــش از یک چت گروهى فوروارد 
کرد. در حال حاضر فقط برخى از آزمایش کنندگان 
بتا محدودیت ها را دریافت کرده اند، اگرچه در چند روز 

آینده براى همه فعال خواهد شد.
یکى دیگر از به روزرسانى هاى بتاى جدید که براى کاربران 
اندروید به واتس اپ مى آید، مربوط به نسخه 2.22.8.11 است 
که به کاربران این امکان را مى دهد که از میانبر هاى خاصى 
هنگام انتخاب شماره تلفن در حباب چت استفاده کنند. قبًال، 
ضربه زدن روى شــماره تلفن در حباب چت شما را به برنامه 
پیش فرض شماره گیر تلفنتان مى برد. اما اکنون، در عوض، 
واتس اپ به دنبال این اســت که ببیند آیا شــماره تلفنى که 
روى آن ضربه زده اید متعلق به شخصى با حساب واتس اپ 

است یا خیر.
اگر شماره تلفن در واتس اپ است، مى توانید بالفاصله یک 
چت جدید را شروع کنید، با شــماره تماس بگیرید یا آن را به 
لیست مخاطبین خود اضافه کنید. اگر شماره انتخاب شده در 
واتس اپ نیست، مى توانید با شماره تماس بگیرید یا آن را به 

لیست مخاطبین خود اضافه کنید.
براى جلوگیرى از انتشار اطالعات نادرست، کاربران iOS و 
Android WhatsApp نمى توانند پیام هاى قبًال ارسال شده 

را به بیش از یک چت گروهى ارســال کنند. واتس اپ تعداد 
پیام هایى را که کاربران مى توانند ارسال کنند محدود مى کند 

تا از انتشار اطالعات نادرست جلوگیرى کند.

چت کردن 
در اینستاگرام

راحت تر مى شود

7 روش
 براى 

خاموش و 
روشن کردن

Wi - Fi
در ویندوز 11

در این گزارش به بررسى 7 روش براى خاموش و روشن  کردن Wi - Fi در 
ویندوز 11 مى پردازیم، اما هنوز نمى دانید که این کار روى این سیستم عامل 
ویندوزى جدید چطور انجام مى شود در ادامه با ما همراه باشید تا با استفاده 
از 7 روش ساده به شما بگوییم چطور مى توانید واى-فاى رایانه یا لپ تاپ 

خود را در ویندوز 11 روشن و یا خاموش کنید.

قدم اول: Settings را با اســتفاده از فشــردن 
کلید هاى میانبر Win + I یا سرچ ویندوز باز کنید.

قــدم دوم: از طریــق پنل ســمت چــپ روى گزینه
 Network & internet کلیک کنید.

قدم سوم: حاال به پنل سمت راســتى رفته و چراغ کنار 
گزینه Wi-Fi را خاموش و یا روشن کنید.

در لپ تاپ هــا معموًال یک کلیــد ویژه براى 
روشن و خاموش کردن واى-فاى وجود 

دارد.
 البته، اگر کلیــد کیبورد واى-فاى 
شــما کار نمى کند، ایــن روش 
برایتان موثر نخواهــد بود چراکه 
درایور مختص بــه آن حتما باید 

روى سیستم تان وجود داشته باشد. 
بنابراین، ابتدا بایــد درایور مختص به 

کیبــورد را روى کامپیوتر نصب کنید تا این 
مشکل حل شود.

خاموش و روشن 
کردن واى-فاى 
با استفاده از 

Settings

خاموش و روشن کردن واى-فاى با 
Quick Settings استفاده از

خاموش و روشن کردن واى-فاى با استفاده از 
Settings

خاموش و روشن کردن واى-فاى با 
Device Manager استفاده از

خاموش و روشن 
کردن واى-فاى با 
استفاده از کیبورد

1

3
 4

5

2

قدم اول: ابتدا روى آیکون network/volume/battery در نوار وظیفه کلیک کرده تا 
سریعا Quick Settings برایتان باز شود.

قدم دوم: از بخش باالیى صفحه نمایــش Quick Settings، آیکون واى-فاى قابل 
مشاهده خواهد بود. روى این آیکون واى-فاى کلیک کرده تا قابلیت استفاده از واى-فاى 

برایتان روشن و یا خاموش شود.
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ن

1111
خا

خاموش
ااستستففا

قدم اول: روى دکمه اســتارت موجود در نوار وظیفه کلیک راســت کرده و ســپس گزینه Device Manager را از 
آپشن هاى موجود باز کنید.

قدم دوم: در پنجره Device Manager، زیرمجموعه Network adapters را باز کرده تا ورودى آدپتور واى-فاى 
خود را مشاهده کنید.

قدم سوم: حاال روى ورودى آداپتور واى-فاى کلیک راست کرده و سپس گزینه Disable device را انتخاب کنید.
توجه داشته باشید که هنگام کلیک روى زیرمجموعه Network adapters لیست تعدادى از ورودى ها را مشاهده خواهید 

کرد. به همین دلیل هم غیرفعال کردن آداپتور درست در این بخش از اهمیت زیادى برخوردار است.
قدم چهارم: وقتى هشــدار زیر را دریافت کردید باید روى گزینه Yes کلیک کنید تا دیوایس مرتبط با واى-فاى شــما 

غیرفعال شود.
براى فعال کردن آداپتور واى-فاى، روى ورودى مورد نظر کلیک راســت کرده و این بــار گزینه Enable device را 

انتخاب کنید.

<<<<<<<<<<<

قــدم اول: Settings را بــاز کــرده و ســپس از قســمت ســمت چپــى گزینــه 
Network & internet را انتخاب کنید.

قدم دوم: از پنل سمت راست، روى حالت Airplane کلیک کنید.
قدم سوم: در بخش Wireless devices با استفاده از چراغ کنار ورودى واى-فاى مى توانید آن را 

مطابق تصویر زیر روشن و یا خاموش کنید.

قدم اول: ابتــدا Quick Settings را باز کرده و روى 
آیکون network/volume/battery در قســمت نوار 

وظیفه کلیک کنید.
قدم دوم: روى آیکــون پیکان کوچکى کــه کنار آیکون 

واى-فاى قرار دارد، کلیک کنید.
قدم سوم: اگر واى-فاى روشن باشد، شما لیستى از شبکه هاى قابل 
دسترس را مشاهده خواهید کرد. درست مانند تصویر زیر روى چراغ کنار 
واى-فاى کلیک کنید تا خاموش و روشــن کردن واى-فاى در ویندوز 

11 انجام شود.

خاموش و روشن کردن 
واى-فاى با استفاده از 

Quick Settings 6

7
عالوه بر روش هــاى مختلفى کــه در باال 
ذکر شد، برخى از لپ تاپ ها داراى یک دکمه 
مختص به روشــن/ خاموش کــردن واى-فاى 
هســتند. در صورت وجود، مى توانید از این 
دکمه براى ســریع تر خاموش یا روشن 
کردن واى-فاى خود استفاده کنید؛ اما 
باید توجه داشت که اکثر لپ تاپ هاى 
جدید داراى دکمه اختصاصى براى این 
کار نیســتند و باید از روش هاى دیگرى که 

توضیح دادیم استفاده کنید.

خاموش و روشن 
کردن واى-فاى 
با استفاده 
از دکمه 
اختصاصى
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 هسته سیب

هسته ســیب حاوى ســیانید اســت ، خوردن 
هســته هاى 20 عدد سیب میتواند باعث 
مرگ یک انسان بالغ شــود در حالى 
که تعداد کمتر مــى تواند باعث فلج 
اعضاى بدن، نارسایى قلبى و ریوى، 

آسیب هاى مغزى و کما شود.
خوردن دانــه هاى ســیب تنها در 
صورتى خطرناك اســت که فرد این 
کار را به دفعات زیاد انجام دهد . دانه هاى 
سیب حاوى ترکیب گیاهى به نام آمیکدالین 
هستند . آمیگدالین بخشى از دفاع شیمیایى دانه ها است. 

هسته زردآلو
هســته زردآلو نیز حاوى سیانید اســت . بیش از 2-1 عدد از این 
هســته ها را در طى روز مصرف نکنید ؛ زیرا مشکالت معده اى 
و تهوع ایجاد خواهد کرد و مصرف مقادیر بسیار زیاد آمیگدالین، 

کشنده است.

 هسته آلو
آلو ظاهر جذابى دارد اما هسته آن کامال بى خطر نمى باشد؛ به ویژه 
وقتى براى تهیه آلوچه و لواشــک از آن استفاده مى شود. دانه آلو 
داراى گلیکوزیدهاى سیانوژنیک است که در بدن به مواد سمى 
و خطرناکى تبدیل مى شود . در کودکان بسیار مواظب باشید که 

هسته ى این میوه را در دهانشان نگه ندارند.
هسته گالبى و به

هسته گالبى و به نیز در همین دسته قرار مى گیرد و میوه به بهتر 
است به صورت پخته مصرف شود و گرنه خطرناك است.

 هسته گیالس
دانه ، ساقه و برگ هاى گیالس سمى هستند . دانه این میوه داراى 
سیانید است.حواستان باشد دفعه بعدى که گیالس خوردید هسته 

آن را مک نزنید.
هسته هلو و هسته بادام تلخ

هر دو این گروه هم داراى هســته هستند که دانه هاى داخلشان 
مواد شیمیایى سمى در خود دارند .

چرا الغرى سریــع 
خطرناك است؟

کاهش وزن ســالم این اســت که طى یک هفته، نیم تا یک 
کیلوگرم کم کنید و نه بیشتر. هرچند شاید به نظر برسد این روند 
کاهش وزن، سرعت کمى دارد؛ اما در واقع به شما کمک مى کند 

وقتى به وزن ایده آلتان رسیدید، آن را همیشه حفظ کنید.
یادتان باشد که حدود نیم کیلوگرم چربى داراى 3500 کالرى 

است؛ بنابراین براى اینکه هفته اى نیم کیلوگرم وزن کم کنید، 
باید هر روز 500 کالرى بیشتر از میزانى که مى خورید بسوزانید.

همچنین اگر به سرعت وزن زیادى کم کنید، ممکن است آن 
اندازه که باید چربى نســوزانید و در عوض وزنى که از شما کم 
مى شود وزن آب و حتى عضله اى اســت که از دست داده اید؛ 

زیرا آب کردن چربى بسیار سخت اســت و شما نمى توانید در 
مدت کوتاهى کالرى ناشــى از چربى را بسوزانید. کاهش وزن 
سریع در مواردى که سالمتى ایجاب مى کند حتمًا باید زیر نظر 

پزشک انجام شود. 
کاهش وزن سریع عواقبى دارد که بهتر است بدانید:

ممکن است مواد مغذى مهمى را از دست بدهید
خیلى از رژیم هاى کاهش وزن سریع وادارتان مى کنند بیشتر 
گروه هاى غذایى را حذف کنید که به این معنى است که مواد 
مغذى مهم را از دســت بدهید، مانند ویتامین ها و امالحى که 
براى ســالم ماندن به آن ها نیاز دارید. مثــًال رژیم غذایى که 
لبنیات از آن حذف شده مى تواند منجر به کمبود کلسیم شود و 
رژیم غذایى که کربوهیدرات ها را محدود کرده مى تواند به این 
معنا باشد که فیبر کافى نمى خورید. حتى در یک رژیم غذایى 
کم کالرى نیز الزم است طیفى از مواد مغذى را دریافت کنید، 

مانند کلسیم، ویتامین D، ویتامین B۱۲، اسیدفولیک و آهن.

پیامد هاى کمبود مواد مغذى
کمبود انرژى.شــکنندگى مو و ناخن.ریزش مو.خستگى زیاد.
ضعف سیستم ایمنى.ضعف اســتخوان ها و پوکى استخوان.
متابولیسمتان ُکند مى شود.کاهش وزن سریع معموًال ناشى از 
دریافت بسیار کم کالرى است، مثًال افرادى که کالرى مصرفى 
روزانه خود را از 3000 کالرى به 1200 کالرى مى رسانند خیلى 
سریع وزن کم مى کنند. مشکل اینجاست که بدن این وضعیت 
را به عنوان عالمتى از محدود بودن غذا برداشت مى کند و در 
وضعیت گرسنگى کشیدن قرار مى گیرد. وقتى بدن گرسنگى 
مى کشد، سوخت وساز کم مى شود تا به حفظ انرژى کمک کند 
و بدن تمایل پیدا مى کند چربى بیشترى ذخیره کند. روزانه 500 
کالرى کمتر از قبل مصرف کنید؛ شاید خیلى زود نتیجه نگیرید؛ 

اما در درازمدت اثرش را خواهید دید.

ممکن است بدنتان واقعاً 
دهیدراته شود

معموًال طى دو هفتــهٴ اول رژیم الغرى، 
کاهش وزن سریع ترى دارید و این ناشى 
از وزن آبى اســت که از دست مى دهید. 
خصوصًا در رژیم هاى کم کربوهیدرات، 
افراد، آب زیادى از بدن از دست مى دهند 
و به همین دلیل اســت کــه رژیم هاى 
کتوژنیک اغلب بابت کاهش وزن سریع 
معروف مى شــوند؛ اما مشکل اینجاست 
که ازدســت دادن آب بدن با این سرعت 
مى تواند بــدن را دهیدراته کنــد و اثرات 
ناخوشــانید زیادى بر بدن بگذارد، مانند 
یبوست، سردرد، گرفتگى عضله و کمبود 

انرژى.

ممکن است به سنگ کیسه صفرا 
دچار شوید

احتماًال فکر نمى کردید کاهش وزن روى 
کیســه صفرا نیز اثر بگذارد، اما واقعیت 
این اســت که وقتى کیسه صفرا عملکرد 
نرمالى دارد، آنزیم هاى گوارشــى تولید 
مى کند که به هضم غذا هاى چرب کمک 
مى کنند؛ اما وقتى غذا خوردنتان بســیار 
کم مى شود، کیســه صفرا دیگر مجبور 
نیست این آنزیم ها را تولید کند و وقتى این 
آنزیم ها بى حرکت مى مانند مى توانند کیسه 
صفرا را مســدود کنند و شما دچار سنگ 
صفرا شوید که بسیار دردناك بوده و نیازمند 
اقدام فورى پزشکى و حتى در موارد شدید 

عمل جراحى است.

ممکن است بیشتر عضله از دست بدهید تا چربى
مطمئنًا دوست دارید کاهش وزنتان از بافت چربى باشد، نه عضله. هیچ کس از 
داشتن توده عضالنى بیشتر شاکى نیست؛ اما اگر خیلى سریع کالرى بسوزانید، 
از توده عضالنى تان نیز کم خواهد شــد. رژیم هاى الغــرى که اجازه مصرف 
کالرى بسیار کمى به شــما مى دهند، باعث مى شــوند بدن براى انرژى سراغ 

تجزیه عضالت برود.
از نظــر متابولیکــى، عضلــه فعال تــر از چربــى اســت و ایــن یعنــى

 یک کیلوگرم عضله کالرى بیشترى نسبت به یک کیلوگرم چربى مى سوزاند؛ 
بنابراین ازدســت دادن عضله به این معنى اســت که طى روز کالرى کمترى 

مى سوزانید.

ممکن است به ولع خوردن دچار شوید
وقتى تحــت رژیم هاى الغرى ســریع و بســیار کم کالرى قــرار مى گیرید، 
لپتین که هورمون کنترل کننده گرســنگى و ســیرى اســت کاهش مى یابد. 
وقتى ســطح لپتین نرمال اســت به مغزتان مى گوید چه زمانى بدنتان چربى 
کافى دارد و در نتیجه مغز این سیگنال را دریافت مى کند که شما سیر شده اید؛ 
اما مطالعات نشــان داده اند رژیم هاى بســیار کم کالرى، تعادل لپتین را به هم 
مى زنند و مى توانند ولع شــما در غذا خوردن را زیاد کننــد، در نتیجه ُپرخورى 

خواهید کرد.

به سالمت روانتان آسیب وارد مى شود
اگر خیلى سریع وزن کم کنید به پیامد هاى روحى و روانى دچار خواهید شد. اگر 
فرصت کافى براى عادت کردن به فرم و وزن جدید بدنتان نداشته باشید ممکن 
است به بولیمیا، آنورکسیا و یا دیسمورفیا دچار شوید. خیلى از افراد با تصور اگر 
الف سپس ب، رژیم کاهش وزن را شروع مى کنند، مثًال مى گویند: اگر وزن کم 
کنم خوشحال خواهم بود، یا اگر وزن کم کنم ازدواج خواهم کرد! بنابراین بعد 
از کاهش وزن وقتى این چیز هــا روى نمى دهند، عوارض روحى و روانى ایجاد 

مى شود.

رژیم هاى الغرى فورى قابل ادامه دادن نیستند
دلیلش ساده است: شما ممکن است براى مدت کوتاهى بتوانید 
کالرى بسیار کمى مصرف کنید، اما اگر هدفتان این باشد که 
وزن کاهش یافته تان را حفظ کنید، به مرور الزم است بیشتر و 
بیشتر تالش کنید تا مقدار کمى وزن کم کنید و بنابراین خیلى 

زود خسته شده و دست از هدفتان خواهید کشید.

سندرم مقاومت به انسولین شامل گروهى از مشــکالت مانند چاقى، فشار خون باال، کلسترول باال 
و دیابت است، برخى عالئم ممکن است روى پوست ظاهر شــود که نسبت به مقاومت به انسولین 

هشدار مى دهد.

1- لکه هاى زرد، قرمز یا قهوه اى روى پوست
این عارضه پوستى اغلب به صورت برآمدگى هاى کوچک، برجسته و سفت که شبیه جوش هستند، 
شروع مى شود. با پیشرفت بیمارى، این برجستگى ها به تکه هاى متورم و سفت پوست تبدیل مى شوند. 
لکه ها مى توانند زرد، قرمز یا قهوه اى باشند. عالئم دیگرى ممکن است ظاهر شوند که مى تواند شامل 

موارد زیر باشد: اطراف آن ظاهرى براق دارد - خارش دردناك.

2- لکه هاى تیره
یک لکه تیره از پوست مخملى در پشت گردن، زیر بغل، کشاله ران یا جا هاى دیگر مى تواند به معناى 
وجود انسولین اضافى در خون باشد. این اغلب نشانه پیش دیابت است ( نام پزشکى این بیمارى پوستى 

آکانتوز نیگریکانس است).

3- ضخامت پوست
ممکن است پوسته ضخیم روى انگشتان دست، انگشــتان پا یا هر دو دست ایجاد شود که به عنوان 
اسکلروز دیجیتال شناخته مى شود، در این حالت شما متوجه سفت شدن پوست در پشت دست خواهید 
شد. انگشتان ممکن است سفت و سخت شــوند و حرکت آن ها سخت، ضخیم و متورم شود. پوست 
مى تواند گسترش یابد و روى ساعد و بازو ها ظاهر شود. همچنین مى تواند در قسمت فوقانى پشت، 
شانه ها و گردن ایجاد شود و گاهى اوقات پوست ضخیم به صورت، شانه ها و سینه گسترش مى یابد. 
در موارد نادر، پوســت باالى زانو، مچ پا یا آرنج ها نیز افزایش مى یابد و صاف کردن پا ها و دست ها را 

دشوار مى کند.

4- تاول تشکیل مى شود
تاول ها ممکن است نشانه اى از مقاومت به انسولین یا پیش دیابت باشد. این تاول ها با پراکندگى در 

سراسر بدن مشخص مى شوند و بدون درد هستند.

5- عفونت هاى پوستى
افراد مبتال به مقاومت به انســولین تمایل به ایجاد عفونت هاى پوستى و تشــدید غیر قابل توجیه 
مشکالت پوستى دارند و ممکن اســت یک یا چند مورد از این عالئم مانند خارش پوست، خشکى 

پوست، پوسته پوسته شدن و مشکل در بهبود تاول ظاهر شود.

6- مشکل در بهبود زخم ها
افزایش طوالنى مدت گلوکز مى تواند منجر به گردش خون ضعیف و آسیب عصبى شود. گردش خون 

ضعیف و آسیب عصبى مى تواند بهبود زخم ها را براى بدن دشوار کند.

7- هیرسوتیسم
هیرسوتیسم یک الگوى رشد موى مردانه است که بعد از بلوغ اتفاق مى افتد. ممکن است در زنان مبتال 
به مقاومت به انسولین رخ دهد. مو ها در نواحى سبیل و ریش ظاهر مى شوند و ممکن است قسمت هاى 

مختلفى از بدن را در بر گیرند.

7 نشانه سندروم مقاومت به 
انسولین

مختلفى از بدن را در بر گیرند.

هسته هاى سمى
 و مرگ بارى که 

نباید آنها را بخورید

اکثریت میوه هایى که روزانه در حال مصرف آن ها هستیم داراى هسته هستند که کامال با بى توجهى آن ها مصرف مى کنیم در حالى که 
مصرف برخى از این دانه ها مى تواند کشنده باشد.

 میوه ها مهم ترین گروه مواد غذایى و سرشار از انواع ویتامین ها و مواد معدنى مى باشند اما برخى از انواع میوه ها هسته هاى سمى دارند 
که به هیچ عنوان نباید خورده شوند . خوب است بدانید که هسته میوه ها براى کودکان سمى تر از بزرگساالن است.

قعاً بىبدهید

ه صفرا 

ا
نیستند

آب انگور 
ویروس هاى 

معده را
 ازبین مى برد

 (Nutrients) مطالعه اى در مجله نوترینت 
منتشر شده اســت، که نشان مى دهد روزانه 
مصرف دو وعــده انگور یــا 100 میلى لیتر 
آب انگور مى تواند تنــوع میکروبیوم روده را 

افزایش دهد.
انگور و آب انگور سرشار از ویتامین 
C هستند. ویتامین C سیستم 
ایمنى را تقویت و به ما 
در مبارزه با بیمارى 
کمــک مى کند، البته 
مصــرف میوه انگــور بر 

آبمیوه آن ارجحیت دارد.
وجود آنتى اکسیدان رسوراترول در 
انگور، سالمت عمومى بدن را افزایش 

مى دهد.
رســوراترول، نقشى در ســالمت قلب ایفا 
مى کند. طبــق مطالعه اى در ســال 2015 
 (Food Control) که در مجله فود کنتــرل
منتشر شــد، این آنتى اکســیدان در مراحل 
اولیه عفونــت نوروویروس تداخــل و مانع 
ایجاد مى کند. این مطالعه از نورویروس هاى 
جایگزینى اســتفاده کرده که بــر گربه ها و 

موش ها تأثیر مى گذارد.
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140160302006000600 – تاریخ: 1401/01/29
رأى هیأت

باتوجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند به شماره 46672 مورخ 69/2/3 
دفتر 59 و سند 44624 مورخ 68/11/20 و سند شماره 127789 مورخ 80/3/2 و سند 78495 
مورخ 68/2/19 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى 
هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى / خانم نوروز على ابراهیمى به شناسنامه شماره 10039 کدملى 1140353691 
صادره فرزند عباس در سه دانگ از ششــدانگ به مساحت 251/77 متر مربع پالك شماره 
717 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى 

خود را با حدود ذیل صادر مى نماید.
رأى هیأت

باتوجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند به شماره 46672 مورخ 69/2/3 
دفتر 59 و سند 44624 مورخ 68/11/20 و سند شماره 127789 مورخ 80/3/2 و سند 78495 
مورخ 68/2/19 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى 
هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى / خانم ربابه ابراهیمى به شناسنامه شماره 512 کدملى 1288720068 صادره 
فرزند غالمحسین در سه دانگ از ششدانگ به مساحت 251/77 متر مربع پالك شماره 717 
فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى نماید.
شماًال به طول 11/85 متر دیوار و درب است به گذر

شرقًا به طول 22/06 متر دیوار است به گذر
جنوبًا به طول 21/39 متر دیوار به دیوار پالك 84/718

غربًا به طول 21/31 متر دیوار به دیوار پالك 719
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده .... 1 ..... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رســمى و ماده .... 13 .... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق 
مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور ســند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/05 – تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/02/20 – م الــف: 1306529 – مجتبى پورعلى – عضو قضائى. ســعید حاج 
احمدى - رئیس اداره راه و شهرســازى. مرتضى ملک زاده – قائم مقام رئیس واحد ثبتى 

خمینى شهر /2/127
 

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

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

راى شــماره 5594-1400/10/29آقاى  اکبر دیانى نجف آبادى فرزند کاظم ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 170/32 مترمربع قسمتى از پالك شماره 432  اصلى واقع در قطعه 
5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1401/01/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/05 - 1297132
/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /1/152

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

1راى شــماره 140060302026013670 مورخ 1400/10/21 هیات ســه خانم پروین 
آراسته کیا به شناسنامه شماره 1982 کدملى 1283569248 صادره فرزند عزت اله بصورت 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 85,47 مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 15182 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله 
عادى مع الواســطه از مالکیت محمد زارعى خوابجانى موضوع ســند انتقال 15038 مورخ 

1350/12/16 دفتر 82 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/21 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/05 - م الف: 1298413 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان – موسوى /1/173

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

راى شــماره 140060302026012343 مورخ 1400/09/20 هیــات چهار خانم صدیقه 
صادقى برزانى به شناسنامه شماره 2793 کدملى 1282989456 صادره از اصفهان فرزند 
على محمد بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 332,65 مترمربع از پالك 
شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق 
مالکیت خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت آقاى محمد صدرى موضوع سند 

انتقال 2338 دفتر 67 اصفهان به متقاضى فوق واگذار گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/21 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/05 - م الف: 1298455 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان – موسوى /1/175

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

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

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027014806 مورخ 1400/11/20 مائده مالئى رنانى فرزند 
مرتضى بشماره شناسنامه 2212 صادره از اصفهان بشماره ملى 1285054482 در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بناى احداثى در حال ســاخت احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 59/57 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/21 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/05- م الف: 
1298473- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /1/177

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

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

راى شماره 6854 مورخه 1400/12/25 آقاى اکبر دیانى نجف آبادى فرزند کاظم ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 161/80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 18 فرعى  از 1214  اصلى 
واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/05 - 
1297253/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/183

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

شــماره: 140060302006008883- تاریخ: 1400/12/22 - جلسه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت 
تشکیل و پرونده کالسه 1400114402006001165 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
ایران سلیمى بنى مبنى بر صدور سند مالکیت نســبت به ششدانگ/ قسمتى از......... 
پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى 

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

مبادرت به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه به موجب ســند قطعى شماره 
147960 مورخ 1400/6/27 دفترخانه 63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد 
تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به 
مورد تقاضا احراز گردیده و بررســى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم ایران سلیمى بنى به 

شناسنامه شماره 5688 کدملى 4621069799 صادره فرزند على در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 92/84 مترمربع پالك شماره 487 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى  نماید. 

شماال به طول 6/60 متر در و دیواریست به گذر 
شرقا به طول 14/38 متر دیواریست به دیوار 99/3653

جنوبا به طول 6/49 متر دیوار به دیوار پالك 99/487 باقیمانده 
غربا به طول 14/01 متر درب و دیواریست به گذر

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى 
دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور 
سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/01/21- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/05- م الف: 1297252 – قائم مقام 
رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس 

ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/190

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 140060302006008915- تاریخ: 1400/12/23 

رأى هیأت 
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند شماره 3728 مورخ 
1390/4/22 دفترخانه 301 و سند شــماره 57681 مورخ 1372/5/9 دفترخانه 59 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به 
متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى/ خانم حسین آقامحمدى به شناسنامه شماره 182 کدملى 1141051966 
صادره فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 1350/57 
مترمربع پالك شماره 83 فرعى از 77 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 40/46 متر و 1/62 متر و 1 متر دیوار اشتراکى با پالك 77/244 

شرقا به طول  هاى 1/47 متر و 2/93 متر و 8/08 متر و 17/99 متر دیوار است به گذر 
و جوى صحرایى 

جنوبا اول تا سوم به طول هاى 14/17 متر و 19/72 متر و 15/18 متر دیوار اشتراکیست 
با پالك 82 فرعى چهارم به طول 2/30 متر دیوار اســت و پنجم به طول 2/30 دیوار 

و درب است به گذر 
غربا به طول 26/10 متر دیوار اشتراکى با باغ 77/84 

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى 
دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور 
ســند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. طبق نامه شماره 

1400440/8554 – 1400/12/19 جهاد کشاورزى خمینى شهر

راى هیات 
باتوجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند شماره 3728 مورخ 
1390/4/22 دفترخانه 301 و سند شــماره 57681 مورخ 1372/5/9 دفترخانه 59 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به 
متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى  هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. 
لذا مالکیت آقاى/ خانم ناهید خانى به شناسنامه شماره 699 کدملى 1141106604 
صادره فرزند محمدرضا در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکدرب باغ به مساحت 
1350/57 مترمربع پالك شــماره 83 فرعى از 77 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 40/46 متر و 1/62 متر و 1 متر دیوار اشتراکى با پالك 77/244 

شرقا به طول هاى 1/47 متر و 2/93 متر و 8/08 متر و 17/99 متر دیوار است به گذر 
و جوى صحرایى 

جنوباً اول تا سوم به طول هاى 14/17 متر و 19/72 متر و 15/18 متر دیوار اشتراکیست 
با پالك 82 فرعى چهارم به طول 2/30 متر دیوار است و پنجم به طول 2/30 متر دیوار 

و درب است به گذر 
غربا به طول 26/10 متر دیوار اشتراکى با باغ 77/84

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

سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/21- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/05- 
م الــف: 1297288 – رئیس اداره راه و شهرســازى - ســعید حــاج احمدى. عضو 
قضائى - مجتبى پــور على. قائم مقام رئیــس واحد ثبتى خمینى شــهر - مرتضى

 ملک زاده /1/192

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

شماره: 140060302006007350- تاریخ: 1400/11/07 جلسه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه 
هیأت تشکیل و پرونده کالسه 1400114402006001149 مربوط به تقاضاى 
آقاى/ خانم زهرا احمدیان اندانى 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 رسیدگى را اعالم و به 

شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند شماره 40663 مورخ 
1400/6/25 دفترخانه 322 خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک 
مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى 
نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از 
عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم زهرا 
احمدیان اندانى به شناسنامه شماره 3666 کدملى 1140560263 صادره فرزند 
حسنعلى در ششدانگ به مساحت 153/03 مترمربع پالك شماره 47 فرعى از 73 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را 

با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 9/23 متر دیوار به دیوار پالك ثبتى 73 باقیمانده 

شرقا به طول 16/28 متر درب و دیواریست به گذر 
جنوبا به طول 9/53 متر دیوار به دیوار پالك ثبتى 73 

غربا به طول 16/35 متر دیوار به دیوار پالك ثبتى 73 اصلى 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعییــن 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: 1401/01/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/05 - 
م الف: 1292551 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. عضو 
قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیر

حسین حسن زاده /1/120 

تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى ســعید پورحبیب  فرزند محمد على و محمد على پور حبیب فرزند محمد حسین 
و خانم طاهره محمدى نجف آبادى فرزنــد على در اجراى مقررات قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى تقاضاى صدور سند مالکیت نسبت 
به  ششدانگ یکبابخانه واقع در محدوده  پالك 370 اصلى  واقع در قطعه 7  بخش 11 ثبت 
اصفهان را نموده و راى شــماره 4003 و 4002 و 4001 مورخــه 1400/8/19 هیات حل 
اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شــده و تحدید حدود پالك اولیه تاکنون 
بعمل نیامده ، لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالك شماره 2 فرعى از 
370 اصلى واقع در قطعه 7  بخش 11 ثبت اصفهان بنام  آقاى سعید پورحبیب فرزند محمد 
على و محمد على پورحبیب فرزند محمد حسین و خانم طاهره محمدى نجف آبادى فرزند 
على  در روز چهارشنبه 1401/03/11  از ســاعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در ســاعت و روز 
مقرر در این آگهى در محل حضور یابند. اعتراضات مالکیــن مجاور  مطابق  ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. اعتراض به 
تقاضاى تحدید حدود بایستى توســط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد . تاریخ انتشار:
 02/05/ 1401  - 1304963 / م الف - حجت اله کاظم زاده – از طرف رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان نجف آباد /1/374 

اخطار اجرایى
شــماره 13/97 به موجب راى شــماره 68/97 تاریخ 97/2/5 حوزه 6 حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه  مهدى استاد رضا نشانى 
: مجهول المکان . پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون  و 
سیصد  هزار ریال بعنوان  هزینه هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 96/12/15 
لغایت اجراى کامل دادنامه در حق محکوم له و پرداخت پنج میلیون ریال بابت نیم عشــر 
دولتى.محکوم له: سیف اهللا محمد بلند دهقى  به نشانى: فوالدشهر – مسکن مهر – محله

E۳ – ساختمان رازى – طبقه دوم واحد 7  ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 1306862/م الف - شعبه ششم شوراى حل اختالف نجف آباد /2/118

آگهى تغییرات
شــرکت تجهیزات الکترونیک و هوشمند 
پارمیس شــرکت ســهامى خــاص به 
شــماره ثبــت 4526 و شناســه ملــى 
14008191628 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/11/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: آقاى اســماعیل منتظرى نجف آبادى با کد 
ملى 1091158134و آقاى روح اله رهنما 
فالورجانــى باکدملــى 0384685366 و 
آقاى روح الــه صالحى نجف آبــادى با کد 
ملــى 1090280777 بعنوان هیات مدیره 
براى مدت 2 ســال انتخاب شدند. و آقاى 
مهدى الحبیبى نجــف آبادى بــا کد ملى 
1091385629 بعنوان بازرس اصلى و آقاى 
مسعود الحبیبى نجف آبادى به شماره ملى 
1092130896بعنوان بازرس على البدل 
براى مدت یکسال مالى انتخاب گردیدند. 
روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى نجف آباد (1304421)

آگهى تغییرات
شــرکت تجهیزات الکترونیک و هوشمند 
پارمیس شرکت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 4526 و شناسه ملى 14008191628 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/11/29 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : روح اله رهنما فالورجانى با کد ملى 
0384685366 بعنوان رئیس هیات مدیره 
و اســماعیل منتظرى نجف آبادى با کد ملى 
1091158134 بعنوان نائب رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل و روح اله صالحى نجف 
آبادى با کدملــى 1090280777 بعنوان 
عضو هیات مدیره شرکت براى مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقوداســالمى واوراق عادى با 
امضاء مدیر عامل و یــا رئیس هیات مدیره 
همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

نجف آباد (1304426)

آگهى تغییرات 
شــرکت کامیاب کاالى پارس ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 65064 و شناســه ملــى 
14009269925 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1399/08/05 محل 
شــرکت در واحد ثبتى اصفهان بنشانى : استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله مفتح ، کوچه ظفر 21 ، خیابان 
جى ، پالك 216 ، پالك قدیمى 201 ، طبقه منفى 
1 - کدپستى8156857142 تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشــرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1304420)

آگهى تغییرات 
شرکت اجزاء صنعت ایرانیان سهامى خاص به شماره 
ثبت 68801 و شناســه ملــى 14010288083 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/12/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ســرمایه شرکت از محل 
واریز نقدى و صدور ســهام جدید طى گواهى بانکى 
شماره 1400/102 مورخ 1400/12/3 بانک صادرات 
شعبه دولت آباد از مبلغ 000 /000 / 10 ریال به مبلغ 
000/000 /000 /5 ریال افزایــش یافت و ماده 4 
اساسنامه به شــرح زیر اصالح شد. سرمایه شرکت 
مبلــغ000/000 /000 /5 ریال نقدى اســت که به 
50000 ســهم 100/000 ریالى بانام عادى منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1304425)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ویرا دام سپاهان درتاریخ 1401/01/25 به شماره ثبت 2730 به شناسه ملى 14011029265 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :1_تولید ،توزیع و صادرات و واردات کاالها و تولید و توزیع شیرخام 
وکلیه محصوالت لبنى ،خرید و فروش خوراك دام و طیور و خرید و فروش تجهیزات دامدارى و دامپرورى ومرغدارى و سایر کاال هاى مجاز بازرگانى و 
ترخیص کاال ها از گمرکات کشور _ایجاد شعب و نمایندگى و واگذارى شعب در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت هاى شرکت _ تولید و 
بسته بندى انواع داروهاى گیاهى و پخش داخلى و خارجى و صادرات آن _تولید و بسته بندى انواع محصوالت لبنى و انواع بستنى و ایجاد شعب و واگذارى 
شعب در داخل و خارج از کشور _تولید و توزیع و بسته بندى انواع حشرات مفید مانند میلورم،حلزون و مشتقات آن ها و استفاده ى آنها در زمینه مصارف 
آرایشى و بهداشتى،غذاى آبزیان،پرندگان،خزندگان و پت ها (سگ و گربه ) و تولید و عرضه کود هاى ارگانیک جهت گیاهان و انواع درختان و صادرات 
آنها _بسته بندى و توزیع کاالها و محصوالت اعم از حبوبات و ادویه جات و خشکبار و شیرینى جات و ارائه به مراکز فروش و صادرات آنها _ ارائه خدمات 
در خصوص نظام هاى مدیریتى و تضمین کیفیت و بهبود فرآیندهاى ساخت و مونتاژ و بهبودى کارایى و کیفیت محصوالت و فرآیند ها و رفع مشکالت 
زیست محیطى _ ارائه آموزش هاى موقت تخصصى و کاربردى در جهت موضوعات شرکت و صدور گواهینامه هاى آموزشى مرتبط کوتاه مدت _ اخذ وام 
و تسهیالت از کلیه بانک هاى دولتى و خصوصى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت . اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى،شرکت 
در مناقصات و مزایاى دولتى و خصوصى ،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ،داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، 
محله دستگرد قداده ، کوچه (محمدى ) ، خیابان دستگرد ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8415971182 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 001225257 مورخ 1401/01/16 نزد بانک کشاورزى شعبه خمینى شهر با کد 2525 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى 
محسن قربانى دستگردى به شماره ملى 1130616207 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حبیب اله قربانى دستگردى به شماره 
ملى 1142228630 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقاى غالمرضا قربانى دستگردى به شماره ملى 1290514224 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى احمد عظیمى دستگردى به شماره ملى 1142228290 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى امیر مهدى 
عظیمى به شماره ملى 1274066611 به ســمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1306265)
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در چارچوب هفته ســى و یکم بوندس لیگا، بایرلورکوزن 
به مصاف گروترفورث رفت و به برترى 4 بر یک رسید. در 
این مسابقه ســردار آزمون پس از مدت ها به ترکیب رسید 
و توانست درخشان ظاهر شــود. او یک گل زد و یک پاس 
گل زیبا نیز به ثبت رساند. بسیارى از رسانه هاى آمارى مثل 
هواسکورد و سوفااسکور، ســتاره ایرانى را بهترین بازیکن 
زمین دانستند. سوفا اسکور نمره 8/5 را براى این بازیکن 

درنظر گرفت و او را بهترین بازیکن زمین دانست.

آزمون، بهترین بازیکن زمین

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود خدمات زیارتى عمید گشت خمینى شهر درتاریخ 1401/01/24 به شماره ثبت 2728 به شناسه ملى 14011024125 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله 
اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : زمینه ثبت نام و تنظیم و انجام مسافرتهاى زیارتى به خارج از کشور ، ذخیره مکان و هرگونه خدمات 
زیارتى با رعایت قوانین و مقررات سازمان حج و زیارت کشور. بموجب مجوز شماره 1400/13/3813 مورخ 1400/12/17 وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى تاسیس گردید. بموجب مجوز شماره 1401/13/112 مورخ 1401/01/20 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى تاسیس گردید. مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله برزبوکه 
، کوچه شهیده شهین کاظمى [101] ، بلوار شــهید محمد منتظرى ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8419730003 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 20,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى میثم سعیدى ورنوسفادرانى به شماره ملى 1142269639 
دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه خانم الهه السادات بنى هاشمى به شماره ملى 1142316041 دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقاى میثم سعیدى ورنوسفادرانى به شماره ملى 1142269639 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود خانم الهه السادات بنى هاشمى به شماره ملى 1142316041 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. به موجب نامه شماره 1401/13/112 مورخ 1401/01/20 مدیریت حج و زیارت استان اصفهان ثبت و آگهى گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1304396)

«چراغ سبز بیرانوند به پرسپولیس» یکى از پرتکرارترین 
و در عین حال مهمترین خبرهاى این روزهاى محافل 

ورزشى ایران است.
علیرضا بیرانوند بــا انتقال قرضى اش به بوآویشــتا به 
رؤیایى که هنگام جدایى از جمع سرخپوشــان در ســر 
داشت نرســید تا جایى که این تیم پرتغالى گلر 41 ساله 
خود را به بیرو ترجیح داد. اما چه شده که سنگربان شماره 
یک سرخپوشان پایتخت که اگر محروم یا مصدوم نبود 
فرصت حفاظت از ســنگر این تیم را به رقیب کرواتش 
نمى داد حاال به راحتى اعتراف مى کند که در دو ســال 
گذشــته فقط در حدود بیست ســى درصد بازى هاى 
باشگاهى به میدان رفته است؟ در این دو سال چه بر سر 
گلر شماره یک ایران آمده که باشگاه رویال آنتورپ که 
پول زیادى را خرج خرید او از پرسپولیس کرد بعد از مدت 

کوتاهى به نیمکت تبعیدش کرد؟
بیرانوند به جایى رسیده که با وجود پیشنهاد از دو سه تیم 
اروپایى ترجیح مى دهد به پرسپولیس برگردد. شاید او 
حاال به اشتباهش پى برده. شــاید حاال متوجه شده که 
پیوستن به باشگاه بلژیکى با رؤیاى دیده شدن در اروپا، 

بدترین تصمیمى بوده که در عمرش گرفته است.
او نمى تواند منکر این شــود از روزى کــه به اروپا رفته 
فوتبال روى خوبش را به او نشان نداده تا جایى که جاى 
ثابت خود را در تیم ملى ایران هم از دست داد. على بیرو 
دو سال جنگید تا بتواند به آنچه در سر مى پروراند برسد، 
تا بتواند به منتقدان خود ثابت کند که اشــتباه نکرده اما 

واقعیت چیزى جز این بود.
واقعیت این اســت که برخى از فوتبالیســت هاى ما به 
خصوص گلرهایى که در لیگ برتر بازى کرده اند براى 
بازى در لیگ هاى معتبر اروپایى ساخته نشده اند. این 
موضوع دالیل بســیارى دارد. یکى از آنها مى تواند به 
مربى هاى این دروازه بانان برگــردد. مربیانى که اکثر 
قریب به اتفــاق آنها گلرهاى بازنشســته فوتبال ایران 
هستند و به جرأت مى توان مدعى شد که با فوتبال روز 
دنیا آشنایى چندانى ندارند و به همین دلیل شیوه تمرینات 
آنها براى پرورش یک دروازه بان مطمئن مناسب نیست. 

مشکلى که حتى رادوشوویچ، گلر کروات پرسپولیس پس 
از ترك این تیم به صراحت به آن اشاره کرد و افت حامد 
لک را به شیوه مربیگرى فنایى ربط داد که به گفته او، با 
10 دقیقه سر زدن به اینستاگرام و یوتیوب فکر مى کند 

مربى خوبى شده است!
رادوشوویچ درســت مى گوید. حتى اگر فردى در ایران 
دروازه بانى در خونش باشد هم به مرور با این شیوه تمرین 
کردن افت پیدا مى کند چه رسد به گلرهایى که فقط به 
دلیل قد بلندى که دارند به توصیه این و آن هنگام انتخاب 
پســت در فوتبال، ایســتادن در چهارچوب دروازه را بر 
مى گزینند. در حالى که دروازه بان مهمترین و حســاس 
ترین پست را در زمین برعهده دارد و براى موفقیت در این 

امر باید بیش از سایر بازیکنان تیم و شدیدتر تمرین کند.
مســئله دیگر اینکه گلرهاى ایرانى آنطور که خودشان 
خیال مى کننــد، در حفاظت از دروازه مهــارت ندارند. 

این مربوط به امروز و دیروز نیســت بلکه معضلى است 
که سال هاى ســال اســت فوتبال ایران با آن دست و 
پنجه نرم مى کند. پر بیراه نیست اگر بگوییم از بدو ورود 
فوتبال به ایران، کشور ما دروازه بانى که در سطح اروپا و 
جهانى باشد به خود ندیده است. در این میان هر از گاهى 
افرادى چون ناصر حجازى و احمدرضا عابدزاده در میان 
این گلرها گل مى کردند که آنها هم بین سنگربان هاى 
مطرح جهان حرفى براى گفتن نداشتند و چه بسا اگر آنها 
هم براى ادامه فوتبال خود مثــل على بیرو راهى خارج 
مى شدند فوتبالشان نابود مى شــد و االن اسم آنها سر 
زبان فوتبالدوســتان ایرانى به عنوان دروازه بان هاى 

مطرح تاریخ فوتبال کشورمان نمى چرخید.
با این اوصاف باید گفت بیرانوند گلر خوب و ســرآمدى 
اســت، اما فقط بین همرده هاى خــودش در ایران و با 
کمى ارفاق یکى از دروازه بان هاى خوب آســیا هم به 

حساب مى آید، اما نه بیشــتر. او بین گلرهاى ایرانى که 
اکثر آنها عملکرد سینوسى دارند مطرح شد و مهمترین 
شــاهکارش هم مهار پنالتى رونالدو در جام جهانى بود. 
شــاید همین موضوع باعث شــد على بیرو خیال کند 
مى تواند در اروپا پیشرفت کند. اما گردش روزگار ثابت 
کرد واقعیت با آنچه سنگربان شــماره یک تیم ملى در 
سر مى پروراند فرسنگ ها فاصله داشت. گویا بیرانوند 
هرچند خیلى دیر اما باالخره پى به این نکته برده که به 
قول اروپایى ها «وقتى وارد میدان جنگ مى شوى، نباید 
مادر مادر کنى» و همین باعث شده او که پس از جدایى از 
جمع سرخپوشان بارها و بارها اعالم مى کرد به هیچ وجه 
قصد بازگشــت ندارد و براى رسیدن به آرزویش تالش 
مى کند، دست از جنگیدن بکشد و پرچم سفید برافرازد تا 
شاید بتواند با بازگشت به پرسپولیس به روزهاى اوج خود 

در لیگ برتر ایران برگردد.

براى بیرانوند که خواست اما نتوانست

مرثیه اى براى یک رؤیا

هافبک ذوب آهن از انگیزه هاى تیمش در بازى هاى باقیمانده براى 
حضور در جایگاهى مناسب در پایان فصل خبر مى دهد.

محمد خدابنده لو، هافبک ذوب آهن درباره شــرایط این تیم در 
تعطیالت و آمادگى آنها براى ادامه فصل مى گوید: شرایط خیلى 
خوبى در تیم حاکم است و بعد از استراحت چند روزه که کادرفنى 
به تیم ما داد، مدتى است تمرینات را شــروع کردیم و یک دیدار 
دوســتانه خوب با صنعت نفت داشــتیم. حاال هم اردوى تهران 
شروع شده و براى این اردو هم قطعًا کادرفنى برنامه ریزى خوبى 
داشته و قرار اســت چند بازى تدارکاتى خوب هم در تهران داشته 
باشیم و با آمادگى کامل مسابقات را از ســر بگیریم. امیدوارم در 
بازى هاى باقى مانده با کسب نتایج مطلوب به جایگاه مناسبى نیز

 دست یابیم.
وى در مورد اینکه وقفه ایجاد شده به سود ذوب آهن است یا به زیان 
این تیم، گفت: فکر مى کنم براى ما خوب بود چرا که آخرین بازى 
خودمان قبل از این تعطیلى مقابل نفت مسجدسلیمان بود که آن 
را واگذار کردیم و این وقفه باعث شد کمى فاصله بیافتد و بتوانیم 
روى نقاط ضعف و قوتمان کار کنیم. شــاید در آن شرایط بازى ها 

ادامه پیدا مى کرد تاثیر منفى شکست مقابل نفت روى بازى بعدى 
ما هم دیده مى شد ولى حاال فرصت خوبى براى ریکاورى داشتیم.

هافبک ذوب آهن ادامه داد: آقاى تارتار مربى سختگیرى است و 
از فاصله بین مسابقات همیشه بهترین استفاده را مى کند. ایشان 
فشرده ترین جلسات تمرینى و اردوها و دیدارهاى تدارکاتى را برگزار 
مى کند و پیش فصل هم اگر یادتان باشد بیشترین تعداد بازى هاى 
تدارکاتى را تیم ما داشت و براى همین فکر مى کنم این وقفه ایجاد 

شده به بهترین شکل مورد استفاده ذوب آهن قرار گرفت.
خدابنده لو در مورد شکســت مقابل نفت مسجد سلیمان پس از 4 
بازى نتایج خوب این تیم گفت: به هــر حال همه بازى  ها مطابق 
میل ما پیش نمــى رود و مقابل نفت هم اگر بازى را دیده باشــید 

حق تیم ما باخت نبود و اگر نگوییــم باید مى بردیم حداقل یک 
تســاوى در این بازى عادالنه بود. حاال بگذریم که اصًال گل 
آنها آفساید بود و این فصل امتیازات زیادى بابت اشتباهات 

داورى و کمک داوران دادیم. واقعًا بابت این همه اشتباه 
نمى دانیم چکار کنیم و به کجا شکایت

 ببریم.

ذوب آهن به دنبال جایگاه باالتر در جدول است

کارشناس فوتبال کشور گفت: سپاهان بازى 
خطرناکى با الدحیل دارد اما تیم قطرى شکست 

ناپذیر نیست.
رسول کربکندى در مورد دیدار سپاهان مقابل 
پاختاکور که با برترى 2 بر یک شاگردان نویدکیا 
به پایان رسید اظهار داشت: تعجب مى کنم چرا 
سپاهان با توجه به مهره هایش آن بازى روانى 
که باید را ندارد. شــاید تحت فشار هستند یا 
احساسى بازى مى کنند. موقعیت سازى خوبى 
دارند اما از آن ها به خوبى اســتفاده نمى کنند. 
ضمن اینکه مدافع این تیم هم دقیقه 5 بازى 
اشتباه کرد و یک موقعیت صددرصد گل را به 
حریف داد. اشتباهات خط دفاعى باید به حداقل 
برسند. با پاس هاى اشــتباه و کارهاى اضافه، 

موقعیت به حریف دادند.
وى با اشاره به کیفیت حریف سپاهان عنوان 
کرد: پاختاکور خیلى بهتــر از بازى رفت بود و 
خیلى روان بازى مى کــرد ولى فوتبال همین 
است. در دقیقه 3+90 مى توانست به گل برسد 
و در دقیقه 4+90 از سپاهان گل خورد. این از 
زیبایى هاى فوتبال اســت. سپاهان سه امتیاز 
با ارزش گرفت. شــاید همین برد این تیم را از 
جا بلند کند و اگر راهى مرحله بعد شود بتواند 

عملکرد بهترى داشته باشد.
وى در مورد بازى بعدى با الدحیل و اینکه آیا با 
این شرایط مى توان امیدوار به پیروزى نماینده 
کشورمان در این دیدار بود، گفت: بله، الدحیل 
هم باخت داشته و تیم شکست ناپذیرى نیست. 
با اینحال بازى خطرناکى است. ضمن اینکه 
التعاون هم براى امتیاز گرفتن تالش مى کند. 
سپاهان بازى خیلى سختى پیش رو دارد ولى 
با این امیدوارى، اگر تیــم از نظر روحى روانى 
شــرایط بهترى پیدا کند و از ترکیب مناسبى 
برخوردار شــود، امیدواریم ایــن اتفاق بیفتد. 
امیدوارم هر دو نماینده کشورمان راهى مرحله 

بعد شوند.

پورتیموننزه در شب برترى مقابل موریرنسى دروازه بان ایرانى خود را 
روى نیمکت داشت.

در یکى از دیدارهاى هفته ســى و یکم لیگ برتر پرتغال، تیم فوتبال 
پورتیموننزه در حالى که سید پیام نیازمند را برخالف مسابقه اخیرش 
در ترکیب نمى دید و جزو نفرات ذخیره داشت، در استادیوم مونیسیپال 

د پورتیمائو به مصاف موریرنسى رده شانزدهمى رفت.
پورتیموننزه که پس از یک پیروزى، در هفته گذشــته در حضور پیام 
نیازمند شکست ســنگین 7 بر صفر مقابل پورتو را متحمل شده بود، 
در دیدار مقابل موریرنســى به روند قبل بازگشت و توانست به برترى 

دست پیدا کند.
تیم فوتبال پورتیموننزه با گل دقیقه 10 ولینتون جونیور موفق به کسب 
پیروزى یک بر صفر در مسابقه مقابل موریرنسى شد تا 35 امتیازى شود 
و با صعود یک پله اى در جدول لیگ برتر پرتغــال، در جایگاه یازدهم 
قرار بگیرد. ســید پیام نیازمند، دروازه بان ایرانــى پورتیموننزه پس از 
انجام نخستین بازى خود در لیگ برتر پرتغال در هفته گذشته، مقابل 

موریرنسى نیمکت نشین بود.

1

ش ش رزو ن ر ر و ر
ست از جنگیدن بکشد و پرچم سفید برافرازد تا 
 با بازگشت به پرسپولیس به روزهاى اوج خود 

تر ایران برگردد.

کست مقابل نفت روى بازى بعدى 
صت خوبىبراى ریکاورى داشتیم.

ى تارتار مربى سختگیرى است و 
بهترین استفاده را مى کند. ایشان 
دوها و دیدارهاى تدارکاتى را برگزار 
تان باشد بیشترین تعداد بازى هاى 
همین فکر مى کنم این وقفه ایجاد 

ده ذوب آهن قرار گرفت.
4قابل نفت مسجد سلیمان پس از 4
 به هــر حال همه بازى  ها مطابق

 نفت هم اگر بازى را دیده باشــید 
ییــم باید مى بردیم حداقل یک
بود. حاال بگذریم که اصًال گل 
ازات زیادى بابت اشتباهات 

واقعًا بابت این همه اشتباه 
ا شکایت

دول است

بی ق ن ی ریم و ی و ر ور بر
امیدوارم هر دو نماینده کشورمان راهى مرحله

بعد شوند.

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

شماره: 140160302006000055- تاریخ: 1401/01/08 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب صفحات 88 و 91 و 323، دفاتر 514 
و 358 و صفحه 86 دفتر 514 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم مجتبى قاسمى اندانى به شناسنامه شماره 13220 کدملى 1140508377 صادره 
فرزند ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159/34 مترمربع پالك 
شماره 426 فرعى از 112 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و 

رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

رأى هیأت 
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب صفحات 88 و 91 و 323، دفاتر 514 
و 358 و صفحه 86 دفتر 514 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم اعظم ماندگارى به شناسنامه شماره 21364 کدملى 1140213199 صادره فرزند 
على در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 159/34 مترمربع پالك شماره 
426 فرعى از 112 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى 

خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال در دو قسمت که قسمت اول پخى شکل است به ترتیب به طول هاى 1/61 متر و 9/55 

متر دیوار و درب است به گذر
شرقا به طول 15/11 متر دیواریست به دیوار پالك 112/426 باقیمانده 

جنوبا به طول 10/38 متر دیوار به دیوار پالك 426 فرعى 
غربا به طول 13/87 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: 1401/02/05- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/02/20- م الف: 1306396 - عضو قضائى - مجتبى پور على. رئیس اداره راه و شهرسازى 

- سعید حاج احمدى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى ملک زاده /2/137

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006000508 - تاریخ ارسال نامه: 1401/01/25 - آقا/خانم راحله 
عشقى فرزند باقر به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا گواهى 

شده مدعى است که سند مالکیت هفت نهم از دو و یک سوم سهم مشاع از بیست و یک سهم 
ششدانگ پالك شماره 217 فرعى از 113 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان 
که در صفحه 353 دفتر 458 امالك ذیل ثبت 78018 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و به موجب صداق 200804 مورخ 1389/08/09 دفتر خانه 73 خمینى شهر انتقال قطعى یافته 
و معامله دیگرى هم انجام  نشده – به موجب سند – دفتر – نزد – رهن است نحوه گم شدن یا 
از بین رفتن جابجایى از بین رفتن/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 
1306510- سید امیر حسین حسن زاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /2/139
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در چارچوب هفته سى و یکم لیگ پرتغال، ماریتیمو ابتدا با 
2 گل از سانتاکالرا عقب افتاد ولى توانست با گلزنى علیپور 
64 و وینک 85 بازى را به تساوى بکشاند. محمد محبى از 
دقیقه 90 وارد میدان شد و لحظاتى در ترکیب سانتاکالرا 
حضور داشــت. علیپور در این بازى 90 دقیقه بازى کرد و 
یک گل به ثمر رساند و پاس گلى نداد. او 3 بار شانس خود 
را براى باز کردن دروازه حریف امتحان کرد که در یکى از 
آنها موفق شد به گل برسد. علیپور 29 بار در این بازى لمس 
توپ داشــت و 75 درصد پاس هایش را به مقصد رساند. 
او با کســب 7,3 امتیاز به عنوان بهترین بازیکن ماریتیمو 

انتخاب شد.

درخشش علیپور در 
دربى ایرانى ها

02

عماد رضا، مهاجم گلزن سال هاى گذشته سپاهان که یکى 
از گلزن ترین خارجى هاى لیگ برتر ایران محسوب مى شود 
این روزها هدایت تیم جوانان عراق را برعهده دارد و همین 
چند روز پیش قراردادش به مدت دو فصل دیگر تمدید شد. 
او که در کوفه مشــغول قایق سوارى بوده با حادثه عجیب 
واژگونى قایق مواجه شده و پس از انتقال به بیمارستان به 
اتاق عمل برده مى شــود. طبق اعالم رسانه هاى عراقى 
عمادرضا دچار شکســتگى خفیف در جمجمه اش شده و 

فعًال تحت مراقبت در بیمارستان است.

جمجمه عمادرضا شکست

آگهى تغییرات
شرکت ماشین سازى نجف آباد با مسئولیت محدود به شماره ثبت 3705 و شناسه ملى 10260260870 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/10/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حیدرعلى رحیم زاده بشماره ملى1090983565 با پرداخت1808132000 ریال به صندوق شرکت سهم 
الشرکه خود را به میزان 2708132000ریال افزایش داد. خانم مرضیه سیروس بشماره ملى 1091447861 با پرداخت1808132000 ریال به صندوق 
شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 2708132000ریال افزایش داد. خانم فرنوش رحیم زاده بشماره ملى 1080187502 با پرداخت 1409868000 
ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 2009868000ریال افزایش داد. آقاى محمد رحیم زاده بشماره ملى 1272570096 با پرداخت 
1409868000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 2009868000ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 3000000000 
ریال به 9436000000 ریال افزایش و ماده 6 اساسنامه بدین نحو اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 9436000000 ریال مى باشد که تماما پرداخت و 
در اختیار مدیر عامل شرکت قرار گرفته است. اسامى شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک : حیدرعلى رحیم زاده دارنده مبلغ 2708132000 ریال و مرضیه 
سیروس دارنده مبلغ 2708132000 ریال فرنوش رحیم زاده دارنده 2009868000 ریال ، محمد رحیم زاده دارنده 2009868000 ریال . اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1304435)

آگهى تغییرات
شرکت لوله و پروفیل فوالد فرم صفه شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 2382 و شناسه ملى 10260694187 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/12/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ 000 000 4000 ریال به 000 000 000 25 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه 
بشرح زیراصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ 000 000 000 25 ریال نقدى است که به 250000 سهم با نام عادى000 100 ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1306282)

غیبت نیازمند در برد پورتیموننزه
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ن ر ر ر

ین نز زی رینب به ر و و ر ر ر
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کربکندى:

الدحیل خطرناك است 
اما شکست ناپذیر 

نیست
مرضیه غفاریان



مبادا هرگز در کارى که وقت آن فرانرســیده شتاب کنى، یا 
درکارى که وقت آن رسیده سســتى ورزى و یا در چیزى که 
(حقیقت آن) روشن نیست ستیزه جویى نمایى و یا در کارهاى 
واضح و آشکار کوتاهى کنى! تالش کن تا هر کارى را در جاى 

خود و در زمان مخصوص به خود انجام دهى.
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و سوم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْغِسْلنى فیِه ِمَن الذُُّنوِب، َوَطهِّْرنى فیِه ِمَن الُْعُیوِب، َواْمَتِحْن َقْلبى 

فیِه بَِتْقَوى الُْقُلوِب، یا ُمقیَل َعَثراِت الُْمْذنِبیَن.
خدایا! شستشــویم ده در این روز از گناهان و پاکــم کن در آن از 
عیب ها و آزمایش کن در آن دلم را به پرهیزکارى دل ها. اى نادیده 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىگیرنده لغزش هاى گنهکاران.

مدیر کل بیمه سالمت اصفهان گفت: 24 هزار نفر از افراد بدون 
پوشش بیمه در  85 منطقه کم برخوردار این استان از دى سال 
گذشته تاکنون تحت پوشش بیمه سالمت رایگان قرار گرفتند.

محمدحســین صفارى افزود: 6 میلیون نفر در کشــور بدون  
پوشش بیمه هستند، که براســاس بند "د" تبصره 140 قانون 
بودجه سال 1401 مقرر است به صورت رایگان تحت پوشش 

بیمه سالمت ایران قرار گیرند.
وى بیان کرد: بر اســاس فراخوان ســازمان بیمــه ســالمت 
مبنــى بــر پوشــش بیمــــه همگانــى سالمت، افــراد 
فاقــد پوشــش بیمــه درمــان مى تواننــد بــا مراجعــه 
بــه دفاتر پیشخوان دولت و یا مراجعه بــه سامانه شـهروندى 
به نشانى bimehsalamatiranian.ir  براى  بیمه کردن خــود 

و اعضــاى خانــواده خــود اقــدام کنند.

وى ادامــه داد: 650 هزار بیمه شــده در اســتان اصفهان در 
صندوق بیمه سالمت همگانى وجود دارد که 325 هزار نفر آنها 
فعال هستند و 50 درصد مابقى باید با کد دستورى 1666#* 
وضعیت بیمه اى خود را رویت کنند و براى تمدید اعتبار بیمه 

نامه خود اقدام کنند.  
مدیر کل بیمه سالمت اســتان اصفهان اظهار داشت: با توجه 
به تاکیدات رهبر معظم انقالب در سیاست هاى کلى سالمت، 
مبنى بر توسعه نظام بیمه سالمت کشور و همچنین براساس 
قانون، سازمان بیمه سالمت، رســالت خود را تامین پوشش 
همگانى بیمه سالمت براى آحاد جامعه قرار داده و با اختصاص 
منابعى، سعى در کاهش هزینه هــــاى درمانــى بیمــاران 
صعب العـالج و ســرطانى دارد و به دنبال کاهش پرداخت از 

جیب مردم در هزینه هاى درمــانى است.

وى گفت: بــــا توجــــه به تصریح قانون بودجه 1401 سه 
دهک پایین درآمدى به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار 
مى گیرند و مابقى افراد نیز بر اساس ارزیابى وسع حــق بیمــه 
خــود را کــه مبلــغ اندکــى هم اســت، پرداخــت نماینــد 

تا بتواننــد از خدمات بیمه اى بهره مند شوند.
صفارى خاطرنشان کرد: انجام ارزیابى وسع خانوارها، توسط 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعى صورت مــى گیرد و این 

سازمان دخالتى در این زمینه ندارد.  
وى افزود: اســامى افراد بدون بیمه پایه در سه دهک اول از 
طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى در اختیار ســازمان 
بیمه ســالمت قرار مى گیرد و این اشــخاص بــدون نیاز به 
ثبت نــام و حضــور، تحت پوشــش بیمه ســالمت رایگان

 قرار مى گیرند.

برخوردارى 24 هزار نفر در  مناطق 
کم برخوردار از بیمه سالمت 

واحد شــماره 3 بخارى نیروگاه اصفهــان پس از پایان 
تعمیرات دوره اى، دوباره به مدار تولید برق بازگشت.

به گزارش روابط عمومى شــرکت مدیریت تولید برق 

اصفهان، مهندس ســید حســن فرزام مهر، مدیر دفتر 
مهندســى گفت: پس از 9 روز تالش بى وقفه در واحد 
شــماره 3 بخارى نیروگاه اصفهان، این واحد با آمادگى 

کامل به مدار تولید برق بازگشت. 
فرزام مهر بیان داشت، در این تعمیرات دوره اى عالوه 
بر فعالیتهاى برنامه CPM، فعالیت هاى مهمى از قبیل 
تمیز نمودن داخل لوله هاى کلیه مبدلهاى حرارتى شامل 
کندانسور، کولرهاى هیدروژن ژنراتور ، کولرهاى کلوز 
ســیکل و کولرهاى روغن، بازدید و تمیز کردن داخل 
استخرذخیره و استخر برج خنک کن، رفع عیب از چک 
والو آب کندانسه هیتر هاي فشار قوي به دیاراتور، رفع 
عیب از هیتر شماره 4 و 5 ( از نظر سوراخ بودن ) و ... هم 

انجام شد.
گفتنى است، این توانایى در داخل نیروگاه وجود دارد که 
صفر تا صد تعمیرات توسط متخصصان و جوانان داخل 

نیروگاه اصفهان انجام مى شود.

بازگشت واحد 120 مگاواتى نیروگاه به مدار تولید 
مدیر آبفاى شاهین شــهر مى گوید: عملیات لوله گذارى خط انتقال فاضالب خیابان 

مدرس 90 درصد پیشرفت فیزیکى  داشته است.
شاهرخ شریفى با بیان این که عمر شبکه جمع 
آورى فاضالب در شاهین شــهر به بیش از 50 
سال مى رســد افزود: این طرح با هدف توسعه 
و ارتقــاء خدمات جمــع آورى، انتقال و تصفیه 
فاضالب از  آبان ماه ســال گذشته عملیاتى شد 
و در آن 1200 متر لوله پلــى اتیلن با قطر 600 
میلیمتر در عمق متوسط 6 مترى زمین اجرا شد.

وى هزینه خرید و اجراى طرح لوله گذارى خط 
انتقال فاضالب خیابان مدرس شاهین شهر را 50 

میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلى آبفاى منطقه شاهین شهر اعالم کرد.
مدیر آبفاى شاهین شهر در خصوص اجراى عملیات لوله گذارى خط انتقال فاضالب بلوار 

طالقانى این شهر نیز گفت: این طرح از دى ماه سال گذشته با اعتبارى بالغ بر350 میلیارد 
ریال (شــامل خرید و اجرا) از محــل اعتبارات 
عمرانى و داخلى به روش نوین  به وسیله دستگاه  

TBM آغاز شده است.

وى افزود: دستگاه  TBM هوشمندانه  با رعایت 
شــیب و با کمک دوربین هاى نقشه بردارى، 
شروع به حفارى تونل مى کند و در فواصل بین 
هر دو حوضچه، عملیات لولــه گذارى در تونل 
و احــداث حوضچه انجام مى شــودکه یکى از 

روش هاى نوین در دنیا محسوب مى شود. 
شریفى علت انتخاب مسیر این طرح پروژه از سه 
راه خیابان مدرس تا سه راه خیابان نبوت را فرســودگى شدید و حادثه خیز بودن مسیر 

مذکور عنوان کرد.

پیشرفت 90 درصدى اجراى شبکه فاضالب خیابان مدرس شاهین شهر

شهردارى قمصر در نظر دارد بخشى از محوطه بین ضلع جنوبى بوستان گالب و ضلع شمالى پالك ثبتى 132فرعى از252 اصلى مشهور به زمین افسرى را جهت 
راه اندازى نمایشگاه و بازارچه فصلى با شرایط مشروحه ذیل از طریق مزایده به مدت دوماه از زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده به صورت اجاره به شرکت ویا 

اشخاص واجد شرایط واگذار نماید .
*واگذارى جهت اجاره بخشى از محوطه فوق الذکر به مســاحت 1300 متر مربع جهت تعبیه 60غرفه صرفا جهت ارائه و فروش سوغات استانهاى کشور،بازار 
عرضه کاالهاى مورد نیاز و محصوالت و صنایع بخش قمصر واقع در قمصر – بلوار ورودى – جنب شهربازى به قیمت پایه 800/000/000  ریال جهت راه اندازى 

نمایشگاه طى مدت فوق الذکر.
سایر شرایط :

1-پیشنهاد دهندگان بایستى رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
2- پیشنهاد دهندگان بایستى معادل 5٪ قیمت پایه به مبلغ 40/000/000 ریال را به عنوان سپرده به حساب سپرده با شماره 3100005117003 بنام شهردارى 

قمصر نزد بانک ملى ایران شعبه قمصر واریز و یا ضمانت نامه بانکى به میزان فوق ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
3- بازدید از محل مورد مزایده و کسب اطالعات الزم و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشارآگهى نوبت دوم لغایت 1401/2/14در اوقات ادارى ، ارسال پیشنهاد 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز  پنجشنبه مورخه 1401/2/15 ، بازگشایى پاکتها ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 1401/2/17 در محل ساختمان اداري شهردارى 

باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهنده در کمیسیون آزاد مى باشد.
4- به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- کمیسیون عالى معامالت شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
6- سایر اطالعات و جزییات مربوطه به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

7- پیشنهاد دهندگان مى بایستى رسید یا ضمانت نامه شرکت در مزایده را در پاکت الف ، رزومه و سوابق شرکت کننده را در پاکت ب ، وپیشنهاد خود را در 
پاکت ج قراردهند.

8- اجراى هرگونه تبلیغات محیطى ، نصب تابلو و بنر درشهر،برنامه هاى جنبى ازقبیل برنامه گل غلطان،موسیقى هاوکنسرتهاى قومى ومحلى مستلزم اخذ 
مجوزهاى الزم از شهردارى و مراجع ذیصالح بوده که هزینه آن جداگانه محاسبه خواهد شد.

9- اخذ مجوز اداره صنعت،معدن و تجارت ،کارگروه آیین نامه اجرایى ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و سایر مجوزهاى الزم از ادارات ذیربط 
به عهده برنده مزایده  مى باشد .

10- سپرده نفرات اول و دوم  و سوم مزایده تا انعقاد قرارداد  با برنده مزایده نزد شهردارى باقى خواهد ماند و چنانچه برنده مزایده ظرف مدت هفت روز نسبت 
به اخذ مجوزهاى الزم و انعقاد قرارداد خوددارى نماید سپرده وى به نفع شهردارى ضبط و از نفر بعدى دعوت بعمل خواهد آمد بدیهی است چنانچه نفرات دوم 

و سوم نیزظرف مدت مقرر پس از ابالغ شهردارى  موفق به اخذ مجوزها و عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

آگهى مزایده (مرحله اول)

م. الف :1304321مجتبى ولى پناه-  شهردار قمصر  

نوبت دومنوبت دوم

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي
شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد شرح خدمت مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومی دو 

مرحله اي به فروشنده  واجد صالحیت واگذار نماید

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز سه شنبه مورخ 1401/01/30  تا ساعت 00 : 12  روز سه شنبه  مورخ 07 /1401/02  
بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

مدت تحویل پیشنهادات : از روز سه شنبه مورخ 1401/02/06  تا ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/02/21 
بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)
تضامین مورد قبول : پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت یکى از طرق ذیل: 
1)ضمانت نامه بانکی معتبر 2)ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزى 3)گواهى خالص مطالبات قطعى 
تایید شده از سوى شرکت 4)فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0105042522005  بنام شرکت 
توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چک 

شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
سایر توضیحات : 

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه هاي نصف جهان   – نسل فردا   بعهده برنده مناقصه میباشد.
2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 13-6273011 3داخلی  4274 و 4275 واحد 

مناقصات تماس حاصل نمایند.
3- اســناد و مدارك و اطالعات این مناقصه  از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد) به آدرس
 www.setadiran.ir قابل دسترسی میباشد وهمچنین آگهی این مناقصه در سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به 

آدرس  http://iets.mporg.ir  قابل دسترسی می باشد . 
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك 

غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5-کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت 

اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل از برگزارى مناقصه الزامى است . 
6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتى – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

7- الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس1456 -دفتر ثبت نام 33999818 

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان -امور تدارکات و انبارها

یف
رد

موضوع مناقصه
واگذارى اجراى

 پروژه هاى در شهرستان 
به صورت  کالن

تاریخ بازگشاییشماره مناقصه
 پاکات مناقصه

ساعت بازگشایی 
پاکات مناقصه

مبلغ ضمانتنامه 
(ریال)

01
تجدید مناقصه اجراى 

پروژه هاى در شهرستان 
لنجان

2172/14001401/02/21 08/302/201/000/000

02
تجدید مناقصه اجراى 

پروژه هاى در شهرستان 
مبارکه

2173/14001401/02/21 09/001/769/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

م. الف :1307846

چاپ اولچاپ اول

آدرس  مبلغ 5 درصد سپرده 
شرکت در مزایده 

جمع کل
(ریال)

مبلغ پایه
هر متر مربع (ریال)

کاربرى مساحت
متر مربع

شماره
پالك ردیف

کمربندى سردار شهید سلیمانى جنب فروشگاه کوثر 376/672/000 7/533/440/000 16/000/000 کارگاهى 470/84 A007 1

کمربندى سردار شهید سلیمانى جنب فروشگاه کوثر 442/590/000 8/851/800/000 15/000/000 کارگاهى 590/12 A008 2

کمربندى سردار شهیدسلیمانى جنب فروشگاه کوثر 479،500،000 9،590،000،000 17،500،000 کارگاهى  548 A015 3

کمربندى سردار شهیدسلیمانى جنب فروشگاه کوثر 529،941،600 10،598،832،000 17،800،000 کارگاهى 595/44 A016 4

کمربندى سردار شهیدسلیمانى جنب فروشگاه کوثر 464،295،200 9،285،904،000 17،800،000 کارگاهى 521/68 A017 5

مهندس حسین على محمدى رزوه- شهردار گوگد


