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دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا در نظر دارد یک دستگاه سیلو سیمان 
مســتعمل به ظرفیت تقریبى 80 تن را از طریق مزایده عمومى به فروش 

برساند .
متقاضیان جهت کسب اطالع بیشــتر و دریافت اسناد مزایده مى توانند 
از تاریخ درج آگهى به مدت ده روز کارى به دفتر تدارکات دانشــگاه آزاد 
اسالمى واحد شهرضا مراجعه و یا با شماره  53292205-031 تماس حاصل 

فرمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول 

هر یک از پیشنهادات مختار است . 

آگهى مزایده 

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى شهرضا

مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان از فعال شدن 
سامانه جدید ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه تأمین 
اجتماعى خبر داد و گفت: این سامانه جایگزین سامانه 
قبلى شــده و براى جلوگیرى از اختالل در فرســتادن 
فهرست حق بیمه و مشکالت احتمالى کارفرمایان سایت 

قبلى از امروز غیرفعال است.
محسن ریاضى با اشاره به اینکه ســامانه جدید ارسال 
فهرست و پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعى در اختیار 
کارفرمایان قرار گرفته اســت، اظهار کرد: این سامانه 
جایگزین سامانه قبلى شده و براى جلوگیرى از اختالل 
در فرستادن فهرســت حق بیمه و مشکالت احتمالى 

کارفرمایان سایت قبلى از امروز غیرفعال شده است.
وى با اشــاره به اینکه ســامانه جدیــد در اختیار همه 
کارفرمایان براى بارگذارى لیست ماهانه حق بیمه قرار 
گرفته است، افزود: تمهیدات الزم اندیشیده شده است 
تا کارفرمایان زیر پوشــش بتوانند براى ارسال فهرست 
ماهانه کارکنان و پرداخت حق بیمه از طریق ســامانه 

جدید اقدام کنند.
مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان شماره 1420 
مرکز ارتباطات مردمى ســازمان تأمین اجتماعى را به 
شکل شبانه روزى آماده پاســخ گویى به کارفرمایان و 
بیمه شدگان اعالم کرد و گفت: با راه اندازى سامانه جدید 
بیش از 30 خدمت به صورت غیرحضورى ارائه و ساالنه 
از 70 میلیون مراجعه به شعب تأمین اجتماعى در کشور 

جلوگیرى مى شود.
وى ادامه داد: تغییر سامانه ارسال لیست بر اساس تصمیم 
کمیته راهبرى و بهبود فرآیندهاى طرح 3070 مبنى بر 
یکپارچه سازى ســامانه هاى خدمات غیرحضورى اجرا 

شده است.

سامانه ارسال حق بیمه کارفرمایان تغییر کرد
بیش از 263 میلیون کیلووات ســاعت انــرژى خالص 
فروردین امســال در واحد هاى در مدار نیروگاه اصفهان 

تولید و به شبکه سراسرى تحویل شد.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان گفت: دراین 
مدت، 263 میلیون و 338 هزار کیلووات ســاعت انرژى 
خالص در حالى تولید شده اســت که واحد هاى نیروگاه 
اصفهان در فصل تعمیرات قرار گرفته و هم اکنون واحد 
دوم 320 مگاواتى بخار نیروگاه درحال تعمیرات و از مدار 

تولید، خارج شده است که پس از انجام تعمیرات با آمادگى 
کامل به مدار تولید باز خواهد گشت.

عباس کریمى افزود: نیروگاه اصفهــان داراى پنج واحد 
بخارى مولد برق با ظرفیت هاى متنــوع و مجموع توان 
تولید نامى 835 مگاوات برق در جنوب غربى اصفهان و در 
مجاورت رودخانه زاینده رود واقع شده است که در صورت 
تامین آب و سوخت مورد نیاز، توانایى تولید مقدار معادل 
برق مورد نیاز کالن شهر اصفهان در بیشتر فصول را دارد.

افزایش 15 درصدى تولید انرژى در نیروگاه اصفهان

مدیرعامــل جمعیــت هالل احمر اســتان اصفهان از 
امدادرســانى نجاتگران جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان به 938 حادثه دیده در فروردین ماه سال جارى 

خبر داد.
على محمدهاشــمى با بیان اینکه در طول ماه گذشته 
در 313 حادثه 938 حادثه دیده توســط امدادگران این 
جمعیت امدادرسانى شده اند، اظهار کرد: از 265 نجات 
یافته در این حوادث، 80 نفر به صورت ســرپایى تحت 
درمان قرار گرفته و 185 نفر بــه مراکز درمانى منتقل 

شدند.

وى افزود: در این مدت با ارائه خدمات امدادى به 159 
حادثه جاده اى و ترافیکى، این حوادث بیشترین سهم را 

در این زمینه داشته است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان تصریح 
کرد: براى امدادرســانى به این حوادث در فروردین ماه 
ســال جارى 914 نیروى عملیاتــى در قالب 363 تیم 
امدادى، عملیات امداد و نجات را بــا به کارگیرى 281 

دستگاه آمبوالنس به انجام رسانده اند.
وى ادامه داد: در این مدت 23 عملیات رهاسازى توسط 

نیروهاى این جمعیت انجام شده است.

آمار امدادرسانى نجاتگران هالل احمر در فروردین ماه

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهــان اعالم کرد: در 
شب هاى قدر امســال 2 هزار و 268 نفر براى اهداى 
خون به پایگاه هاى انتقال خون اســتان مراجعه کردند 
که از این تعداد یک هزار و 905 نفــر موفق به اهداى 

خون شدند.

على فتوحى اظهار کرد: در شب 19 ماه مبارك رمضان 
546 نفر براى اهداى خون در استان مراجعه کردند که از 

این تعداد 450 نفر موفق به اهداى خون شدند.
وى افزود: در شب 21 ماه مبارك رمضان نیز یک هزار 
و 12 نفر براى اهداى خون مراجعه کردند که از 853 نفر 

خون گرفته شد.
مدیرکل انتقال خون استان با اشــاره به مراجعه 710 
نفر براى اهداى خون در شــب 23 ماه مبارك رمضان، 
گفت: 602 نفر در سومین شــب قدر موفق به اهداى 

خون شدند.

اهداى خون 1905 اصفهانى در شب هاى قدر

 بانک رفاه کارگران در راستاى توســعه خدمات کارت و 
ایجاد ســهولت انجام امور دارندگان رفــاه کارت همراه، 
خدمت " برداشت وجه از طریق کد اختصاصى به جاى رفاه 

کارت همراه" را راه اندازى کرد.
به گزارش روابط عمومى بانک رفاه کارگران؛ بر اساس این 
خدمت جدید دارندگان رفاه کارت همراه پس از مراجعه به 

شعب بانک و تکمیل فرم درخواست مربوطه، بدون استفاده 
از کارت و با وارد کردن کد انتخابى به همراه رمز دوم رفاه 
کارت، امکان برداشــت وجه نقد از طریق دســتگاه هاى 
خودپرداز بانک رفاه (تا سقف روزانه تعیین شده) را خواهند 
داشت.  بر اســاس این گزارش، سهولت در انجام عملیات 
برداشت وجه، عدم نیاز به ورود کارت فیزیکى به دستگاه، 

حفظ امنیت با استفاده از رمز دوم کارت، تخصیص کد ده 
رقمى به دلخواه مشترى و امکان استفاده از رمز دوم ثابت 
(براى برداشت وجه حداکثر تا یک میلیون ریال) و رمز دوم 
پویا (براى برداشت وجه حداکثر تا سقف تعریف شده براى 
کارت)، از جمله مزایا و امتیازات این خدمت جدید بانک رفاه 

کارگران به شمار مى رود.

برداشت وجه بدون نیاز به همراه کارت

مدیرکل تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان گفت: توسعه 
فعالیت هاى قرآنى با همکارى اســاتید برجسته قرآنى در 
استان اصفهان با اســتفاده از ظرفیت مساجد و فضاهاى 

فرهنگى استان در دستور کار است.
حجت االســالم مهدى فوقى در جمع موثران قرآنى در 
دانشگاه قرآن و عترت اصفهان ضمن خرسندى از استقبال 
فعاالن قرآنى از برپایى این مراسم اظهار داشت: سعى داریم 
اینگونه برنامه ها را در سطح هاى مختلف برگزار کنیم تا 
بتوان هم افزایى بهترى را در برنامه هاى قرآنى ایجاد کرد.

وى با بیان اینکه پیگیرى مباحــث قرآنى از اصلى ترین 
برنامه ها و اهداف سازمان تبلیغات است، ادامه داد: براى 

تحقق این امر نیازمند همکارى اساتید قرآنى هستیم.

مدیرکل تبلیغات اسالمى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
در ماه مبارك رمضان امسال برپایى محفل قرآنى در محور 
چهارباغ عباســى بازخوردهاى خوبى را به همراه داشته 
است، تصریح کرد: سعى ما این است که این امر در سطح 

استان محقق شود.
وى اضافه کرد: براى این امر اســتفاده از ظرفیت مساجد 
و فضاهاى فرهنگى سطح اســتان اصفهان مورد توجه 
است که با همکارى اساتید برجســته در استان اصفهان 

بازخوردهاى خوبى را به دنبال خواهد داشت.
حجت االســالم فوقى تاکید کــرد: جــذب جوانان به 
فعالیت هاى قرآنى مهم ترین ابزار براى کاهش آسیب هاى 

اجتماعى است که نباید از آن غافل شویم.

فعالیت هاى قرآنى در مساجد و مراکز فرهنگى اصفهان توسعه مى یابد

     

عوارض مصرف بیش از حد شیردار و  ندار مشکالت دارویىآیا شارژ سریع براى عمر باترى مضر است؟تکرار ماجراى پلنگ قائمشهر، این بار در اردبیل مواد شوینده گران مى شود سالمتاستانتکنولوژى جهان نما جهان نما

راه حل هاى 
فورى براى 

بى خوابى شبانه

انحصار برنج دست کشاورزان متمول است
3

2

غارت آب

داشتن خوابى راحت یکى از دغدغه هاى زندگى امروز 
بشر است و از آنجایى که بیشتر بافت هاى بدن از جمله 

ماهیچه هاى اسکلتى با ساعت بیولوژیکى مرتبط 
هستند؛ بنابراین، زمانى که تمرین مى کنید، عضله 

با تنظیم ریتم شبانه روزى پاسخ مى دهد...

رئیس گروه بهره بردارى و نگهدارى از شبکه هاى 
آبیارى و زهکشى شــرکت آب منطقه اى استان 
اصفهان گفت: تیم هاى تخصصى شــرکت آب 
منطقه اى استان اصفهان در هفت روز اخیر موفق 

به توقیف و ضبط 70 عدد پمپ غیرمجاز شدند.
مجید نصر اظهار کرد: همزمان با رهاسازى آب 
تخلفاتى در حریم و بســتر رودخانه و شبکه هاى 
آبیارى صورت مى گیرد، این تخلفات شامل حفر 
و اســتفاده از چاه غیرمجاز و برداشت از طریق 
ادوات غیرمجاز به منظور پمپاژ آب به زمین هاى 
کشاورزى و دســتکارى دریچه هاى کانال هاى 
آبیارى و شکستن سر دهانه انهار سنتى است که 

در این مرحله از رهاسازى ...

افزایش سطح زیر کشت گل محمدى در اصفهانافزایش سطح زیر کشت گل محمدى در اصفهان
استان اصفهان رتبه دوم تولید گل محمدى در کشور را دارداستان اصفهان رتبه دوم تولید گل محمدى در کشور را دارد
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رئیس اتحادیه خواربار: 5 در صد اصفهانى ها توان خرید برنج ایرانى را دارند

نگذارید کسى واتس آپ تان را 
دید بزند

واتس آپ چندین ویژگــى حفظ حریم خصوصــى مانند تأیید 2 
مرحله اى، رمزگذارى پیام، پیام هاى ناپدید شده و موارد دیگر را 
براى کاربران ارائه مى دهد. یکى از این ویژگى ها که بیشتر کاربران 

ترجیح مى دهند، قفل واتس آپ است.
  همانطور که از نام قفل واتس آپ پیداســت، این ویژگى قبل از 

احراز هویت با تشخیص چهره یا حسگر اثر انگشت...
8
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در صفحه 3 بخوانید

همزمان با بازگشایى زاینده رود
 تخلفاتى براى برداشت غیر مجاز آب 

صورت مى گیرد

بهره گیرى از
رویکردهاى نوین 

برنامه ریزى، چشم انداز 
مدیریت شهرى
 زرین شهر

خوش آمدید به شهر لک لک ها
با یکى از جاذبه هاى خاص ایران بیشتر آشنا شوید

2

«نون. خ«نون. خ44» را مبدأ » را مبدأ 
تحول در تلویزیون تحول در تلویزیون 

بدانیم؟بدانیم؟
دبیر کمیته علمى دبیر کمیته علمى 

کشورى مقابله با کرونا کشورى مقابله با کرونا 
مطرح کرد؛مطرح کرد؛

نگرانى از ورود نگرانى از ورود 
مجدد کروناى مجدد کروناى 

دلتا به کشوردلتا به کشور

2

با تشریح وزیر بهداشت؛ با تشریح وزیر بهداشت؛ 

افزایش ویزیت افزایش ویزیت 
پزشکان پزشکان 

رسمى شدرسمى شد

2

2

 دود از سر «پژمان» دود از سر «پژمان»
 بلند شد!

با توقیف نمایش در حال اجراى«آن سوى آینه»؛با توقیف نمایش در حال اجراى«آن سوى آینه»؛

را 

2یید 2
یگر را 
ربران

قبل از 
در صفحه 4 بخوانید

روز
جمله

2
 بلند شد! بلند شد!

2
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رئیس شوراى اسالمى شهر سهرورد در استان زنجان از 
کشف گور دخمه  3200 ساله در این شهرتاریخى خبر داد 
و گفت: گور دخمه هاى کشف شده متعلق به دوره ساسانى 
واشکانى و متقدم تر از آن اســت که در روزهاى آغازین 

سال جارى کشف شده است. 
مهدى غفارى اظهار کرد: این گور دخمه ها در سایه غفلت 
و بى توجهى مسئوالن میراث فرهنگى ، توسط حفاران 
غیرمجاز و قاچاقچیان آثار باستانى در روزهاى آغازین 
سال جارى کشف شده اســت. وى ادامه داد: در سمت 
راست داخل مقبره، اتاقک کوچکى وجود دارد که  احتمال 
مى رود تابوت شــخص متوفى قرار داشته که متاسفانه 

قاچاقچیان عتیقه، همه اشــیاى ارزشمند داخل آن را به 
یغما برده اند.

غفارى با بیان اینکه در شهر تاریخى سهرورد از هر چهار  
پنج سال یک اثر باستانى کشف مى شود، افزود: کشف این 
نوع گور دخمه در سهرورد براى اولین بار است، اما هیچ 
اقدامى از ســوى میراث فرهنگى تا به این لحظه در این 
رابطه انجام نشده است. وى عنوان کرد: طبق شنیده ها و 
زمزمه ها در بین اهالى این منطقه، اشیاى داخل گور دخمه 
یک کاسه با نقوش حیوانات، چند سکه متعلق به حکومت 
ساسانى و سرنیزه و نیز تابوتى سفالى بوده که جز چند تکه 

استخوان چیز دیگرى باقى نمانده است.

دبیر کمیته علمى کشورى مقابله با کرونا گفت: بیش از 
81 درصد سویه در گردش کرونا در کشورمان زیر سویه 

BA2از خانواده اومیکرون است.
دکتر حمیدرضا جماعتى درباره وضعیت کرونا در کشور 
گفت: آنچه در حال حاضر در کشورمان اتفاق افتاده، این 
است که مانند تمامى کشورها ما هم از نظر میزان بسترى 
و هم از نظر میزان مرگ و میر ناشى از کرونا یک شیب 

نزولى را داریم که تقریبًا به صورت خطى درآمده است.
دبیر کمیته علمى کشورى مقابله با کرونا  گفت: باتوجه 
به شرایطى که در حال حاضر دیده مى شود، اگر با مشکل 
جدید و زیر ســویه جدیدى در کشورهاى دیگر برخورد 

نکنیم،  به نظر مى رســد که در ماه هاى آینده حداقل تا 
فصول سرد، خیلى با پیک مهم و موج جدیدى برخورد 
نکنیم. اگرچه یــک جاى نگرانى وجــود دارد؛ آن هم 
اینکه گفته شــده که تقریبًا هنوز در برخى کشورهاى 
اطراف ما مانند ترکیه 3 درصد ســویه در گردش شان 
دلتاست، شاید این جاى نگرانى را بگذارد که باتوجه به 
رفت وآمدها و مراوداتى که بین کشــور ما و کشورهاى 
اطراف از جمله ترکیه است، ممکن اســت دوباره دلتا 
 XF و XD بیاید و منجر به ایجاد زیرســویه هایى مانند
شــود، اما واقعیت این اســت که هنوز چنین چیزى را 

تجربه نکردیم. 

«گوردخمه » ساسانى 
کشف نشده غارت شد!

نگرانى از ورود مجدد 
کروناى  دلتا به کشور

مواد شوینده
 گران مى شود

رئیس هیئت مدیــره انجمن صنایع    ایلنا|
شوینده، بهداشتى و آرایشــى از افزایش قیمت 
مواد شــوینده بعد از ماه رمضان خبر داد. بختیار 
علم بیگى گفت: این افزایــش قیمت به دلیل 
افزایش قیمت مواد اولیه این محصوالت است 
که اکثراً هم دولتى هستند. وى در پاسخ به اینکه 
مواد شوینده از ماه مبارك رمضان با چند درصد 
افزایش قیمت مواجه خواهند شد، گفت: بستگى 
دارد به آخرین قیمت کــه مى خواهند افزایش 
داشته باشند که بعد از آن درصد افزایش قیمت ها 
را محاسبه مى کنیم. اکنون نمى توان به صورت 

دقیق آن را مشخص کرد.

دود از سر «پژمان» 
بلند شد! 

  خبرآنالین|على سرابى، کارگردان «آن 
سوى آینه» با بازى خودش، پژمان جمشیدى، 
ریما رامین فر و الناز جبیبى (مارال بنى آدم)، در 
صفحه اینستاگرامش از توقیف این اثر نمایشى 
خبر داد. پژمان جمشــیدى بازیگر نمایش «آن 
سوى آینه» نیز با استیکرهایى که دود از کله شان 
بلند شده بود نسبت به این خبر واکنش نشان داد. 
پژمان جمشیدى و ریما رامین فر از بازیگران این 
نمایش بودند که هر روز روى صحنه تاالر وحدت 
مى رفت. ســرابى پیش تر در ســال 1396 این 
نمایش را در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا کرده بود. 

آنزیم دیوانه شدن
کشف شد!

   گجت نیوز|دانشــمندان از کشف یک 
آنزیم خبر دادند که مى تواند فعالیت مغز انسان را 
از کنترل خارج کرده و به بروز اختالالت روانى و 
دیوانه شدن منجر شود! مغز ما مملو از ترکیبات 
شیمیایى مهمى اســت که اغلب نادیده گرفته 
مى شود. آنها وظیفه دارند تا از این جهت اطمینان 
حاصل کننــد که ســیگنال هاى الکتریکى در 
سراســر مکان از کنترل خارج نمى شوند. یک 
مطالعه جدید روى موش هــا، جزئیات جدیدى 
از عملکرد یک جفت پروتئین حیاتى براى حفظ 
این تعادل را نشان مى دهد. این تحقیق مى تواند 
به ما در درك بهتر طیف وســیعى از اختالالت 
روانى و عصبــى نظیر صرع و اســکیزوفرنى

 کمک کند.

شکر 6 نرخى شد! 
دبیر اتحادیه بنکداران گفت: بعد از    ایلنا|
اینکه ارز ترجیحى براى واردات شــکر حذف و 
واردات این کاالى اساسى با ارز نیمایى صورت 
گرفت شاهد افزایش نرخ شــکر در بازار بودیم. 
قاســمعلى حســنى با بیان اینکه شکر در سال 
گذشته 4 مرتبه افزایش نرخ را تجربه کرد، گفت: 
سال گذشته نرخ آزاد شکر 270 درصد نسبت به 

نرخ دولتى افزایش قیمت داشت.

افزایش ویزیت پزشکان 
رسمى شد

وزیر بهداشــت با اشــاره به    برترین ها|
جلسه هیئت دولت براى تصویب تعرفه پزشکى 
سال 1401، گفت: تعرفه در بخش دولتى به طور 
متوسط 19/5 درصد و در بخش خصوصى 24 
درصد به تصویب رسید. بهرام عین اللهى گفت: 
طبق قانون تعرفه هاى پزشــکى مى بایست با 
نظر شوراى عالى بیمه تعیین شود که پس از آن 
تعرفه ها با سازمان برنامه و بودجه رفته و بعد از 
تأیید این سازمان در هیئت دولت مطرح مى شود. 
بنابراین؛ یک سیر کارى از توافق همه بیمه ها و 
سازمان نظام پزشکى است که در هیئت دولت 
مطرح مى شــود.  وى افزود: این فرایند انجام و 
جزئیات  به سازمان نظام پزشــکى، بیمه ها و... 

ابالغ خواهد شد.

دیدار دانشجویان با
 رهبر انقالب  

  تسنیم|دیــدار رمضانــى دانشــجویان و 
تشکل هاى دانشجویى با رهبر معظم انقالب، به رسم 
هر ساله امسال نیز در ایام ماه مبارك رمضان برگزار 
مى شود و دانشجویان امروز سه شنبه 6 اردیبهشت ماه 
همزمان بــا 24 رمضان، با حضور در حســینیه امام 
خمینى(ره) با رهبر انقالب دیدار مى کنند. این دیدار، 
پس از دو سال وقفه که به دلیل شیوع بیمارى کرونا به 
صورت غیرحضورى برگزار مى شد، امسال به صورت 
حضورى انجام مى شــود و نمایندگان تشکل هاى 
دانشجویى در حضور رهبر انقالب سخنرانى خواهند 

کرد.

دولت حرفش را پس گرفت! 
  برترین ها|در حالى که وزیر نفت مکرراً از وصول 
نقدى درآمدحاصل از فــروش نفت گفته و حتى ادعا 
کرده بود هیچ طلب معوقه اى هم نداریم اینک روزنامه 
دولتى «ایران»، خالف آن را مطرح کرده و نوشــته 
است: قراردادهاى نفتى ایران به صورت مدت دار (ترم) 
هستند و سه ماه طول مى کشد تا درآمد حاصل از نفتى 

که امروز فروخته مى شود، وصول شود.

 تکذیب اظهارات على مطهرى 
  تسنیم| یک مقام مطلع در ســازمان انرژى 
اتمى کشــورمان ادعاى اخیر على مطهرى، نماینده 
سابق مجلس شوراى اسالمى مبنى بر جهت گیرى 
نظامى فعالیت هاى هســته اى کشــورمان با هدف 
ســاخت ســالح اتمى را تکذیب کرد وگفت: برنامه 
صلح آمیز هسته اى جمهورى اسالمى ایران هیچگاه 
جهت گیرى نظامى نداشته و اظهارات افراد غیر مسئول 
در این زمینه ناشى از بى اطالعى و یا رویکرد سیاسى 
خاص آنهاست. على مطهرى گفته بود: از همان ابتدا 
که وارد فعالیت هسته اى شدیم هدفمان ساخت بمب و 
تقویت قواى بازدارنده بود، اما نتوانستیم محرمانه بودن 

این مسئله را حفظ کنیم. 

مثل مردم زندگى کنید 
  روزنامه جمهورى اسالمى|در عرصه 
اقتصاد و مدیریت از صاحبنظران این رشته و کسانى که 
تجربیات موفقى دارند استفاده کنید و مردم را از شرایط 
بسیار تلخ معیشتى نجات دهید. شما با حقوق هاى باال 
و مزایاى باالتر، نمى توانید فشارهاى اقتصادى تحمیل 
شده بر زندگى مردم را درك کنید. مسئوالن براى آنکه 
ثابت کنند مردمى هستند، حقوق ها و مزایاى خود را با 

مردم تقسیم و مثل مردم زندگى کنند.

خبرخوان

سهیل سنایى

در 135 کیلومترى ســنندج و در 15 کیلومترى دریاچه 
زریبار مریوان در استان کردستان روستایى قرار دارد به 
نام «دره تِفى» یا دره توت ها. این منطقه همانطور که از 
اسمش بر مى آید داراى درختان توت زیادى است. اما آن 
چیزى که «دره تِفى» را شهره خاص و عام کرده، فقط 
زیبایى و سرسبزى روستا و درختان توت آن نیست؛ این 
روستا بخاطر حضور لک لک هاى مهاجر است که شهرت 

پیدا کرده است.
چند ســال پیش یک جفت لک لک در مســیر کوچ به 
مناطق گرمسیر در عربســتان به این محل پناه آورده 
و در باالى یکــى از تیرك هاى برق  این روســتا النه 
کردند. مردم محلى براى جلوگیرى از برق گرفتگى این 
پرنده ها النه اى دست ســاز براى لک لک ها بر باالى 
تیرکى آهنى ساختند و از آن روز، این منطقه به شهر لک 

لک ها تبدیل شده است.
حاال تعداد تیرك هاى آهنى خیلى بیشــتر شده و تعداد 
لک لک ها هم به 120 جفت رسیده است. رابطه خوبى 
که مردم روســتا با این پرنــده برقرار کــرده و محیط 
امنى که براى آنها ســاخته اند باعث شده هرساله این
 لک لک ها از آخرین روزهاى اسفند تا اواخر تابستان در 
«دره تِفى» به تخمگذارى و بزرگ کردن جوجه هایشان 

مشغول باشند.
البته این تعداد لک لــک فقط بخشــى از حدود هزار  
قطعه از این پرنده اســت که در شهرستان مریوان النه 
گزینى کرده اند اگرچه فقط در سه نقطه در سه روستاى 
اطراف دریاچه زریبار است که به صورت کلونى زندگى 
مى کنند. کلونى روستاى «بیلو» با 220 جفت بیشترین 
تعداد را دارد و بعد از آن کلونى روســتاى «دره تفى» با 
120 جفت و کلونى روســتاى «قلقله» نیز با 45 جفت 
از کلونى هاى شاخص هســتند که  لک لک ها در آنها 

زندگى مى کنند.
اما جایى که در بین گردشگران داخلى و خارجى به شهر 

لک لک ها مشهور شده، روستاى «دره تفى» است. هر 
سال در اسفندماه، ساکنان منطقه با ساز و آواز به استقبال 
ورود لک لک ها مى رونــد و جوانان تیرهاى آهنى بلند 
را براى سکنى گزیدن دوباره شان بازسازى کرده و این 
پرندگان زیبا  نیز هدیه مــردم منطقه را قبول مى کنند.  
این روزها اگر ســرى به روســتاى«دره تِفى» بزنید، 
عالوه بر این تیرهاى دست ساز، النه هاى لک لک هاى 
مهاجر را در هر جاى دیگر روستا مشاهده مى کنید؛ در 
باالى درختان کهنســال بلوط و توت، تیرهاى برق و 
صخره هاى مرتفع سنگى و حتى در باالى مناره مسجد 

روستا هم النه لک لک هاى مهاجر دیده مى شود.

خالصه که اگر در کوچه پــس کوچه هاى «دره تِفى» 
قدم بزنید، یا انســان مى بینید یا لک لک که مسالمت 
آمیز در کنار هم زندگى مــى کنند. حتى در برخى موارد 
که لک لک ها دچار آسیب هایى مانند شکستگى بال و پا 
مى شوند، مردم روستا به مداواى آنها مى پردازند و این 

نمادهاى خوش اقبالى و صلح را محترم مى شمارند.
در زبان محلى به لک لک ها حاجــى لک لک یا حاجى 
تق تق هم مى گویند. علت نامگــذارى این لک لک ها 
هم داستانى دارد. در گذشته لک لک هاى سفید در مسیر 
رفتن به حج و در خود مکه هم دیده مى شدند و در فصل 
بهار به این مناطق بازمى گشتند. به همین دلیل تصور بر 

این بود که لک لک ها در طول زمستان به سفر حج رفته 
بودند. شاید بتوان گفت یکى از دالیلى که مردم به این 
پرنده عالقه دارند، همین است. از طرفى به دلیل صداى 
به هم خوردن منقار هاى شان حاجى تق تق نام گرفته اند.

زیبایى و سرســبزى دره توت ها در اردیبهشت ماه به 
همراه دیدن لک لک ها و آشیانه شــان در کنار انسان ها 
و البته بستنى هاى بسیار خوشمزه اى که با شیر محلى 
درست مى شود، سه جاذبه اى است که این روستا را براى 
گردشگران به مقصد مناســبى تبدیل کرده و نام «دره 
تِفى» را در فهرست یکى از جذاب ترین نقاط کشورمان 

ماندگار کرده است.

با یکى از جاذبه هاى خاص ایران  بیشتر آشنا شوید

خوش آمدید به شهر لک لک ها

آرمان کیانى

هنوز نحوه کشته شدن پلنگ ســرگردان در خیابان هاى قائمشهر یکى از مهمترین 
خبرهاى رسانه هاست که حاال خبر مى رسد یک قالده خرس هم به دست مردم محلى 

روستایى در اردبیل از پا درآمده است.
ماجرا از این قرار است که این خرس قهوه اى بعد از آنکه وارد روستاى کنازق شهرستان 
نمین در استان اردبیل مى شود، توسط روستاییان با موتورسیکلت، لودر و بولدوزر تحت 
تعقیب قرار گرفته و زمانى که از خستگى از پا در مى آید توسط اهالى از ناحیه لگن، کمر، 
شکم و پا مورد ضرب و شتم قرارگرفته و با طناب به شکل غیر اصولى به یک تراکتور 

بسته مى شود.
آنطور که مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفته است، وقتى مأموران این 
دستگاه اجرایى به محل مى رســند اقدام به بیهوش کردن و انتقال حیوان به کلینیک 
دامپزشکى مى کنند اما شدت جراحات وارد شــده به این خرس به خصوص از ناحیه 

شکم و از بین رفتن امعاء و احشاء او به حدى بوده که این قالده خرس تلف مى شود. 
تصاویر منتشــر شــده از برخورد مردم محلى با این خرس و پلنگ قائمشــهر نشان 
مى دهد عالوه بر بى اطالعــى آنها از ارزش و اهمیتى که ایــن موجودات زنده براى 
محیط زیست دارند، رگه هایى از تفریح هم در به دام انداختن این حیوانات سرگردان 

به چشم مى خورد. 
حیوانات وحشى به طور طبیعى نباید در محل زندگى انسان ها مشاهده شوند اما دیده 
شدن یک پلنگ، درست وسط خیابان یا ورود یک خرس به یک روستا از نتایج فاجعه اى 
است که بر سر محیط زیست ایران آمده است. تخریب زیستگاه هاى حیوانات به بهانه 
توسعه، یعنى ورود حیوانات به محل زندگى انســان ها براى تهیه غذا و نحوه برخورد 
ساکنان شهرها و روستاها در مواجهه با این موجودات سرگردان و گرسنه یعنى مرگ و 

نابودى مهمترین گونه هاى در معرض انقراض کشورمان.
از آن سو امکانات اندك دستگاه هاى ذیربط براى زنده گیرى این حیوانات، مرگ آنها را 
جلوتر هم مى اندازد. در ماجراى پلنگ قائمشهر که فیلم هاى متعددى از آغاز مشاهده 
پلنگ در خیابان تا به اندام انداخته شدنش منتشر شــد، این موضوع به خوبى نمایش 

داده شده است.
 روز گذشــته رئیس بیمارستان دامپزشــکى تهران در گفتگو با یک خبرگزارى، نحوه 
زنده گیرى این پلنگ را «کامًال خنده دار و غیر حرفــه اى» توصیف و به خودروهایى 
بدون تجهیزات و جمعیت زیادى از مردم گوشى به دست اشاره کرد که اقدام آنها نهایتًا 
منجر به تلف شدن پلنگ شد. فیلم منتشر شده در ماجراى خرس اردبیل هم عیناً همین 
موضوع را ثابت مى کند تا بهتر متوجه شویم که چرا امروز دیگر خبرى از ببر مازندران، 
شیر و یوزپلنگ ایرانى نیست و گونه هاى باقیمانده همچنان انگشت شمار شده اند که 

با تلف شدن هر کدام از آنها، فقط سیاهه منقرض شده ها طوالنى تر مى شود و بس.

تکرار ماجراى پلنگ قائمشهر، این بار در اردبیل

یک قالده خرس قهوه اى را هم 
کشتند 

مانى مهدوى
یک روز بعد از آنکه رئیس صداوســیما در ضیافت افطارى با جمعى از 
هنرمندان تأیید کرد که از تعداد مخاطبان تلویزیون کاسته شده است و 
به آنها اطمینان داد که درهاى سازمان صداوسیما به رویشان باز است 
تا براى ســال آینده برنامه ریزى کنند، تهیه کننده سریال «نون. خ» 
از شروع پیش تولید فصل چهارم این ســریال براى پخش در نوروز و 

رمضان 1402 خبر داد.
«نون. خ» به کارگردانى سعید آقاخانى سریال بسیار پرطرفدارى بود که 
ساخت ادامه آن بعد از سه فصل به اما و اگر کشیده شد. مرکز تحقیقات 
صداوسیما سال گذشــته اعالم کرد فصل سوم ســریال «نون. خ» 
پربیننده ترین سریال نوروز 1400 بود به طورى که حدنصاب جدیدى 
براى سریال هاى نوروزى بر جاى گذاشــت. اما عدم تولید ادامه این 
سریال، منتقدان سیاست هاى صداوسیما را به این باور رساند که نام 
سعید آقاخانى هم به فهرست بلند و باالى کسانى اضافه شده که زمانى 
بیشترین بیننده را پاى تلویزیون ها مى نشاندند ولى بعداً مورد غضب 

گردانندگان سازمان صداوسیما قرار گرفتند.
اما با روى کار آمدن پیمان جبلى، این امید هم زنده شد که چهره هاى 

مغضوب شاید یک بار دیگر به تلویزیون باز گردند. موضعگیرى صریح 
و بى ســابقه رئیس جدید صداوســیما درباره کاهش تعداد مخاطبان

 برنامه هاى این سازمان و دعوت از هنرمندان براى ارائه طرح هایشان 
که با اظهارات مهــدى فرجى، تهیه کننده ســریال «نون.خ» درباره 
وضعیت و زمان پخش فصل چهارم این ســریال همزمان شده است، 
این امید را زنده کرده که شاید از فهرست نام هاى ممنوعه تلویزیون 

اندکى کاسته شود.
البته از طرف دیگر واقعیت هایى هم هست که اجازه نمى دهد نسبت 
به اظهارات اخیر جبلى خوش بینى چندانى وجود داشته باشد. فراموش 
نکنید به رغم شایعه هاى فراوان، عادل فردوسى پور همچنان پشت 
در سازمان صداوســیما به انتظار ایستاده است، ســروش صحت از 
برنامه «کتاب باز» حذف شــده و مهران مدیرى صراحتاً اعالم کرده 
است ساخت سریال هایى مانند «شب هاى برره» در دوره فعلى غیر 
ممکن است. از آن سو ایرج طهماسب بعد از رانده شدنش از تلویزیون، 
در شبکه خانگى دور جدیدى از کســب محبوبیت را تجربه مى کند و 
بعید اســت به این زودى ها به خانه اصلى اش برگردد.  به اینها اضافه 
کنید انتقادهایى که به برنامه «عصر جدید» و تهیه کننده آن احسان 
علیخانى مى شود تا او هم بیشترین کشش را به سمت شبکه نمایش 
خانگى داشــته باشــد و دلش را با «جوکر» خوش کند. لیست بلند 
و باالى ممنوع التصویر هــا وممنوع کارهایى کــه زمانى پاى ثابت 
تولید برنامه هاى پربیننده تلویزیونى بودند نیــز که به جاى خودش
 باقى است.  پس فعًال باید در انتظار ماند و دید آیا «نون. خ 4» باسعید 
آقاخانى، سدشکن محدودیت هاى ساخته شده به دست صداوسیما براى 
بازیگران، کارگردانان، برنامه سازها، مجریان و... (که حتى صداى سایت 
هاى پر نفوذ اصولگرا را هم درآورده است) خواهد شد یا در همچنان بر 
همان پاشنه سابق چرخیده و دیدگاه یک طیف خاص، از صبح تا شب 
تلویزیون را در قرق خودش در مى آورد؛ حتى به قیمت افت قابل توجه 

تعداد مخاطب.

«نون. خ4» را مبدأ تحول در تلویزیون بدانیم؟

نگاهى به آمار مهاجرت پزشکان نشان مى  دهد  در 10 ماه اخیر، حدود 3000 پزشک از ایران 
رفته اند. کانادا، استرالیا، انگلیس، آلمان، نروژ، ســوئد، دانمارك، اتریش و ایاالت متحده 

آمریکا از جمله بهترین کشورها براى مهاجرت کارى پزشکان مى باشد. 
برخى از مسئوالن معتقدند که کشور با کمبود پزشک مواجه است و دلیل این اظهار نظر را کمبود 
متخصص رشته هاى مختلف در استان هاى محروم مى دانند. این در حالى است که مسئوالن 
سازمان نظام پزشکى کشور معتقدند، سرانه پزشک در کشور کافى است و اصلى ترین دلیل 
کمبود پزشک در برخى از مناطق محروم توزیع نامناسب پزشکان است و همین امر منجر به 

کمبود متخصص در برخى از شهرهاى محروم و دورافتاده کشور شده است.

ایران با 
کمبود پزشک 

روبه رو 
است؟



استاناستان 03034300 سال نوزدهمسه شنبه  6 اردیبهشت ماه   1401

قرمزى از اصفهان رفت
براساس اطالعات وزارت بهداشت، استان اصفهان(به 
جز کاشـان و آران وبیدگل)  از روز شنبه 3 اردیبهشت 
ماه داراى شـش شهرسـتان با وضعیت نارنجى، 11 
شهرستان با وضعیت زرد و پنج شهرستان با وضعیت 
آبـى اسـت و هیـچ شهرسـتانى در اسـتان اصفهان 
وضعیت قرمز کرونایى ندارد شهرستان هاى برخوار، 
خمینى شـهر، شاهین شـهر، گلپایـگان، نجف آباد در 

وضعیت آبى کرونایى قرار گرفتند.

رسیدگى به مشکالت 
کاشى اصفهان

در جلسـه هفته آینده اسـتاندارى مشـکالت کاشى 
اصفهان بررسى و پیگیرى مى شود. معاون هماهنگى 
امور اقتصادى استاندارى گفت: پارسال مدیریت این 
شرکت پیگیر ستاد تسـهیل و مالیات و تمدید کارت 
بازرگانى شده است. امیررضا نقش افزود: این شرکت 
خصوصى و سهامى عام هست و طبق قانون تجارت 
باید اداره شـود و اختالفى بین مالکان و سـهامداران 
وجود دارد کـه در جلسـه هفته آینـده پیگیـرى و به 

مشکالت کارگران رسیدگى مى شود.

به کارگیرى 400 زندانى در 
یک شهرك 

دادسـتان عمومـى و انقالب تیـران و کـرون گفت: 
400 زندانى داراى راى باز طى دوران محکومیت در 
شهرك هاى صنعتى این شهرستان بکارگیرى شدند. 
رضا عباسـى افزود: این دسـته از زندانیان با اشـتغال 
در مراکز صنعتى عالوه بر کسـب درآمـد و کمک به 
معیشـت خانواده هاى آنان حرفه نیـز مى آموزند. وى 
بیان کـرد: امـکان کار و اشـتغال آنان  پـس از دوران 
محکومیـت نیز در مراکـز تولیـدى و خدماتى فراهم 

شده که فرصتى براى آنان است.

لوله گذارى کنار گذر 
تصفیه خانه 

 رئیس بهره بردارى وتوسـعه فاضالب آبفاى منطقه 
ورزنه از اجراى عملیات لوله گذارى فاضالب کنار گذر 

تصفیه خانه فاضالب شهر ورزنه خبر داد.
عبدالرضا آهکى گفت : عملیات لوله گذارى فاضالب 
کنار گذر تصفیـه خانه فاضالب به طـول 460 متر با 
قطـر 250 میلیمتر از جنـس پلى اتیلـن کاروگیت به 
منظور بهبود راندمان کیفیت پسـاب تصفیـه خانه و 
همچنین برنامه ریزى جهت تخلیه لجن الگون هاى 

هوادهى و اختیارى در حال انجام است.

حضور 2 دانشگاه  در اجالس 
ایران و روسیه

15 دانشـگاه برتر کشـور براى شـرکت در ششـمین 
اجالس دانشـگاه هاى ایران و روسـیه معرفى شدند 
که در این لیسـت از اسـتان اصفهان، دانشـگاه هاى 
اصفهان و صنعتى اصفهـان حضور دارنـد. دبیرخانه 
اجالس رؤساى دانشـگاه هاى برتر ایران و روسیه، از 
سال 1394 با  تاکنون پنج اجالس مشترك با حضور 
مقامات علمى دانشگاهى دو کشور برگزار شده است.

لیالى قدر بدون حادثه
 سپرى شد

مدیرعامـل سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شهردارى اصفهان با بیان اینکه در شب بیست وسوم 
ماه مبـارك رمضان عـالوه بر اسـتقرار 20 خودروى 
آتش نشـانى در مراکـز برگزارکننـده شـب قـدر، 10 
خودروى دیگر نیـز در حال گشـت زنى بودند، گفت: 
با توجه بـه اقدامات انجام شـده، شـب هاى قـدر در 
اصفهان بـدون حادثه سـپرى شـد. آتشـپاد ابراهیم 
مطلبى اظهار کرد: عالوه بر آماده باش ایسـتگاه هاى 
خـودروى   30 آتش نشـانى،  بیست وشـش گانه 
آتش نشـانى براى پیشـگیرى حوادث در شب بیست 

و سوم به سطح شهر اعزام شدند.

خبر

معاون حمــل و نقل اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى اصفهان  گفت:  این اســتان سهم 10 درصدى 
حمل و نقل کاال کشــور را به خود اختصاص داده است 
و براین اساس52 میلیون تن انواع کاال سال گذشته از 

طریق ناوگان حمل و نقل این استان جابه جا شد.
 محمدعلى صلواتى افزود:  ســال گذشته سه میلیون و 
170 هزار سفر در حوزه حمل و نقل کاال در این استان 

انجام شده است.
معاون حمــل و نقل اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى اصفهان اظهار داشت:این استان سال گذشته 
رتبه اول کشور را در مجموع تناژ حمل شده، رتبه اول تناژ 

درون استانى و رتبه اول تناژ برون استانى را کسب کرد.
وى با اشــاره اینکه استان اصفهان ســال گذشته رتبه 
اول سفر درون استانى کشور را بدست آورد اضافه کرد: 
همچنین رتبه دوم کشور را در زمینه تناژ بار وارد شده به 
استان، رتبه دوم مجموع سفر ناوگان بارى کشور، رتبه 
دوم سفر برون استانى و رتبه دوم سفر وارد شده به استان 

را در سال 1400 بدست آورده است.
صلواتــى خاطــر نشــان کــرد: شهرســتان هــاى 
اصفهــان، مبارکه و لنجــان، به ترتیب جایــگاه اول 
تا ســوم اســتان را در زمینه تناژ بار به خود اختصاص 

داده اند.

کارشناس زراعت گندم جهاد کشاورزى اصفهان گفت: 
امســال با توجه به خشکسالى حاکم بر اســتان و تداوم 
وضعیت کم آبى، پیش بینى مى شود که مزارع زیر کشت 
گندم آبى اســتان  تا 20درصد افت عملکرد تولید داشته 

باشد.
مهران توکلى سطح زیر کشــت گندم را 40 هزار هکتار 
اعالم کرد و افزود: همزمان با بازگشــایى زاینده رود در 
بهمن ماه، نزدیک به هفت هزار هکتار از مزارع شــرق 
استان نیز خارج از بازه زمانى به کشت گندم آبى اختصاص 
یافت که با توجه به نامعلوم بــودن وضعیت جارى بودن 
رودخانــه نمى تــوان در خصوص به ثمر رســیدن این 

کشت ها نظر قطعى داد.
به گفته وى آبیارى کشــت گندم شرق اصفهان تا اواخر 
خرداد، هر 10 روز یکبار باید انجام شود ولى به علت دائمى 
نبودن جریان زاینده رود این فرایند با خلل رو به رو است که 
البته با گرم شدن هوا نیز بازه زمانى این نیاز آبى، کوتاهتر 

نیز خواهد شد.
وى افزود:25 هزار هکتار کشــت گندم دیم اســتان نیز 
دستکم به یک نوبت بارندگى خوب به اندازه 15 میلیمتر 
نیاز دارد و چنانچه این میزان بارش اتفاق بیفتد با میانگین 
عملکرد 800  تن در هکتــار نزدیک به 20 تن گندم دیم 

برداشت خواهد شد.

خطر کمبود تولید گندم 
در اصفهان

52 میلیون ُتن کاال
 در اصفهان جابه جا شد

رئیس اتحادیه خواربار اصفهان با اشاره به افزایش قیمت 
برنج ایرانى به 100 هزار تومان و این که برنج ایرانى از 
سفره هاى مردم در حال حذف شدن است گفت: امروز 
تنها 5 درصد ایرانى ها و یا اصفهانى ها توان خرید برنج 

ایرانى را دارند.
مصطفى بحق در گفت وگو با ایســنا دربــاره افزایش 
دوباره قیمت برنج ایرانى اظهار کرد: متأســفانه ســال 
گذشته محصول برنج شــمال بین 25 تا 30 درصد کم 
بود، همچنیــن هزینه هاى برنج کاران دو تا ســه برابر 

افزایش یافت.
وى افزود: از سوى دیگر چند شــرکت برنج در شمال 
کشــور با خرید برنج هاى داخلى به نوعــى قیمت این 
محصول را در بازار باال بردند و به نوعى خرده پاها قیمت 

برنج را گران نمى کنند.
رئیس اتحادیه خواربار اصفهان تأکید کرد: در کنار گرانى 
برنج داخلى، قیمت برنج خارجى در بازار تغییر نکرده و به 

فراوانى این محصول در بازار موجود است.
وى با اشــاره به اینکه همواره ذائقه بسیارى از ایرانى ها 
برنج ایرانى است، گفت: متأســفانه قیمت برنج ایرانى 
ساعتى در حال افزایش اســت و هیچ نظارتى در بازار 

نیست.
بحق اظهار کرد: امروز برنج ایرانى دســت بنکدار و یا 
دالل نیست و در انحصار یک تعداد کشاورزى است که 
نیاز به پول ندارند و هر ســال برنج خود را نگه مى دارند 
تا در تیرماه کشــت ســال جدید به ثمر برسد، سپس با 

قیمت گذارى برنج را وارد بازار مى کنند.
وى با پیش بینى قیمت برنج در بازار طى ســال جارى، 
گفت: اگر براى سال جدید قیمت برنج را پایین نگه دارند، 
کشاورزان حاضر به کشت نمى شوند و این موجب التهاب 

در بازار مى شود.
وى با بیان اینکه امید داریم برنج به قیمت اولیه خود طى 
سال گذشته و به محدوده 30 تا 40 هزار تومان کاهش 

یابد، افزود: نمى توان بازار برنج را پیش بینى کرد و اکنون 
برنج داخلى در بازار محدود است و در انحصار یک تعداد 

کشاورز است.
رئیس اتحادیه خواربار اصفهان گفــت: اگرچه کمبود 
برنج ایرانى در بــازار نداریم، اما تنها قیمت آن ســیر 
صعــودى دارد و بــه دلیل نظــارت و ســخت گیرى 
در بازار اغلــب فروشــندگان برنج دیگر درخواســت 
خریــد نکرده اند و حتى بــار خود را به شــمال مرجوع 
کرده اند، البته این شــرایط موجب ارزانى برنج ایرانى 

نشده است.
وى با اشــاره به قیمت برنج در بــازار اصفهان، اظهار 
کرد: در حال حاضر قیمت برنج ایرانى کشــت اول 90 
هزار تومان و برنج کشــت دوم 100 هزار تومان است، 
همچنین هر کیلو برنج تایلندى 12 هزار و 500 تومان، 
هندى 18 هزار و 500 تومان و پاکستانى 20 هزار و 500 

تومان است.

رئیس اتحادیه خواربار: 5 در صد اصفهانى ها توان خرید برنج ایرانى را دارند

انحصار برنج 
دست کشاورزان متمول است

تئاتر «خواب هایم سراغ تو را مى گیرند»  نصف جهان
از فردا 7 اردیبهشــت ماه در تاالر هنر اصفهان روى 

صحنه مى رود.
احسان جانمى که نامى شناخته شده در عرصه هنر 
و تئاتر اصفهان است و تجربه هاى موفقى در زمینه 
کارگردانى در کارنامه دارد این بار تئاتر «خواب هایم 
سراغ تو را مى گیرند» را تا 23 اردیبهشت ماه در تاالر 
هنر روى صحنه مى برد. عالقه منــدان مى توانند 
این نمایش را از ساعت 18:45 در میدان الله، دفتر 
تخصصى هنرهاى نمایشى شهردارى اصفهان (تاالر 

هنر)، در سالن نقش جهان نظاره کنند، ضمناً این تئاتر 
با رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى اجرا مى شود.

در این نمایش الهام زنجانى، مائده وحید، امین پناهى 
و نازنین ملت دوست به ایفاى نقش پرداخته اند.  این 
اجرا روایتى از اتفاق هاى هیجــان انگیز و پر رمز و 
رازى است که در حرمســراى شاه به تصویر کشیده 

خواهد شد.
شایان ذکر است؛ دوستداران و عالقه مندان به تئاتر 
مى توانند با مراجعه به سایت گیشه 8 اقدام به تهیه و 

دریافت بلیت نمایند.

روزنامه «زاینده رود» در شماره دیروز  نصف جهان
خود از تراژدى نوشته که کشاورزان شرق اصفهان 
را بار دیگر قربانى کرده است. جوان ترین روزنامه 
شهر اصفهان از قربانى شدن محصوالت کشاورزى 
در نبود مدیریت منابــع آب و تخصیص حقابه ها 
صحبت کرده اســت. «زاینــده رود» همچنین در 
تحلیل وضعیت کشــاورزان شرق اصفهان نوشته: 

«با وجود جارى شدن جریان زاینده رود طى دو دوره 
در بهار امسال اما ایجاد وقفه در آبدهى به زاینده رود 
و تشنه بودن زمین ها و مزارع موجب شــده تا آب 
به بخش هایى از مزارع کشاورزان در شرق نرســد 
و حال محصول برخى از آنها خــوراك دام خواهد 
شــد، اتفاق تلخى که امید کشاورزان را به ناامیدى

 کشانده است.»

روزنامه «اصفهان امروز» در گزارشى  نصف جهان
که منتشر کرده، به واکنش ها نسبت به جابه جایى 
کتاب هاى انتشارات اندیشــه پرداخته است. این 
روزنامه با بررســى اوضاع نابســامان کتابفروشى 
و انتشــارات اندیشــه که به عنوان نماد فرهنگ 

اصفهان به شــمار مى رفته اســت درباره از دست 
رفتن میراثــى گفته کــه با مرگ ناصــر مطیعى 
صاحب فروشــگاه اتفاق افتاده و از خارج شــدن 
کتاب هاى ایــن انتشــاراتى از اصفهــان انتقاد 

کرده است.

دریا قدرتى پور
 نیمه خرداد ماه سال گذشــته که دکتر محمدرضا 
شانه ســاز، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو 
در پاســخ به نگرانى ها درباره کمبود دارو در کشور 
و تخصیص ارز ویژه دارو به واردات کاالهاى غیر 
ضرورى با طیب خاطر اعالم کرد که به رغم تمامى 
مشــکالت ارزى و تحریم هاى بى ســابقه کمبود 
اقالم دارویى نسبت به ســال هاى گذشته کاهش 
پیدا کرده است، شاید بى خبر بود که ده ماه پس از 
این سخنان، کمبود دارو و افزایش تعرفه داروهایى 

ترجیع بند حرف هاى مردم مى شود.
گفته هاى متناقض مقامات بهداشــتى از روزهاى 
ابتدایى فروردین ماه امسال با حضور وزیر بهداشت 
در جمع مدیران دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
کلید خورد. او در این جلســه اعالم کرد: «در سال 
جارى در موضوع دارو، ارز ترجیحى برداشته شده 
و شــرکت ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز 

ترجیحى نیستند زیرا پروسه اى زمانبر بود.»
چند ساعت پس از این اظهارات، سرپرست روابط 
عمومى وزارت بهداشت گفت که «تاکنون حذف 
ارز ترجیحى براى تأمین دارو و تجهیزات پزشکى به 
وزارت بهداشت در بودجه سال 1401 اعالم نشده و 

همچنان ارز ترجیحى ادامه دارد».
پیش تر هم رئیس سازمان غذا و دارو گفته بود در 
سال 1401 با انتقال منابع ارز ترجیحى به بیمه ها، 
ارز دارو به طور مستقیم به دست بیماران مى رسد و 
این سازوکار باعث از بین رفتن کمبود هاى دارویى 
خواهد شد، اتفاقى که عمًال به مرحله اجرا نرسید و 

بیمه ها هم زیربار گرانى دارو نرفتند.
آذرماه سال گذشته محمدرضا واعظ مهدوى، رئیس 
انجمن اقتصاد ســالمت ایران هشدار داده بود که 
محاسبات اقتصادى نشان مى دهد تبدیل ارز 4200 
تومانى به ارز نیمایى، قیمت داروى تولید داخل را به 
4 برابر و قیمت داروى وارداتى را به 7برابر مى رساند. 
اقدامى که قرار بود با حــذف ارز ترجیحى از طریق 
بیمه ها یا روش هاى دیگر جبران شود و بار آن بر 
دوش مردم نیافتد. مصوبه اى که مجلس هم روى 
آن تأکید داشت و مقرر شــده بود در سال 1401 با 
انتقال منابع ارز ترجیحى به بیمه ها، ارز دارو به طور 

مستقیم به دست بیماران برسد.
  این سازوکار قرار بود کمبودهاى دارویى را جبران 
کرده و همچنین باعث پایدارى شرکت هاى دارویى 

شود اما با وجود مشکالت عدیده بر سر نظام دارویى 
کشور به منزل مقصود نرســید تا جایى که اکنون 

شاهد بحران در صنایع دارویى کشور هم هستیم.
به گفتــه محمدمهدى حقوقى، عضو ســندیکاى 
صاحبان صنایع داروهاى انســانى ایران اگر اقدام 
عاجلى براى خروج صنعــت دارو از بحران انجام 
نشــود، با مشــکالت زیادى در حوزه دارو مواجه 
خواهیم شد. به گفته او اولین نکته مهم در صنعت 
دارو، نیروى کار و اشتغال آفرینى است، به طورى که 
با افزایش دستمزدها، کارخانجات دارویى ناچار به 
تعدیل نیرو هستند که این موضوع به شکل جدى 

در تضاد با اهداف اقتصادى کشور است.
بررسى هاى انجام شده در این زمینه نشان مى دهد 
در حالى که حاشیه ســود دارو در سال 1399حدود 
28درصد بود، این رقم در سال1400 به 20 درصد 
رســید، که با توجه به افزایش بیش از 50 درصدى 
دســتمزدها در ســال 1401 و همینطور افزایش 
چشمگیر و 30تا 35درصدى قیمت نهاده هاى تولید 
از اواخر زمستان سال گذشته تا امروز، شرکت هاى 

دارویى کشور دچار آسیب خواهند شد.
داده هاى آمارى هم مى گویــد اگر اصالح قیمت 
در مورد اقالم دارویى صورت نگیرد، شرکت هاى 
دارویى زیان ده خواهند شــد. با این وضعیت تنها 
زمانى که اصــالح و افزایش نــرخ دارو به بیش از 
30درصد برسد مى توانیم انتظار حاشیه سود براى 

شرکت هاى داروسازى داشته باشیم.
حقوقــى  آســیب هاى ناشــى از بى توجهــى به 
قیمتگــذارى منطقى دارو را در بحث بازســازى و 
نوسازى صنعت دارویى کشــور نیز مؤثر مى داند: 
«شرکت هاى داروسازى کشــور به دلیل افزایش 
قیمت ها با مشــکالت فراوانى در تأمین تجهیزات 
و بازســازى و نوســازى خطوط تولیــد روبه رو 
هستند. به دلیل این مشــکالت در چند سال اخیر 
ما نتوانسته ایم دســتگاه ها و تجهیزات مناسب را 
از شــرکت هاى معتبر خریدارى کنیــم و در موارد 
زیادى به تجهیزات استوك روى آورده ایم.در واقع، 
عدم تأمین تجهیزات و لوازم یدکى شــرکت هاى 
داروسازى، به تدریج موجب ایجاد بحران دیگرى 
در صنعت داروسازى کشور مى شود. تأمین نشدن 
تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید، ممکن اســت 
کشــور را در موارد زیادى در طول زمان با کمبود 

دارو مواجه کند.»

«خواب هایم سراغ تو را مى گیرند» در تاالر هنر

اتفاق تلخ براى کشاورزان 

اندیشه اى که رو به خاموشى رفت 

دار و  ندار مشکالت دارویى 

رئیس گروه بهره بردارى و نگهدارى از شــبکه هاى آبیارى و زهکشى شرکت آب منطقه اى 
استان اصفهان گفت: تیم هاى تخصصى شرکت آب منطقه اى استان اصفهان در هفت روز 

اخیر موفق به توقیف و ضبط 70 عدد پمپ غیرمجاز شدند.
مجید نصر اظهار کرد: همزمان با رهاسازى آب تخلفاتى در حریم و بستر رودخانه و شبکه هاى 
آبیارى صورت مى گیرد، این تخلفات شامل حفر و استفاده از چاه غیرمجاز و برداشت از طریق 
ادوات غیرمجاز به منظور پمپاژ آب به زمین هاى کشاورزى و دستکارى دریچه هاى کانال هاى 
آبیارى و شکستن سر دهانه انهار سنتى است که در این مرحله از رهاسازى آب، قرار بر آبگیرى 

آنها به منظور انجام کشت بهاره نبوده است.
وى افزود: در این مرحله از رهاســازى، با وجود تخصیص نیافتن آب به کشــت محصوالت 
آب بر مانند برنج و …، برخى از کشــاورزان در مناطق باالدست با شکستن سر دهانه انهار، 
اقدام به آبگیرى و استفاده غیرمجاز از آب رهاسازى شده و تخصیص یافته براى باغات غرب 
و کشاورزان شرق کرده اند که تیم هاى گشت زنى به صورت شــبانه روزى ضمن شناسایى 
متخلفان و معرفى آنها به مراجع قضائى با آنها برخورد جدى داشــته اند؛ متخلفان با اینگونه 
اقدامات موجب هدر رفت بخشــى از آب اختصاص داده شــدند و همین امر سبب اخالل در 

نظام آبرسانى شد.
رئیس گروه بهره بردارى و نگهدارى از شــبکه هاى آبیارى و زهکشى شرکت آب منطقه اى 
استان اصفهان گفت: در هفت روز اخیر، شرکت آب منطقه اى براى جلوگیرى از برداشت هاى 
غیرمجاز، تیمى شــامل 16 اکیپ شبانه روزى براى گشــت زنى در حریم و بستر رودخانه و 
شــبکه هاى آبیارى و چهار گروه جوشکارى براى انسداد مجدد ســر دهانه ها و دریچه هاى 
شکسته شده و چهار دستگاه بیل مکانیکى و ادوات سنگین را صرفًا جهت برخورد با تخلفات 
به کار گرفته اســت، با توجه به اقدامات صورت گرفته، این تیم موفق به توقیف و ضبط 70 
عدد پمپ غیرمجاز شده است، به عبارتى تاکنون روزانه حدود 10 پمپ غیرمجاز در محدوده 

شبکه هاى آبیارى توسط تیم هاى نظارتى کشف و ضبط شده است.
نصر اضافه کرد: متأسفانه در هفت روز گذشته هنگام عملیات گشت زنى، متخلفان با مأموران 
شرکت آب منطقه اى درگیر و به تعدادى از این پرسنل آســیب جدى وارد کرده کرده اند، به 
طورى که تعدادى از این افراد تاکنون در بیمارستان بسترى و تحت مراقبت قرار دارند همچنین 

متخلفان به تعدادى از خودروها نیز خسارت زده اند.

مدیر باغبانى ســازمان 
کشــاورزى  جهــاد 
اصفهان گفت: ســطح 
زیر کشت گل محمدى 
در اســتان اصفهــان 
امسال سه هزار و 900  
هکتــار پیــش بینــى 
مى شود که نسبت به سال گذشته 150 هکتار افزایش داشته است که در این 

سطح زیر کشت 12 هزار  تن برداشت گل مورد انتظار است.  
احمدرضا رئیس زاده اظهار کرد: برداشت گل محمدى از اواسط فروردین ماه 
از مناطق گرمسیر در استان آغاز شده است و به مرور در شهرستان هاى معتدل 
و سردسیر تا اواخر اردیبهشــت و حتى اوایل خردادماه  بستگى به گرماى هوا 

ادامه خواهد داشت.
مدیر باغبانى سازمان جهاد کشاورزى اصفهان تصریح کرد: سطح زیر کشت 
گل محمدى در اســتان اصفهان امسال ســه هزار و 900  هکتار پیش بینى 
مى شود که نسبت به سال گذشته 150 هکتار افزایش داشته که در این سطح 

زیر کشت 12 هزار  تن برداشت گل مورد انتظار است.
وى افزود: در کاشــان با 2600 هکتار، شاهین شــهر و میمه با 350 هکتار، 
گلپایگان با 250 هکتار و آران و بیدگل با 150 هکتار شهرستان هایى هستند 

که بیشترین سطح زیر کشت را دارند و شهرهاى دیگر کشت کمترى دارند.
وى اظهار کرد: اســتان اصفهان رتبه دوم تولید گل محمدى در کشور را به 
خود اختصاص داده اســت و طبق آمار کمرك استان در سال 1400، نزدیک 
به یک هزار دویست تن انواع گالب و اسانس و عرقیجات و همچنین غنچه 
گل خشک به کشور هاى خارجى که عمده آن کشــورهاى عربى و حاشیه 
خلیج فارس و کشــورهاى اروپایى مثل آلمان، بلغارستان، اسپانیا و انگلیس 

صادر شده است. 

غارت آب  افزایش سطح زیر کشت 
گل محمدى در اصفهان
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اگر شما هم از اینستاگرام زیاد اســتفاده مى کنید باید 
بدانید که مى توانید با محدود کــردن یا تنظیم یادآور، 

استفاده از این برنامه را مدیریت کنید.
پلتفرم اینســتاگرام یکى از پراستفاده ترین شبکه هاى 
اجتماعى و یکى از اعتیــاد آورترین برنامه هاى جهان 
است و افراد بســیارى به دنبال حذف و یا راهى براى 

کنترل استفاده از آن هستند.
متاســفانه پس از باز کردن برنامه اینســتاگرام، خارج 
شدن از این پلتفرم بسیار دشوار اســت، اما خبر خوب 
این است که اینســتاگرام به شما این امکان را مى دهد 
که یک محدودیت زمانى براى حضــور در این برنامه 

تعیین کنید.
اینستاگرام در سال 2018 

ویژگى جدیــدى را 
بــه پلتفــرم خود 
اضافه کــرد که 
بــه کاربــران 
اجــازه مى دهد 
براى اســتفاده 

خود از این برنامه 
محدودیــت زمانى 

روزانه تعیین کنند.

تعیین محدودیت زمانى روزانه در استفاده از اینستاگرام 
در iOS و اندروید

مرحله 1: روى تصویر نمایه خود در گوشه سمت راست 
پایین صفحه ضربه بزنید.

مرحله 2: پــس از آن، منوى همبرگــرى را از منوى 
کشویى انتخاب کنید.

 Your 3: پــس از ضربــه زدن روى  مرحلــه 
Activity، زمــان را از منــوى کشــویى انتخــاب 

کنید.
مرحله 4: گزینه Set daily time limit را انتخاب کنید.

مرحله 5: مدت زمانى که پــس از آن مى خواهید 
را  شــوید  خــارج  برنامــه  از 

انتخاب کنید.
 :6 مرحلــه 
 Done روى 

ضربه بزنید.
کاربران همچنین 
مى تواننــد هنــگام 
استفاده از برنامه، براى 
اســتراحت یادآور ایجاد 

کنند.

کاربران اندرویدى با مسدود کردن دوربین و میکروفن 
در همه برنامه ها مى توانند حریم خصوصى تلفن همراه 

خود را افزایش دهند.
کاربــران گوشــى هاى اندرویــدى بــه راحتــى 
مى توانند دوربیــن و میکروفون تلفن همــراه خود را

 بدون انجام تغییرات فیزیکى در روى دستگاه، غیرفعال 
کنند.

 چه زمانى که در مورد یک برنامه خاص نگران هستید 
و یا زمانى که بخواهید هنگام رســیدگى به مســائل 
شخصى و انجام کار هاى تجارى خود احتیاطى بیشترى 
داشته باشــید، این ویژگى به کمک شــما خواهد آمد. 
تلفن هاى اندرویدى مى توانند به طور موقت دسترسى
 یک یا چند برنامه را به دوربیــن و میکروفون محدود 

کنند.
اندروید در مجوز هــاى مختلف براى هر اپلیکیشــن 
کنترل پذیرى زیادى را در دســترس مخاطب گذاشته 
اســت. کنترلى که به کاربــر اجازه مى دهــد تصمیم 
بگیرند که برنامه هــا موقعیت مکانى کاربر، لیســت 
مخاطبیــن، پیام هــاى متنــى، گــزارش تماس ها، 
عالئــم حیاتــى در صــورت اســتفاده از ســاعت
فضــاى  بلوتــوث،  دســتگاه هاى  هوشــمند، 
ذخیره ســازى و موارد دیگر دسترســى داشــته باشد 

یا خیر.
از جملــه مهمترین مجوز هایــى که به یــک برنامه 
داده مى شــود، دوربین و میکروفون اســت که به طور 
بالقوه به برنامه ها امکان دسترســى فورى به دوربین 
جلــو و همینطــور میکروفــون را مى دهــد و امنیت 
خصوصــى را تهدید مى کند. خبر خوب این اســت که 
اندروید راهــى براى مقابلــه با برنامه هایــى دارد که 
ممکن اســت ناقض حریم کاربران باشند. این ویژگى 
در بخش تنظیمات در دســترس اســت و بــا انتخاب 
گزینه حریم خصوصى مى توان به آن دسترسى داشت. 
کلید هــاى دسترســى بــه دوربیــن و میکروفون در 
اولویت باال هســتند و تنهــا با یک ضربــه غیرفعال
 مى شود. در صورت نیاز مجدد مى توان آن ها را از همین 

مسیر فعال کرد.
اندروید امــکان کنترل دقیق تر دسترســى برنامه ها را 
نیز ارائه مى دهد. در بخش تنظیمات حریم خصوصى، 
مى توان به بخــش مدیریت مجوز ها دسترســى پیدا 
کرد که مجوز هاى داده شــده به هر برنامه را نشــان 
مى دهد. حتــى مى توانید این بخــش را طورى تنظیم 
کنید که هر برنامــه تنها در زمانى که از آن اســتفاده 
مى کنید به حسگر هاى مختلف گوشى دسترسى داشته
 باشــد. با این حال بد افزار هاى اندرویــدى مى توانند 
ایــن تنظیمــات را دور بزننــد به همیــن خاطر الزم
 اســت بــراى حفــظ محرمانه بــودن محیــط خود
 گوشــى تلفن همراه خاموش کنید یا آن را از محدوده 

بصرى و صوتى خود خارج کنید.

نحوه غیرفعال کردن
 دوربین و میکروفن
 در گوشى اندرویدى

دن فعالک نحوهغی

                                        هفت ترفند مخفى                                      که همه باید بدانند
 جى میل رابط کاربرى ساده اى دارد، اما در عین حال هزاران هک و ترفندهاى پنهان براى بهینه سازى تجربه کاربرى در جى میل شما وجود دارد، از جمله لغو ارسال ایمیل.

  بیش از 300 میلیارد ایمیل روزانه در سال 2020 ارسال شد و تعداد زیادى از آنها در پلتفرم جى میل گوگل نوشته، ارسال و دریافت شد. جى میل 1.8 میلیارد از 5.6 میلیارد حساب ایمیل فعال را تشکیل مى دهد و هر حسابى کارهاى بیشترى از ارسال و دریافت صرف انجام مى دهد.

لغو ارسال ایمیل
مى تواند در تنظیمات تا 30 ثانیه هم تغییر کند.نماد لغو به مدت پنج ثانیه روى صفحه ظاهر مى شــود، که این زمان دیگرى باعث ناپدید شدن این گزینه مى شود. در تنظیمات پیش فرض، مستقیمًا روى کلمه «Undo» کلیک کنید زیرا کلیک کردن در هر جاى از شما مى پرسد آیا مى خواهید ارسال را لغو کنید یا نه – پس از ارسال ارسال ایمیل، کادر کوچکى در ســمت راست پایین ظاهر مى شود که مجازى ارســال کرده اند، پس بگیرند، این امــکان وجود دارد. پس از براى همه پیش آمــده که بخواهند پیام هایى را کــه از طریق فضاى 

جستجوى پیشرفته
جستجوى پیشرفته ابزار مفیدى براى ردیابى بخشى از اطالعات مدفون در صندوق 
ورودى شما است. ابزار جستجوى پیشــرفته با کلیک کردن روى نماد با سه نوار 
لغزنده در کادر جستجو در باالى صندوق ورودى قابل دسترسى است. مى توانید 
ایمیل ها را بر اساس فرستنده، گیرنده، تاریخ، کلمات جستجو کنید - حتى مى توانید 

جستجوى ایمیل را با جستجوى کلماتى که ندارد، محدود کنید.

کدگذارى رنگ پیام هاى مهم
ستاره دار کردن پیام ها، مهم ترین ایمیل هاى شما را در یک پوشــه جداگانه قرار مى دهد. اما این پیام ها را مى توان با 

ستاره هاى رنگى سازماندهى کرد. مى توانید گزینه هاى مرتب سازى با کد رنگ بیشترى را در تنظیمات Gmail فعال 

کنید. با رفتن به تنظیمات، گزینه هاى رنگ بیشترى را فعال کنید، براى این کار در قسمت general به پایین صفحه 

بروید کنید و گزینه هاى رنگ بیشترى را به بخش "in use" بکشید.

نوشتن هوشمند
پیشنهادات نوشتن گوگل براى کاربرانى که با زبان ادارى رسمى 
مى نویسند، نعمتى است. فقط با تایپ کردن ابتداى یک عبارت، 
جیمیل باقیمانده آن را به شما پیشــنهاد مى دهد و در زدن کلید و 

زمان شما صرفه جویى مى کند.
نوشتن هوشــمند (Smart Compose) را مى توان در تنظیمات 
روشــن و خاموش کرد. گوگل حتى بازخوردهایى را براى بهبود 

کیفیت عبارات پیشنهادى نوشتن هوشمند مى پذیرد.

صندوق ورودى سفارشى
طرح بندى پیش فرض جى میل نسبتا ساده اســت، اما کاربران 
مى توانند ایمیل هاى خود را با کلیک کردن روى نماد چرخ دنده 
تنظیمات سریع، و انتخاب یک صندوق ورودى سفارشى بر اساس 
آنچه مى خواهند ابتدا ببینند، اولویت بندى کنند: خوانده نشــده، 
ستاره دار یا مهم. همچنین مى توانید ویژگى صندوق هاى ورودى 
متعدد را اعمال کنیــد، که مى تواند تمــام ایمیل هاى را در یک 

حالت محرمانهصندوق ورودى متفاوت جابجا کند.
یک ایمیل مى تواند ناپدید شود، مانند اسنپ چت. براى این 
کار مى توانید با کلیک کردن روى نمــاد قفل در نزدیکى 
دکمه ارســال، تاریخ انقضا را در ایمیــل خصوصى تعیین 
کنید. البته کارفرماى شــما ممکن اســت حالت محرمانه 
را از شبکه شــما لغو کرده و کارمندان را از ارسال پیام هاى 

ناپدیدشده منع کند.

مکالمه صامت
مى توانید یک رشته جى میل را که پاسخ هاى زیادى دریافت مى کند، بى صدا 

کنید. این یک ویژگى ساده، اما کمى ناشناخته است. کادر سمت چپ ایمیلى 

که دریافت کرده اید را عالمت بزنید و نوار گزینه ها در باال ظاهر مى شــود. 

 mute ،براى وارد شدن به منوى کشویى روى سه نقطه کلیک کنید و گزینه
را انتخاب کنید.

اگرچه سرویس جیمیل رایگان اســت اما این بدان معنا نیست که باید از نظر 

عملکرد، در حد امکانات اولیه باشد. با اســتفاده از تمام ویژگى هاى موجود، 

مى توانید بیشترین بهره را از حساب خود ببرید.

ز شبکه شــما لغو کرده و کاررمندان را از ارسال پیام هاى  ر
کند. ناپدیدشده منع

شارژ سریع به شــما این امکان را مى دهد که دستگاه خود را 
سریع شارژ کنید و به کار خود ادامه دهید. اما آیا با اینکار در دراز 

مدت به باترى گوشى خود آسیب مى رسانید؟
 شارژ ســریع در حال تبدیل شــدن به یک ویژگى استاندارد در 
گوشى هاى هوشــمند، وســایل نقلیه الکتریکى، لپ تاپ ها و 

سایر ابزارها است.
اما به همان اندازه که شارژ سریع چشمگیر است، آیا تاثیر منفى 
بر عمر باترى دارد؟ و آیا شــارژرهاى ســریع براى گوشى شما 

مضر هستند؟

شارژ سریع چیست؟
شارژ سریع قابلیتى است که به شما امکان مى دهد دستگاه خود 
را فقط در کسرى از زمان معمول شــارژ کنید. این که آیا تلفن یا 
دستگاه دیگر شما از شارژ سریع پشتیبانى مى کند، به مدار شارژ 

ارائه شده بر مى گردد.
دستگاه شما فقط مى تواند برقى را جذب کند که مدار شارژ براى 
کنترل آن طراحى شده اســت. به همین دلیل است که اتصال 
دستگاه خود به یک شارژر سریع لزومًا باعث نمى شود که سریعتر 
شارژ شود. البته ممکن است دالیل دیگرى نیز وجود داشته باشد 

که چرا گوشى هوشمند شما به کندى 
شارژ مى شود و باید این موارد را 

نیز در نظر بگیرید.
شارژ سریع باعث مى شود 

هر بار کــه نیاز به 

تقویت باترى دارید، باترى خود را آسان تر شارژ کنید.
شــارژ ســریع بــه یــک اصطــالح بازاریابــى موثــر براى
 محصوالت الکترونیکى مختلف تبدیل شده است. با این حال، 
معموًال در مواد بازاریابى گوشــى هاى هوشمند با این اصطالح 

برخورد مى کنید.
این مواد ممکن است گاهى فریبنده باشند و شما را فریب دهند تا 
فکر کنید دستگاهتان از شارژ سریع پشتیبانى مى کند؛ بنابراین، 

چند وات شارژ سریع در نظر گرفته مى شود؟
سازندگان تلفن هاى هوشــمند اغلب هر چیزى که بیش از 10 
وات است را به عنوان نرخ شارژ سریع برچسب گذارى مى کنند. 

با این حال، هیچ استاندارد صنعتى در 
مورد سرعت شارژ سریع در نظر 
گرفته نشده است. هرچه این 

شارژ سریعتر است.عدد بیشتر باشد، سرعت 

آیا شــارژ ســریع به 
باترى آسیب مى رساند؟

این ســوال معموًال به دلیل گرماى مرتبط با دستگاه 
شما با مقادیر زیاد برق ایجاد مى شود و همانطور که قبًال 
مى دانید، گرما براى باترى شما مضر است (به خصوص انواع 

لیتیوم یونى) که امروزه اکثر گوشى هاى هوشمند از آن استفاده 
مى کنند. به همین دلیل است که سیستم هاى شارژ سریع تالش 
مى کنند تا حرارت را تا حد ممکــن کاهش دهند و در عین حال 

خروجى را افزایش دهند.
اما آیا شارژ سریع به باترى دستگاه شما آسیب مى رساند؟ نه واقعا 
نه این به دلیل عملکرد سریع شارژ است. باترى هاى فست شارژ 
داراى دو فاز شارژ هســتند. مرحله اول جایى است که آنها تا حد 
امکان قدرت را به دست مى گیرند. فاز اول معموال زمانى است 

که ظرفیت باترى کم یا خالى است.
اما به محض اینکه ظرفیت باترى به میزان ذکر شــده برســد، 
ســرعت شــارژ کاهش مى یابد تــا از اســترس و گرما که 
مى توانــد به طــول عمر باترى آســیب برســاند، جلوگیرى 
مى کند. احتماًال متوجه شده اید که گوشى شما تا درصد معینى 
ســریعتر شــارژ مى شــود اما زمان بــراى پر کــردن باترى 

طوالنى تر مى شود.
همچنین شایان ذکر است که اگر دماى دستگاه شما از حد معینى 
بیشتر شود، ممکن است گوشى شما به طور خودکار شارژ سریع 

را خاموش کند.
شرکت هاى گوشى هاى هوشــمند راه هاى دیگرى را نیز براى 
کاهش تأثیر فاز شارژ سریع روى باترى با استفاده از طراحى دو 

باترى ابداع کرده اند. به این ترتیــب، دو باترى بار ورودى باال را 
در مرحله شارژ سریع به اشتراك مى گذارند و از آسیب جلوگیرى 

مى کنند.
یکى دیگر از اقدامات پیشــگیرانه، سیســتم هاى مختلف نرم 
افزارى مدیریت باترى اســت. گوشــى هاى هوشــمند داراى 
سیســتم مدیریت اختصاصى براى نظارت بر شــارژ هســتند

 و از آســیب دیدن باترى در اثر شــارژ ورودى زیــاد جلوگیرى 
مى کنند. شــارژ باترى بهینه شــده اپل یک مثال عالى از این 

موضوع است.
اساســًا اثربخشــى نرم افزار مدیریت باترى تلفن شــما تعیین 
مى کند که آیا شــارژ ســریع به باترى شــما آســیب مى زند 

یا خیر.
نکته اصلى این است که شارژ ســریع تاثیر قابل توجهى بر عمر 
باترى شما نخواهد داشــت. اما فیزیک پشت این فناورى به این 
معنى است که نباید انتظار داشته باشید باترى بیشتر از استفاده از 

شارژر معمولى دوام بیاورد.
اما این تنها یک عامل اســت. طول عمر باترى بسته به عوامل 
مختلف متفاوت اســت. یک باترى معمولى طورى طراحى شده 
اســت که تا 80 درصد ظرفیت اولیه خود را در 500 دوره شــارژ 

کامل در شرایط عادى حفظ کند.

آیا شارژ سریع براى عمر باترى مضر است؟

شارژ سریع به شــما این امکان را مى دهد که دستگاه خود را 
سریع شارژ کنید و به کار خود ادامه دهید. اما آیا با اینکار در دراز

مدت به باترى گوشى خود آسیب مى رسانید؟
 شارژ ســریع در حال تبدیل شــدن به یک ویژگى استاندارد در 
لپ تاپ ها و نقلیه الکتریکى، گوشى هاى هوشــمند، وســایل

سایر ابزارها است.
اما به همان اندازه که شارژ سریع چشمگیر است، آیا تاثیر منفى 
شــارژرهاى ســریع براى گوشى شما  بر عمر باترى دارد؟ و آیا

مضر هستند؟

شارژ سریع چیست؟
شارژ سریع قابلیتى است که به شما امکان مى دهد دستگاه خود 
را فقط در کسرى از زمان معمول شــارژ کنید. این که آیا تلفن یا 
شارژ سریع پشتیبانى مى کند، به مدار شارژ دستگاه دیگر شما از

ارائه شده بر مى گردد.
تواند برقى را جذب کند که مدار شارژ براى دستگاه شما فقط مى

کنترل آن طراحى شده اســت. به همین دلیل است که اتصال 
دستگاه خود به یک شارژر سریع لزومًا باعث نمى شود که سریعتر 
شارژ شود. البته ممکن است دالیل دیگرىنیز وجود داشته باشد 

که چرا گوشى هوشمند شما به کندى 
ا را شارژ مى شود و باید این موارد

نیز در نظر بگیرید.
دشود باعث مى  شششارژ سریع

هر بار کــه نیاز به

تقویت باترى دارید، باترى خود را آسان تر شارژ کنید.
شــارژ ســریع بــه یــک اصطــالح بازاریابــى موثــر براى
الکترونیکى مختلف تبدیل شده است. با این حال،  محصوالت

معموًال در مواد بازاریابى گوشــى هاى هوشمند با این اصطالح 
برخورد مى کنید.

شما را فریبدهند تا  این مواد ممکن است گاهى فریبنده باشند و
فکر کنید دستگاهتان از شارژ سریع پشتیبانى مى کند؛ بنابراین، 

چند وات شارژ سریع در نظر گرفته مى شود؟
سازندگان تلفن هاى هوشــمند اغلب هر چیزى که بیش از 10

وات است را به عنوان نرخ شارژ سریع برچسب گذارى مى کنند. 
این حال، هیچ استاندارد صنعتى در بببببا
مممورد سرعت شارژ سریع در نظر 
این گرفته نشده است. هرچه
تتترعت شارژ سریعتر است.عدد بیشتر باشد، س

آیا شــارژ ســریع به 
باترى آسیب مى رساند؟

این ســوال معموًال به دلیل گرماى مرتبط با دستگاه 
شما با مقادیر زیاد برق ایجاد مى شود و همانطور که قبًال 
مى دانید، گرما براى باترى شما مضر است (به خصوص انواع 
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آیا شارژ سریع براى عمر باترى م

نحوه تنظیم محدودیت زمانى روزانه در اینستاگرام

که یک محدودیت زمانى براى حضــور در این برنامه 
تعیین کنید.

8اینستاگرام در سال 2018
ویژگى جدیــدى را 

بــه پلتفــرم خود 
اضافه کــرد که
نننننننران بــه کاربــ
ددددهددد اجــازه مى 
براى اســتفاده

خود از این برنامه 
محدودیــت زمانى 

روزانه تعیین کنند.

که پــس از آن مى خواهید ک مدت زمانى مرحله 5:
را شــوید  خــارج  برنامــه  ازز 

انانتخاب کنید.
:6 مرحلــه 
Done روى 

ضربه بزنید.
کاربران همچنین 
مى تواننــد هنــگام 
استفاده از برنامه، براى 
اســتراحت یادآور ایجاد 

کنند.

واتــس آپ چندین ویژگى حفظ حریــم خصوصى مانند تأییــد 2 مرحله اى، 
رمزگذارى پیــام، پیام هاى ناپدید شــده و موارد دیگر را بــراى کاربران ارائه 
مى دهد. یکى از این ویژگى ها که بیشتر کاربران ترجیح مى دهند، قفل واتس 

آپ است.
  همانطور که از نام قفل واتس آپ پیداســت، این ویژگى قبل از احراز هویت 
با تشخیص چهره یا حسگر اثر انگشت، اســتفاده از اپلیکیشن واتس آپ را در 

گوشى هاى هوشمندتان محدود مى کند.
این ویژگى براى هر دو پلتفرم اندروید و iOS در دسترس است. پس از فعال 

 WhatsApp شدن، باید از اثر انگشــت یا چهره خود براى باز کردن
استفاده کنید. شایان ذکر اســت که در صورت قفل بودن واتس 

اپ همچنان مى توانید به تماس ها پاسخ دهید. براى اطالع 
از نحوه قفل کردن واتس آپ در گوشى هوشمند اندروید یا 

iOS خود، مى توانید این مراحل را دنبال کنید:

1.برنامه WhatsApp را در Apple iPhone خود باز کنید.
2.روى گزینه Settings در گوشه ســمت راست پایین 

صفحه ضربه بزنید.
3.روى Account ضربه بزنید.

4.از گزینه ها، روى Privacy ضربه بزنید.
5.به پایین اسکرول کنید و روى قفل صفحه ضربه بزنید.

6.ضامن یــا همان تــاگل را روشــن کنیــد. هنگامــى که آن 
را فعــال کردیــد، بایــد از Face ID یــا پین اســتفاده کنید کــه براى 

باز کــردن قفل دســتگاه خود براى دسترســى بــه WhatsApp اســتفاده

 مى کنید.
1.برنامه WhatsApp را در تلفن هوشمند اندرویدى خود باز کنید.

2.روى نماد «سه نقطه» بیشتر در گوشه سمت راست باالى صفحه ضربه بزنید.
3.از منو، روى تنظیمات ضربه بزنید.

4.در قسمت تنظیمات، روى Account ضربه بزنید.
5.روى Privacy ضربه بزنید.

6.به پایین اسکرول کنید و روى قفل اثر انگشت ضربه بزنید.
7.کلید کنار Unlock with fingerprint را فعال کنید.

نگذارید کسى واتس آپ تان را دید بزند

دسترس است. پس از فعال 
WhatsApp کردنp

ل بودن واتس 
راى اطالع 

ندروید یا 

ز کنید.
ت پایین

ه بزنید.
هنگامــى که آن 

ســتفاده کنید کــه براى 
p بــه WhatsApp اســتفاده

ککککال کنید. t.کلید کنار Unlock with fingerprint را فع 7
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اومیکـــرون             11 ماده غذایى براى تقویت سیستم ایمنى بدن در برابر
بر خالف آن چه ممکن اســت پاره اى تصور کنند، حذف وعده هاى غذایى به منظور گرفتن رژیم 

سخت بدن را تضعیف کرده و بیشتر در معرض ابتال به ویروس هاى موجود در اطراف مى سازد.
در حالى  که موج جدید شیوع کووید-19، با سویه اومیکرون، در کشورهاى مختلف افراد زیادى را 

درگیر کرده؛ تقویت سیستم ایمنى بدن اهمیتى بیش از پیش یافته است.

در واقع هرچند واکسیناسیون بهترین راه براى محافظت در برابر کرونا است، با این حال تمرکز بر 
یک رژیم غذایى خوب و مغذى مى تواند سیستم ایمنى بدن را به خوبى تقویت کند تا در مقابله با 

ویروس بتواند عملکرد بهترى داشته باشد.
بر خالف آن چه ممکن اســت پاره اى تصور کنند، حذف وعده هاى غذایى به منظور گرفتن رژیم 

سخت بدن را تضعیف کرده و بیشــتر در معرض ابتال به ویروس هاى موجود در اطراف مى سازد. 
خواب خوب، مناسب و کافى نیز به بدن اجازه مى دهد تا از نظر جسمى و ذهنى خود را بازسازى کند.
امى گودسون، متخصص تغذیه در داالس در آمریکا، 11 ماده غذایى که مى توانند بیشترین سهم را 

در تقویت سیستم ایمنى بدن در برابر کرونا داشته باشند معرفى کرده است:

کلم پیــچ نیــز سرشــار از 
ویتامین سى است و مصرف 
آن به تقویــت بنیه دفاعى 

بدن بسیار کمک مى کند.

متخصصــان علــم تغذیه 
ســبزیجات  همچنیــن 
همچون اسفناج را به دلیل 
محتواى ویتامین سى آن ها 

توصیه مى کنند.

چاى ســبز حاوى آنتى اکســیدان 
ضدسرطانى اپى گالوکاتچین گاالت 
(EGCG) اســت. ایــن ترکیب 
گیاهى از آسیب ناشى از رادیکال هاى 
آزاد، اتم هاى ناپایــدارى که باعث 
تخریب سلولى مى شوند، جلوگیرى 
مى کند. عالوه بر این مطالعات قبًال 
ثابــت کرده اند که آنتى اکســیدان 
کاتچین  موجود در چاى سبز خاصیت 

ضدالتهابى دارند.

هرچند حبوبات شــاید در 
نگاه اول به نظــر نیایند، با 
این حال منبع مغذى بسیار 
خوبى براى مصونیت بدن 
از ابتال به ویروس ها هستند. 
از جمله این مــواد غذایى 
پرارزش مى تــوان به لوبیا 
قرمز، عدس و نخود اشــاره 

کرد.

خانــواده کلم ها به خاطــر تاثیرات 
شگفت انگیزشان بر سالمتى شناخته 

مى شوند. 
در میان کلم ها اما کلم بروکلى غنى 
از ویتامین سى اســت که بدن را در 
برابر هجوم ویروس ها کمک مى کند.

بــه منظور مقابلــه در برابر را بر دســتگاه ایمنى بدن سى هستند که تاثیر خوبى از آنتى اکسیدان ها و ویتامین از خانواده مرکبات سرشــار لیمو، پرتقال و نظایر آن ها 
ویروس ها خواهند داشت.

به دلیل آنتى اکسیدان باال 
انار از جمله میوه هایى است 
که سیستم ایمنى بدن را به 

خوبى تقویت مى کند.

امــى گودســون همچنین 
توصیــه مى کنــد کــه به 
میوه هاى قرمز، شامل انواع 
تمشک ها و شاتوت ها، که 
غنــى از آنتى اکســیدان ها 

هستند اهمیت دهید.

مى توان به بادام، گردو یا حتى فندق نیازهاى بدن هستند که از جمله آن ها روغنى نیز منبع خوبــى براى تامین بر تقویت ایمنى بدن دارند. دانه هاى توت خرس، آلو و کشمش تاثیر خوبى میوه هاى خشک نظیر توت گوجى، 
اشاره کرد.

ادویه جات و ســبزى هاى 
خشکى نظیر زردچوبه، زیره، 
کارى، سیر، آویشن، ریحان، 
رزمــارى، پونــه کوهــى، 
زنجبیل یا حتى زعفران غنى 
از آنتى اکسیدان ها هستند 
و براى سیستم ایمنى بدن 
کمکى ارزشــمند به شمار 

مى روند.

عموما مصرف ماهى گزینه اى بسیار 
خوب براى تقویت ایمنى به شــمار 
مى رونــد. ماهى ســالمون، ماهى 
تن، ســاردین و ماهى خال خالى از 
این جمله هســتند. عــالوه بر این، 
ماهى هاى چرب نیز بــراى تقویت 

ایمنى عالى هستند.
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ماهى هاى روغنى

حبوباتادویه ها

چاى سبزکلم بروکلى

 میوه هاى قرمز کلم پیچ اسفناج

آجیل و دانه هاى روغنى

ر
برابر هجوم ویروس ها کمک مى کند.

  موجود در چاى سبز خاصیت 
بى دارند.

ره  و سو ز ر
کرد.

ل

کمکى ارزشــمند به شمار 
مى روند.

اگزما در زمستان بیشتر بروز مى کندراه حل هاى فورى براى بى خوابى شبانه
داشتن خوابى راحت یکى از دغدغه هاى زندگى امروز بشر است و از آن جایى 
که بیشتر بافت هاى بدن از جمله ماهیچه هاى اســکلتى با ساعت بیولوژیکى 
مرتبط هستند؛ بنابراین، زمانى که تمرین مى کنید، عضله با تنظیم ریتم شبانه 
روزى پاسخ مى دهد. ورزش همچنین با افزایش تولید مالتونین به خواب بهتر 

کمک مى کند.
هنگام خواب باید محیــط تاریک باشــد، تاریکى به مغز 

مى گوید مالتونین بیشــترى 
بســازد؛ بنابراین احســاس 
خواب آلودگــى مى کنید. 
در صبح، قــرار گرفتن در 
معرض نــور مى تواند به 

بیدار شدن کمک کند.

در شب، با خاموش کردن یا کم کردن نور هاى روشن، خود را براى خواب آماده 
کنید.

مدیتیشن کنید و ریلکس باشــید. وقتى استرس دارید یا مضطرب هستید، بدن 
کورتیزول (هورمون استرس) بیشــترى تولید مى کند. هر چه کورتیزول باالتر 
باشد، احساس بیدارى بیشترى مى کنید. مدیتیشن، نفس عمیق، کتاب خواندن 

و نوشیدن چاى بدون کافئین به این روند کمک مى کند.
سى دقیقه ورزش هوازى متوسط   ممکن اســت کیفیت خواب را در همان شب 

بهبود بخشد.
مغز حتى زمانى که چرت مى زنید به پردازش صدا ها ادامه مى دهد. صدا هاى بلند 
و حواس پرتى مى تواند به خواب رفتن یا در خواب ماندن 
را سخت کند. براى حذف صدا هاى بلند، تلویزیون 

خود را بیرون از اتاق خواب نگه دارید.

متخصص پوست و مو گفت: اگزما یک بیمارى التهابى پوست است که در فصل 
زمستان به دلیل تغییرات دمایى و خشــکى هوا عالئم آن براى بسیارى از افراد 

اوج مى گیرد.
 على اصیلیان گفت: اگزما مى تواند براى هر کسى و در هر سنى رخ 
دهد. اغلب مزمن است؛ یعنى به  صورت دوره اى عود مى کند. بر اثر آن 
قسمت هایى از پوست قرمز شده و دچار خارش مى شوند. در انواعى از 
اگزما، ممکن است برجستگى هاى ریز پر از مایع روى سطح پوست 
ایجاد شوند. اگزما یا درماتیت آتوپیک، نوعى بیمارى پوستى است که 

با پوسته پوسته شدن و خارش در باالى پوست همراه است.
شخص مبتال به اگزما احساس خارش مى کند و در صورت خاراندن، اگزما 

تشدید مى شود. اگر والدین یا خواهر و برادر به این بیمارى مبتال باشند، احتمال 
ابتالى فرزندان آن ها بیشتر است؛ اما این بیمارى در اکثر کودکان با رسیدن به 

ســنین نوجوانى بهبود مى یابد و فقط ممکن است در ســنین بزرگسالى به طور 
ناگهانى پدیدار شــود. او گفت: افراد مبتال به اگزما داراى پوست خشکى هستند 
و باید به صورت مداوم از مرطوب کننده هاى قوى استفاده کنند. بهترین 
زمان مصرف مرطوب کننده ها بعد از شســتن دست ها است. 
این کار موجب مى شود پوست کمتر دچار خشکى شود. 
استفاده از روغن ماهى، ویتامین D، روى (زینک) 
و پروبیوتیک هــا مى تواند از ابتــالى به اگزما 

جلوگیرى کرد.

مطالعات جدید حاکى از آن اســت افرادى که بیش از سه مرتبه 
در هفته چاى مى نوشــند، ســالمت قلــب و عروق بیشــترى 

دارند.
 این مسئله ناشــى از پلى فنول هاى موجود در چاى است؛ 
پلى فنول ها ترکیباتى هســتند که در چاى سیاه و سبز یافت 

مى شوند و فواید بى شمارى براى سالمتى دارند.
 نوشــیدن یک فنجان چاى طول عمر شما را افزایش مى دهد 
و تا حدودى از مراجعه شما به پزشک جلوگیرى مى کند. طبق 
تحقیقات منتشرشده در مجالت قلب و عروق، اگر سه فنجان (یا 
بیشتر)، در هفته چاى بنوشــید، به نحوى سالمت قلب و عروق 

خود را تضمین کرده اید.

معجزه پلى فنول ها
طبق گفته کارشناســان پلــى فنول هاى موجــود در چاى هاى 
ارگانیک سبز و سیاه مزایاى زیادى براى سالمتى دارند؛ از جمله 
بهبود عملکرد رگ هــاى خونى، رقیق تر شــدن خون و کاهش 
انقباضــات. همچنین این ترکیبات در افزایش کلســترول خوب 

مؤثرند و به محافظت از قلب کمک مى کنند. پلى فنول ها التهاب 
را کاهش مى دهند و از لختگى و سفتى خون جلوگیرى مى کنند. از 
آنجا که پلى فنول ها به مدت طوالنى در بدن باقى نمى مانند، براى 

دستیابى به فواید آنها الزم است به صورت مداوم چاى بنوشید.

چاى سیاه یا سبز؟
فواید چاى بســته به نوع آن متفاوت است. در حالى که چاى سیاه 
و سبز هر دو حاوى پلى فنول هســتند، اما توصیه مى شود بیشتر 

چاى سبز بنوشید.
 به این دلیل که اثربخشــى پلى فنول هاى چاى ســیاه در فرآیند 

تخمیر ممکن است کاهش یابد.
محققان در پکــن یک مطالعه گســترده و طوالنى مدت بر روى 
100902 شــرکت کننده که سابقه حمله قلبى، ســکته مغزى یا 

سرطان را نداشتند، انجام دادند.
 کسانى که در این مطالعه عادت به نوشیدن چاى را در خود حفظ 
کرده بودند، خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى و سکته قلبى در آنها 

56٪ کاهش یافت.

پیشگیرى از خطر ابتال به سکته قلبى با نوشیدن چاى

در

 این
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 نوشــیدن
و تا حدودى
تحقیقات من
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خود را تض

طبقگ
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زپی یرى ی
تحقیقات نشان داده اند افزایش مصرف لبنیات 
و شیر باعث بروز آکنه و اگزماى پوستى شدید 
مى شود. در واقع محصوالت لبنى باعث زیاده 

روى در تولید مخاط در بدن مى شوند که در 
نتیجه آن سطح چربى پوست، به ویژه در 

صورت افزایش مى یابد که همین امر منجر به 
جوش زدن خواهد شد. زیاده روى در مصرف 
لبنیات مى تواند منجر به گرفتگى عروق شود.
تحقیقاتى که در سال 2016 در آمریکا انجام 

شد، نشان مى دهند جایگزین کردن تنها 5 
درصد از لبنیات چربى که افراد در طول روز 
مصرف مى کنند با سبزیجات یا مواد غذایى 

حاوى اسید چرب اشباع نشده، مى تواند خطر 
ابتال به بیمارى هاى قلبى را کاهش دهد. 

شیر داراى کلسترول است که مى تواند خطر 
ابتال به بیمارى هاى قلبى و عروقى را افزایش 
دهد. مشکالت گوارشى ایجاد شده در برخى 
از افراد از عوارض زیاد مصرف شیر و لبنیات 

است.

عوارض 
مصرف 
بیش از 

حد 
شیر
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تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 5112 فرعى  مجزى شده از پالك 
1840 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15  ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتى به نام  
زهرا آقا محمدى فرزند محمد على در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شــنبه مورخ 1401/02/29 ساعت 
8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیم صــورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشار: سه شــنبه 1401/02/06 - 1306381/ م الف - سرپرست اداره 

ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت  - نصراهللا علینقیان /2/117

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

فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1. برابر راى شماره 140060302177000664 مورخه 1400/11/04 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض شرکت تعاونى 
روستایى شهر دهق به شماره ثبت 49 و شناسه ملى   10260015150 در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بناى احداثى بر روى ششدانگ پالك هاى 2176 فرعى و 2177 فرعى واقع 
دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 1052/28 مترمربع انتقالى از مالکین 
رسمى حاج یوسف توکلى دهقى و جواد میرزا صالحى و ایران میرزا صالحى و اقدس میرزا 

صالحى  محرز گردیده است.
2. برابر راى شماره 140060302177000840 مورخه 1400/12/12 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى ناصر 
میرزا رضى فرزند لطفعلى بشماره شناســنامه 69  نجف آباد و شماره ملى 1091960641  
در ششدانگ یک درب باغ بر روى قسمتى از پالك 2608  فرعى واقع در روستاى دهق  4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 718/30 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

غالمحسین امینى دهقى  محرز گردیده است.
3. برابر راى شــماره 140160302177000005 مورخــه 1401/01/08 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم منیژه آقابابایى   فرزند على محمد  بشماره شناسنامه 5790  نجف آباد و شماره ملى 
1090575149 نجف آباد  در ششدانگ یک درب باغ  بر روى قسمتى از پالك 2644 فرعى 
واقع در دهق 4 اصلى  بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 1447/49 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى خانم رقیه آقابابایى محرز گردیده است.
4. برابر راى شــماره 140060302177000867 مورخــه 1400/12/21 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
بیژن کالنترى دهقى   فرزند مرتضى بشــماره شناســنامه 212  نجف آباد و شماره ملى 
1091917401  در ششــدانگ یک درب باغ بر روى ششدانگ  پالك 1208  فرعى واقع 
در دهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 1513/49 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى مرتضى کالنترى محرز گردیده است.
5. برابر راى شــماره 140160302177000034 مورخــه 1401/01/22  هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى پرویز کوهســتانى  فرزند على محمد  بشماره شناســنامه 111  نجف آباد و شماره 
ملى 1092074384  در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى بر روى ششــدانگ پالك 
1656فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 2864/98 مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى خانم جهان سلطان کالنترى دهقى  محرز گردیده است.
6. برابر راى شماره 140060302177000612 مورخه 1400/10/22 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد 
رضا یوسفى   فرزند قربانعلى بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080443754  در ششدانگ 
یکباب خانه نیمه ساز بر روى قسمتى از پالك 2183  فرعى واقع دردهق 4  اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 237/10 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث اسداله مومنى 

دهقى و شوکت سلیمانى  محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر 
مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى 
مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 
صادر خواهد شــد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شــنبه 1401/02/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 
1401/02/21 - 1304925 / م الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت - 

نصراله علینقیان /2/119

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000804 مورخ 1401/01/28 على اکبر مختاریان قلعه 
نوئى فرزند احمد بشماره شناسنامه 5875 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293423947 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 324 فرعى از 9333 
اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 164/40 مترمربع. خریدارى طى سند 
رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/21- 
م الف: 1307234- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شــرق اصفهان - مهدى صادقى 

وصفى /2/121

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000110 مورخ 1401/01/14 مهدى ابراهیمى فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 9323 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283795108 در ششدانگ 

یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك اصلى15191 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 69/65 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/02/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/21- م الف: 1307221- رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/123

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027015574 مورخ 1400/12/04 شکوفه روشن ضمیر 
جزى فرزند منوچهر بشماره شناسنامه 5207 صادره از تهران بشماره ملى 0046734848 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 اصلى 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 202/25 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/21- م الف: 
1307237- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شــرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى 

2/125/

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000167 مورخ 1401/1/16 پرى چهر روستازاده شیخ 
یوسفى فرزند عباس بشماره شناسنامه 1365 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287667244 
در یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از 
قطعه زمین پالك 1 فرعى از 11673 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

288/78 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
2- راى شــماره 140160302027000168 مورخ 1401/1/16 بدرى روستازاده شیخ 
یوسفى فرزند عباس بشماره شناسنامه 704 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287602754 
در یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از 
قطعه زمین پالك 1 فرعى از 11673 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

288/78 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
3- راى شماره 140160302027000170  مورخ 1401/1/16 فرخنده روستازاده شیخ 
یوسفى فرزند عباس بشماره شناسنامه 1904 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287830129 
در یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از 
قطعه زمین پالك 1 فرعى از 11673 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

288/78 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
4- راى شــماره 140160302027000169  مــورخ 1401/1/16 فخرى روســتازاده 
شیخ یوســفى فرزند عباس بشــماره شناســنامه 32947 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1282255606 در یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى 
بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 1 فرعى از 11673 اصلى واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 288/78 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/02/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/21- م الف: 1307560- رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/129

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027016022 مورخ 1400/12/11 نجمه رضوانى فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 449 صادره از اصفهان بشماره ملى 1290903646 در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 27 فرعى از 2 اصلى 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 437/85 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/21- م الف: 
1307661- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شــرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى 

2/131/

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 حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه 
و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقــدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027000247 مورخ 1401/1/17 طاهره اسالمى هرندى 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 246 صادره از اصفهانـ  جلگه بشماره ملى 5659932487 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
1727 فرعى از 15190 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/99 مترمربع. 

خریدارى طى سند رسمى.
2ـ راى شماره 140160302027000246 مورخ 1401/1/17 على شاکرى فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 2 صادره از کوهپایه بشماره ملى 5659376681 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1727 فرعى از 15190 
اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 157/99 مترمربع. خریدارى طى سند 

رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/21- 
م الف: 1307710- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شــرق اصفهان - مهدى صادقى 

وصفى /2/133

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

راى شــماره 140060302026014019 مورخ 1400/10/27 هیات چهار آقاى حسن 
نورالهى تیمورلوئى به شناسنامه شماره 2608 کدملى 1698722613 صادره آذرشهر فرزند 
نجفقلى بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 94,88 مترمربع از پالك شماره 45 
فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت رمضان ترکى موضوع سند انتقال 57312 

مورخ 54/10/27 دفتر 15 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/06 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/02/21 - م الف: 1307816 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى /2/135

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027000817 مورخ 1401/01/28 علــى اکبر یادگارى 
نائینى فرزند حجى حسین بشماره شناسنامه 6 صادره از نائین بشماره ملى 1249443040 
در ششدانگ یک قطعه زمین و بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 اصلى 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 207/76 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/21- م الف: 
1307803- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شــرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى 

2/140/

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602012000515 - تاریخ ارســال نامه: 1401/02/04 - نظر به 
اینکه سند مالکیت اصلى 6 دانگ پالك ثبتى شــماره: 12/4405 واقع در داران - پشت 
کمیته امداد بخش 13 ثبت اصفهان به شماره دفتر 108 در صفحه 25 ذیل ثبت 13510 
به نام آقاى محمد حســن قربانى فرزند محمد على تحت شماره چاپى مسلسل 092411 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، ســپس مالک با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
140185602012000513 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل 
شماره ردیف 77292 مورخ 1401/02/04 به گواهى دفترخانه 18 داران رسیده است مدعى 
است که سند مالکیت آن به علت ســهل  انگارى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کسى مدعى انجام 
معادله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 

خواهد شد. م الف: 1307792- محسن مقصودى - رئیس ثبت اسناد فریدن /2/142

تحدید حدود عمومى
 140185602006000505

1401/1/25
اگهى تحدید حدود عمومى ماده 14 قسمتى از امالك و مستغالت حوزه ثبتى شهرستان 
خمینى شهر واقع در بخش 14 ثبت اصفهان پیرو اگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1400 به 

موجب ماده 14 قانون تحدید و رقبات زیر  
اراضى دستجرد قتاده خمینى شهر 75 اصلى و فرعى زیر  

11601-اقاى محســن کریمى خوزانى فرزند ابوالقاسم ششــدانگ یکباب ساختمان و 
دامدارى  

1401/3/7
11602-اقاى محسن کریمى خوزانى فرزند ابوالقاسم ششدانگ یک قطعه زمین محصور  

1401/3/7
 اراضى صحراى سکه الزهر خوزان 82 اصلى و فرعى زیر  

1631 اقاى منصور رضایى خوزانى فرزند مرتضى ششدانگ یک قطعه زمین 
1401/3/7

دهکده ورنوسفادران خمینى شهر 87 اصلى و فرعى زیر  
2203:غفار ححقانیت ورنوسفادرانى فرزند باقر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه و 

غیره 2203/87  
1401/3/8

اراضى صحراى ماسه دانى شهرستان خمینى شهر 112 اصلى و فرعى زیر  
1426:اقاى سید ناصر حسینى فرزند سید مهدى ششدانگ یک قطعه زمین   

1401/3/8

اراضى صحراى بیرون اب ورنوسفادران خمینى شهر 119 اصلى و فرعى هاى زیر  
1519:بدرالرجانعمتى فرزند محمد حسین ششدانگ یک قطعه ملک   

1401/3/9
1522-لیال ساداتیان فرزند على ششدانگ قسمتى از یکدرب باغ  

 1401/3/9
اراضى صحراى بزبکه وراکوه خمینى شهر 122 اصلى و فرعى زیر  

1776:محمد انصارى پور فرزند على ششدانگ یک قطعه باغ   
1401/3/10

اراضى شمالى شهرستان خمینى شهر 159 اصلى و فرعى هاى زیر  
3155-اصغر فتحیان دســتگردى فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین محصور و دو 

باب مغازه   
1401/3/8

3168-زهرا کندرى ورنوسفادرانى فرزند محمد باقر  ششدانگ یکباب خانه با طبقه فوقانى   
1401/3/11

اراضى شمالى شهرستان خمینى شهر 173 اصلى و فرعى زیر  
841-سید روح اله حسینى فرزند سید فرج اله ششدانگ یک قطعه زمین  

1401/3/10 
در روز 1401/3/7 به ترتیب از ســاعت 9 صبح در محل بعمل خواهد امد لذا به موجب 
ماده 14 قانون ثبت صاحبان امالك و مجاورین شماره هاى فوق الذکر بوسیله این اگهى 
اخطار میشود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند چنانچه هر یک از صاحبان 
امالك و مجاورین یا نمایندگان قانونى انها در محل حاضر نباشند طبق ماده 15 قانون 
ثبت مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد اعتراض مجاورین 
و صاحبان امالکى که در موقع تحدید حدود حضور نداشــته اند مطابق مقررات ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تعیین حدود فقط 30 روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق تبصره 2 مــاده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هــاى معترضى ثبت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار 
1401/2/6 - م الف: 1307869 - رییس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - امیر 

حسین حسن زاده /2/145

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
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 داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 5849 مورخه 1400/11/09 خانم ســهیال درستى نجف آبادى فرزند منصور 
درششدانگ یکبابخانه  به مساحت 161/08 مترمربع قسمتى از پالك شماره 191 اصلى 
واقع در قطعه11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/06  - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/21  - 
1307716/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /2/146

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

شماره: 140160302006000173- تاریخ: 1401/01/16 - 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 1401114402006000011 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم سیاوش جهان بخش 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى 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 اظهارنامه ثبتى مالکیت 
رسمى عبدالحسین نصیریان و مالحظه نقش ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
و بررســى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم سیاوش جهان بخش به شناسنامه شماره 156 کدملى 
6219390865 صادره فرزند قاسم در ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 
335/17 مترمربع پالك شماره 53 فرعى از 173 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 13/51 متر درب و دیواریست به خیابان

شرقا به طول 25/29 متر دیوار به دیوار پالك باقیمانده 
جنوبا به طول 13/16 متر دیوار به دیوار باقیمانده 

غربا به طول 21/15 متر دیوار به دیوار پالك 173/262 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/22- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/02/06- م الف: 1297823 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/196

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

شماره: 140060302006007871- تاریخ: 1400/11/24 - 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 1400114402006001853 مربوط به تقاضاى آقاى/خانم مجید حسین زاده مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى 

واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند رسمى شماره 26237 
مورخ 97/4/3 دفتر 322 و مالحظه نقشــه 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 بررســى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مجید حسین زاده به شناسنامه شماره 3055 کدملى 
1142258742 صادره فرزند رستم در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 110/02 
مترمربع پالك شماره 706 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 به طول 7 متر درب و دیواریست به گذر

شرقا به طول 15/50 متر دیوار به دیوار پالك 112/705 
جنوبا به طول 1/20 متر و 5/93 متر دیوار به دیوار پالك 112/706 
غربا به طول 1/07 متر و 14/58 متر دیوار به دیوار پالك 112/706 

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/22- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/02/06- م الف: 1297962 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/198



آگهىآگهى 07074300 سال نوزدهمسه شنبه  6  اردیبهشت  ماه   1401

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند 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 4786 مورخه 1400/09/21خانم صدیقه ابوتراب نجف  آبادى فرزند عباســعلى 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 245/43 مترمربع قسمتى از پالك شماره 4  فرعى از 1216 اصلى 
واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/21 - 1307533/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /2/148

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

سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027016020 مورخ 1400/12/11 مجتبى طوفانى فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 32 صادره از کوهپایه بشماره ملى 5659648762 در دو دانگ یک قطعه زمین 
با بناى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 169/44 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
2ـ راى شماره 140060302027016019 مورخ 1400/12/11 سهامه صبورى سجزى فرزند 
حسینعلى بشماره شناسنامه 32 صادره از سجزى بشماره ملى 5659614884 در دو دانگ یک 
قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 169/44 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
3ـ راى شــماره 140060302027016021 مــورخ 1400/12/11 محمدابراهیــم 
صبورى ســجزى فرزند حســینعلى بشــماره شناســنامه 38 صادره از کوهپایه بشماره ملى 
5659591647 در دو دانگ یک قطعــه زمین با بناى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین 
پــالك 10393 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 169/44 مترمربــع. خریدارى 
طى ســند رســمى. تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1401/01/22 - تاریــخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/02/06- م الــف: 1299560- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق اصفهان - 

مهدى صادقى وصفى /1/203

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

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى 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 به 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. 
1) رأى شماره 4560 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى امیرحسین جوادى به شناسنامه شماره 
1250083362 کدملى 1250083362 فرزند قاسم نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 
240 مترمربع پالك شماره 46 فرعى از 4 اصلى واقع در عیسى آباد بخش دو حوزه ثبت ملک آران 

و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى علیرضا پورعسگرى
2) رأى شــماره 4577و4578 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى مهدى میرزائى فردبیدگلى به 
شناسنامه شماره 101 کدملى 6199726723 فرزند محمد و خانم فاطمه السادات میرحسینی 
بیدگلی به شناسنامه شماره 10 کدملی 6199761766 فرزند حسین آقا (بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 90,5 مترمربع پالك شماره 3301 فرعى مفروز و مجزى از 1 فرعى از 3 
اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى 

محمد میرزائى فردبیدگلى
3) رأى شماره 4701 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى مهدى حسن بیکى بیدگلى به شناسنامه 
شماره 324 کدملى 6199604482 فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 324 
مترمربع پالك شماره 3305 فرعى مفروز و مجزى از 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش سه 

حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى عیسى اربابى
4) رأى شماره 4676و4677 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى عباس آهنگریان آرانى به شناسنامه 
شماره 10494 کدملى 6199144910 فرزند احمد و خانم زهرا بهمنى بیدگلى به شناسنامه شماره 
102 کدملى 6199680138 فرزند محمد نسبت (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
47,50 مترمربع پالك شماره 3306 فرعى مفروز و مجزى از 98 فرعى از 3 اصلى واقع در معین 

آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على مینایى
5) رأى شماره 4698 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاي محمدرضا احمدي بیدگلی به شناسنامه 
شماره 6190039162 کدملی 6190039162 فرزند علی نســبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 160 مترمربع پالك شماره 1048 فرعى مفروز و مجزى از 102 فرعى از 6 اصلى واقع در 
حسین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى غالمحسین 

ناظمى ورثه محمد ناظمى
6) رأى شماره 4710 مورخ 1400/12/26 هیأت: خانم فرزانه ابوزیدآبادى بیدگلى به شناسنامه 
شماره 499 کدملى 6199730704 فرزند غالمعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 105 
مترمربع پالك شماره 1049 فرعى مفروز و مجزى از 106 فرعى از 6 اصلى واقع در حسین آباد 

بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على صائبى
7) رأى شماره 4689 مورخ 1400/12/26 هیأت: خانم فاطمه جعفرى به شناسنامه شماره 1324 
کدملى 4669800876 فرزند مهراب نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 169,50 مترمربع 
پالك شماره 6 فرعى مفروز و مجزى از 3و4و5 فرعى و قسمتى از مشاعات از 17 اصلى بخش 
سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى حشمت اله جندقیان و انسیه جندقیان

8) رأى شماره 204 مورخ 1401/01/27 هیأت: خانم ام البنین مهرافروز به شناسنامه شماره 202 
کدملى 6199916131 فرزند اصغر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 109,27 مترمربع 
پالك شماره 248 فرعى مفروز و مجزى از 3 فرعى از 112 اصلى بخش سه حوزه ثبت ملک آران 

و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى عباس نجفى دوست
9) رأى شماره 4570 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى اسماعیل صابرى مقدم به شناسنامه شماره 
1250077206 کدملى 1250077206 فرزند تقى نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
108,30 مترمربع پالك شماره 29 فرعى مفروز و مجزى از قسمتى از 8 فرعى از 128 اصلى و 
قسمتى از مشاعات واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى 

از مالک رسمى دوشیزه شهره بانو فرزانگان
10) رأى شــماره 4571 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى اسماعیل صابرى مقدم به شناسنامه 
شــماره 1250077206 کدملى 1250077206 فرزند تقى نســبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 119 مترمربع پالك شماره 30 فرعى مفروز و مجزى از قسمتى از 5 فرعى و 8 فرعى 
از 128 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از 

مالکین رسمى محمدحسن و محمدحسین و محمدرضا سامانى
11) رأى شــماره 4699 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى سیدابوالفضل شیروانى به شناسنامه 
شــماره 662 کدملى 6199953290 فرزند سیدعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
117,80 مترمربع پالك شــماره 31 فرعى مفروز و مجزى از 6و7 فرعى و قسمتى از 28 فرعى 
از 128 اصلى واقع در اماکن بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى 

اسماعیل صابرى مقدم
12) رأى شماره 4713و4714 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى آقاى مهدى اکبرى بیدگلى به 
شناسنامه شماره 368 کدملى 6199557050 فرزند احمد و آقاى احمد اکبرى بیدگلى به شناسنامه 
شماره 5236 کدملى 6199214536 فرزند تقى (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 95 
مترمربع پالك شماره 11 فرعى مفروز و مجزى از 1و7و10 فرعى از 154 اصلى واقع در اماکن 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى
13) رأى شماره 4562 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى على اکبر عبدالواسعى به شناسنامه شماره 
980 کدملى 6199956478 فرزند حسینعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 361,50 
مترمربع پالك شماره 28 فرعى مفروز و مجزى از 4 فرعى از 223 اصلى واقع در اماکن بخش سه 

حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حمزاله على اکبرزاده
14) رأى شــماره 4674و4675 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى ســیدکریم سیدبیدگلى به 
شناسنامه شماره 16 کدملى 6199679271 فرزند سیدماشااله و خانم طیبه سادات حسین زاده 
بیدگلى به شناسنامه شماره 405 کدملى 6199705858 فرزند سیدعلى (بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 183,80 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 651 اصلى واقع در اماکن بخش 
ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث على مسعودى و بانو فاطمه 

مقرى
15) رأى شماره 4575 مورخ 1400/12/22 هیأت: خانم ام البنین محسنى به شناسنامه شماره 
275 کدملى 6199619234 فرزند صادق نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 335 مترمربع 
پالك شماره 6 فرعى از 972 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى 

از مالک رسمى صادق محسنى
16) رأى شــماره 206 مورخ 1401/01/27 هیأت: خانم اعظم سادات جدى آرانى به شناسنامه 
شماره 9900 کدملى 6199138961 فرزند آقامحمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
96,25 مترمربع پالك شماره 15 فرعى مفروز و مجزى از 1و2و14 فرعى از 1676 اصلى واقع در 
اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى سکینه سلطان ارمکى 

آرانى و زهرا ارمکى آرانى
17) رأى شــماره 4696و4697 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاي سیدماشااله دولت آبادي به 
شناسنامه شماره 48 کدملی 6199575970 فرزند سیدمحمد و خانم معصومه سادات هنرمند 

به شناسنامه شماره 91 کدملى 6199645650 فرزند سیدحسن نسبت (بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 135 مترمربع پالك شماره 10304 فرعى مفروز و مجزى از 619 فرعى از 

2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى
18) رأى شماره 4558و4559 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاي مهدي فالحتی علی آبادي به 
شناسنامه شماره 21 کدملی 6199893824 فرزند براتعلی و خانم نجمه خالقى آرانى به شناسنامه 
شماره 3036 کدملى 6199944445 فرزند عزیزاله (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
146 مترمربع پالك شــماره 3565 فرعى از 2638 اصلى و پالك شماره 9412 فرعى از 2637 
اصلى واقع در بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى 

مهدي فالحتی علی آبادي
19) رأى شــماره 4550و4551 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى مهدى ســعدآبادى آرانى به 
شناسنامه شماره 11508 کدملى 6199155068 فرزند ابوالفضل و خانم طاهره قدیرى آرانى به 
شناسنامه شماره 306 کدملى 6199690710 فرزند امراله (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 143,50 مترمربع پالك شماره 3567 فرعى از 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه 

حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى عبداله خان اکرمیان
20) رأى شــماره 4552و4553 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى ابلفضل سعدآبادى آرانى به 
شناسنامه شماره 196 کدملى 6199502507 فرزند حســن و خانم فاطمه سعدآبادي آرانی به 
شناسنامه شماره 283 کدملی 6199550013 فرزند حاجی بابا (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 157,50 مترمربع پالك شماره 3568 فرعى از 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 

سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى عبداله خان اکرمیان
21) رأى شــماره 4554و4555 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى ابلفضل سعدآبادى آرانى به 
شناسنامه شــماره 196 کدملى 6199502507 فرزند حسن نسبت به چهاردانگ مشاع و خانم 
فاطمه سعدآبادي آرانی به شناسنامه شماره 283 کدملی 6199550013 فرزند حاجی بابا نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 81,80 مترمربع پالك شماره 3569 
فرعى از 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى عبداله خان اکرمیان
22) رأى شــماره 207 مورخ 1401/01/27 هیأت: آقاي محمد خانی آرانی به شناسنامه شماره 
6190011837 کدملی 6190011837 فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
100,5 مترمربع پالك شماره 2171 فرعى مفروز و مجزى از 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در 
آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى سیدرضا عباس زاده

23) رأى شماره 208 مورخ 1401/01/27 هیأت: خانم افسانه صفرزاده به شناسنامه شماره 480 
کدملى 6199633059 فرزند صفرعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 60,5 مترمربع 
پالك شماره 2172 فرعى مفروز و مجزى از 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 

سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمدتقى باقالکار
24) رأى شماره 209 مورخ 1401/01/27 هیأت: آقاى علیرضا رزاقیان آرانى به شناسنامه شماره 
6190048765 کدملى 6190048765 فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
100,25 مترمربع پالك شماره 2173 فرعى مفروز و مجزى از 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در 
آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى سیدرضا عباس زاده

25) رأى شماره 4586 مورخ 1400/12/22 هیأت: خانم محبوبه نوابى نژاد به شناسنامه شماره 
10339 کدملى 1260609731 فرزند محمد آقا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
144 مترمربع پالك شــماره 414 فرعى از 2643 اصلى واقع در صالح آباد بخش سه حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمد معظمى
26) رأى شــماره 4584و4585 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى حسین اسکندرپوربیدگلى به 
شناسنامه شماره 2370 کدملى 6199970365 فرزند محمد و خانم معصومه یزدان دوست به 
شناسنامه شماره 238 کدملى 6199514319 فرزند رحمت اله (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 255,5 مترمربع پالك شماره 6780 فرعى مفروز و مجزى از 17 فرعى از 2840 اصلى 
واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از 

مالک رسمى سیدمهدى آقایى
27) رأى شــماره 4702و4703 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى محمدتقى ارباب پوربیدگلى 
به شناسنامه شماره 66 کدملى 6199600061 فرزند ماشااله و خانم اشرف لوائی به شناسنامه 
شماره 184 کدملی 6199573201 فرزند عباس (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
112,5 مترمربع پالك شماره 6782 فرعى مفروز و مجزى از 1049 فرعى از 2840 اصلى واقع در 
ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى ابوالفضل ستاره

28) رأى شــماره 210و211 مورخ 1401/01/27 هیأت: آقاى احمدرضا مســکینى بیدگلى به 
شناسنامه شماره 90 کدملى 6199664337 فرزند رمضان و خانم لیال شائى آرانى به شناسنامه 
شماره 286 کدملى 6199709667 فرزند فتح اله (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
114,50 مترمربع پالك شماره 6785 فرعى مفروز و مجزى از 454 فرعى از 2840 اصلى واقع 
در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى مرتضى 

سلیمان زاده بیدگلى
29) رأى شماره 4711 مورخ 1400/12/26 هیأت: خانم مجیده ریحانى آرانى به شناسنامه شماره 
465 کدملى 6199588800 فرزند قدرت نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 120,25 
مترمربع پالك شماره 6786 فرعى مفروز و مجزى از 267 فرعى از 2840 اصلى واقع در ریگستان 

دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى قدرت ریحانى
30) رأى شماره 4712 مورخ 1400/12/26 هیأت: خانم مریم ریحانى آرانى به شناسنامه شماره 
311 کدملى 6199604350 فرزند قدرت نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 116,05 

مترمربع پالك شماره 6787 فرعى مفروز و مجزى از 267 فرعى از 2840 اصلى واقع در ریگستان 
دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى قدرت ریحانى

بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:  1401/02/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/21 
- م الف: 1307838 - رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- حامد فکریان آرانى /2/143

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ پالك  شماره 1228 فرعى واقع در علویجه یک اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نــام آقاى على کریمى علویجه  فرزند احمد در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روزپنج شنبه مورخ 1401/02/29  ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 1401/02/06 – 1307994/ م الف - سرپرست اداره ثبت 

اسنادوامالك بخش مهردشت  – نصراهللا علینقیان /2/151

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 5127 فرعى مجزى شده از پالك 291 
فرعى   واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على گشول   
فرزند حسینعلى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزپنج شنبه مورخ 1401/03/12  ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گردد که در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 1401/02/06  - 1307984/ م الف - سرپرست 

اداره ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت  – نصراهللا علینقیان /2/152

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

شــماره: 140060302006008873- تاریخ: 1400/12/22 جلســه هیــأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006001732 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم حســن کریمى بابادگانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق 
پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى 

مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند قطعى شماره 236750 مورخ 
1396/12/27 دفترخانه 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 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 حسن کریمى بابادگانى به شناسنامه شــماره 594 کدملى 1141945142 صادره فرزند 
محمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 113/70 مترمربع پالك شماره 8790 و 8789 فرعى 
از 75 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى نماید. 
شماال در سه قسمت که قسمت دوم غربیســت به طول هاى 3/36 متر و 0/54 متر و 5/16 متر 

دیواریست به دیوار پالك هاى 75/8789 و 75/8790 باقیمانده 
شرقا به طول هاى 2/68 متر و 11/07 متر دیواریست به دیوار پالك 75/8790 

جنوبا به طول 8/37 متر جاى درب و دیواریست به گذر 
غربا به طول 13/07 متر دیواریست به دیوار پالك 75/8789 

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجراى مــاده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور ســند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/06- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/21- م الف: 1306958 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد 
کیانى. عضو قضائى - ســید محمود حســینى. رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شــهر - 

سید امیرحسین حسن زاده /2/172

تاسیس
شرکت سهامى خاص بیتا نهاده گستر پالیز درتاریخ 1401/01/29 به شماره ثبت 70731 به شناسه ملى 14011038594 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :فعالیت در امور دانش بنیان کشاورزى، تولید نهاده هاى کشاورزى از جمله بذر و کود، 
انجام فعالیت هاى تحقیقاتى و پژوهشى، خدمات فنى و مهندسى، طراحى و مشاوره در امور کشاورزى، دریافت تسهیالت از کلیه بانک ها و صندوق هاى حمایتى 
پس از کسب مجوزهاى الزم جهت شرکت، کلیه فعالیت هاى مربوط به حوزه ى کشاورزى و پخش و فروش بذر، کود، سموم و سایر نهاده هاى کشاورزى، فعالیت 
در زمینه تخصصى اصالح نباتات، انجام کلیه امور تجارى و بازرگانى از قبیل خرید، فروش، واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در نمایشگاه 
هاى داخلى و خارجى، اخذ و اعطاى نمایندگى و شعبه از کلیه شرکت هاى معتبر تولید کننده کاالها و خدمات مجاز در داخل و خارج از کشور، عقد قرارداد با اشخاص 
حقیقى و حقوقى و شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و مدیریت انواع پیمان، اخذ وام و انواع ضمانت نامه و تسهیالت از بانکها و موسسات مالى و اعتبارى دولتى 
و خصوصى داخلى و خارجى جهت شرکت، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصى و دولتى، فعالیت 
هاى مرتبط با تولید، تامین، خرید و فروش، واردات و صادرات محصوالت کشاورزى، فراورى، بسته بندى، راه اندازى و بهره بردارى از دستگاه ها، تجهیزات، مواد 
اولیه و نهاده هاى کشاورزى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله کوى امام جعفر صادق ، کوچه 3 ، کوچه بوستان 4 شرقى ، پالك - 6 ، طبقه اول کدپستى 8174663433 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 5,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 50000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 5000000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 2896 مورخ 1401/01/17 نزد بانک ملت شعبه صفه اصفهان با کد 92007 پرداخت گردیده است اعضا هیئت 
مدیره آقاى حمید یقینى به شماره ملى 1292497416 به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) به مدت 2 سال آقاى سید محمد مهدى خدائى به شماره ملى 
1292628121 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمود اکرمى به شماره ملى 3622063106 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقاى محمد براتى نقنه به شماره ملى 4650759501 به سمت رئیس هیئت مدیره 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 با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سید محمد امین خدائى به شماره ملى 1288459793 به سمت بازرس على البدل به مدت 
1 سال خانم فرخنده ملک محمدى فرادنبه به شماره ملى 4640023952 به سمت بازرس اصلى 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 اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1306283)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود کوه شکافان گرمســیر درتاریخ 1401/01/27 به شماره ثبت 2731 به شناســه ملى 14011033002 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى محاسبه نظارت مشاوره اجراى پروژه هاى 
معمارى ،عمرانى و ساختمانى از پى تا نما ، راه سازى ، تعمیر و مرمت جاده و خیابان هاى شــهر و بین شهرى ،پل ، تونل،سدسازى، امور مربوط به انتقال 
خطوط و لوله آب و برق و گاز ، نقشه کشى و نقشه بردارى ، خاك ریزى و خاك بردارى ، پیمان کارى کلیه پروژه هاى صنعتى و معدنى (به استثناى معادن 
نفت و گاز و پتروشیمى ) ساخت و اجراى کارخانه هاى فراورى سنگ ساختمانى، انجام کلیه ى عملیات اجراى معادن سنگ ساختمانى ، ذوب کلیه ى فلزات 
موجود در بازار ایران ، ذوب و جداسازى فلزات از سنگ معدنى ، ذوب انواع ضایعات فلزى موجود در ایران ،امور تجارت و بازرگانى شامل خرید و فروش 
کاالهاى مجاز ، ترخیص کاال از گمرکات کشور ، صادرات و واردات کاالهاى مجاز ، تهیه و تعمیر ماشین االت سبک و سنگین و تامین نیروى انسانى موقت 
"در رابطه با موضوع شرکت 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 شــهر، محله حافظ ، کوچه شهید غالمرضا نریمانى ، خیابان سعدى ، پالك 0 ، طبقه اول 
کدپستى 8419639466 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 33,000,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى اکبر 
نورى علویجه به شماره ملى 1091947252 دارنده 6600000000 ریال سهم الشرکه آقاى پرویز صفرى به شماره ملى 1091963924 ولى ، وحید 
صفرى به شماره ملى 1130660567 دارنده 6600000000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه روح اللهى ورنوسفادرانى به شماره ملى 1141058642 
دارنده 6600000000 ریال سهم الشرکه آقاى سعید مهرابى کوشکى به شماره ملى 1142123987 دارنده 6600000000 ریال سهم الشرکه آقاى 
مهرداد روح الهى به شماره ملى 1142238326 دارنده 6600000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى سعید مهرابى کوشکى به شماره ملى 
1142123987 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى مهرداد روح الهى به شماره ملى 
1142238326 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل 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 رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 (1306294)

آگهى تغییرات 
شــرکت اجزاء صنعت ایرانیان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 68801 و شناســه 
ملــى 14010288083 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/11/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
کلیه سرمایه تعهدى شرکت توسط صاحبان 
سهام پرداخت گردیده است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1306305)

تاسیس
شرکت سهامى خاص نوژن تجارت باربد ایرانیان درتاریخ 1401/01/29 به شماره ثبت 2734 به شناسه ملى 14011041554 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و صادرات 
و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و مواد اولیه و کلیه خدمات توزیع و بازرگانى و بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى و فروش آنالین و حق العمل کارى در صنایع مختلف خصوصا صنایع چوب و آهن آالت و صنایع فوالدى و مشتقات و فرآورده هاى استخراجى و تبدیلى 
از آن و کاالهاى ساختمانى و صنعتى و همچنین ماشین آالت صنعتى و ابزار آالت و قطعات یدکى و ملزومات مرتبط با صنایع مذکور در حوزه فعالیت شرکت ، افتتاح حساب و گشایش اعتبارات ریالى و ارزى و ضمانت نامه ها و حوالجات ، فایناس ، ریفایناس صرفا جهت 
شرکت، اخذ وام و تسهیالت براى شرکت نزد بانکها و موسسات مالى - اعتبارى و شرکتهاى داخلى و خارجى ، صرفا در جهت تحقق اهداف شــرکت ، انعقاد قرارداد با شرکت ها ، ادارات و ارگانها و اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى ، شرکت در کلیه مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ و اعطاء نمایندگى از کلیه شرکتها و کارخانجات داخلى و خارجى و برپایى و شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى ، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى و اخذ کارت بازرگانى جهت شرکت. 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 شــهر، محله خمینى شهر ، خیابان امام خمینى جنوبى ، کوچه 9 ، پالك 21 ، طبقه همکف کدپستى 8413964853 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 4019228808 مورخ 1401/01/24 نزد بانک ملت 
شعبه آزادگان خمینى شهر با کد 92288 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى هادى گلى به شماره ملى 1141211785 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مجتبى رضائى به شماره ملى 1283063077 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سعیده نصیرهرندى به شماره ملى 1293051772 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 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 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم لیال رفیعى فروشانى به شماره ملى 1141272067 
به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى علیرضا رضائى به شماره ملى 1283062755 به سمت بازرس اصلى 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 (1306315)



بپرهیــزاز آنکــه مرگ تــو فــرا رســد در حالى کــه از 
پروردگارت گریزان و در دنیاپرســتى غرق باشــى. از 
همنشــینى با فاســقان بپرهیز که شر به شــر مى پیوندد، 
خدا را گرامى دار و دوستان خدا را دوست شمار و از خشم 

موال على (ع)بپرهیز که لشکر بزرگ شیطان است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و چهارم ماه مبارك رمضان:
ا ُیْؤِذیَک َو أَْســأَلَُک  َُّهمَّ إِنِّی أَْســَألَُک ِفیِه َما ُیْرِضیَک َو أَُعــوُذ بَِک ِممَّ الل

ائِلِیَن. التَّْوِفیَق ِفیِه ِألَْن ُأِطیَعَک َو ال أَْعِصَیَک، یَا َجَواَد السَّ
خدایا! در این روز آنچه تو را خشنود مى کند از تو درخواست مى کنم و 
از آنچه تو را ناخشنود مى کند به تو پناه مى آورم و از تو در این ماه توفیق 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىاطاعت و ترك نافرمانى ات را خواستارم، اى بخشنده به نیازمندان.

شهردار زرین شهر در نشست با اصحاب رسانه مطرح کرد؛

بهره گیرى از رویکردهاى نوین برنامه ریزى
 چشم انداز مدیریت شهرى زرین شهر 

سیاست شهردارى و دوره ششم شوراى اسالمى زرین شهر، اتمام 
پروژه هاى نیمه تمام مى باشد. 

شهردار زرین شــهر که به همراه رئیس و اعضاى شوراى اسالمى 
شهر در نشست با خبرنگاران حاضر شده بود با بیان این مطلب به 
تشریح این پروژه ها پرداخت و گفت: با اعتمادى که شوراى اسالمى 

زرین شهر در سال گذشته به اینجانب داشتند کارم را آغاز کردم.
حسین اسماعیلى احمدى در ابتدا با اشاره به اهمیت فعالیت رسانه ها 
به عنوان رکن چهارم دموکراسى، اظهار کرد: مقام معظم رهبرى در 
سخنان خود فرمودند اگر زحمات شماخبرنگارها نباشد، این لحظه ها 
هرگز ماندگار نمى شود و این کالم معظم له نشان از اهمیت، نکته 
سنجى و دلسوزى  اصحاب رســانه براى تهیه و تنظیم اخبار و در 

نهایت جهت دهى و تنویر افکار عمومى دارد. 
وى افزود: خبرنگاران و عکاسان خبرى به عنوان پل ارتباطى مردم 
و مسئوالن همواره تالش کرده اند در مسیر امیدافزایى در جامعه 
حرکت کرده و در این مســیر با اطالع رسانى خدمات دستگاه ها و 
نهادهاى مختلف همچون شهردارى  امید به روزهاى روشن آینده 

را در شهرهاى ایران تقویت کرده اند.
شهردار زرین شهر با بیان اینکه با رأى اعتماد اعضاء شوراى اسالمى 
زرین شــهر 10 مهر 1400 فعالیت خود را در ِسمت شهردار خطه 
طالیى ایران آغاز کردم، تصریح کرد: شهردارى ها به واسطه تنوع 
و حجم باالى خدماتى که به شهر و شهروندان ارائه مى کنند،امروز 
تبدیل به یک اَبرسازمان شده اند به گونه اى که نقش آنها در توسعه 
شهرها و تأثیر مستقیم آن بر توانمندســازى شهروندان غیرقابل 

انکار است.
وى ادامه داد: با توجه به نقش شــهردارى ها در توسعه همه جانبه 
شهرهاى ایران، با آغاز فعالیت مدیریت شهرى در دوره ششم تالش 
شد با بهره گیرى از رویکردهاى نوین برنامه ریزى نسبت به شناخت 
مزیت ها، فرصت ها، محدودیت ها و تنگناهاى شهر و شهردارى به 

گونه اى مناسب پرداخته شود.
اسماعیلى احمدى اضافه کرد: بودجه شهردارى زرین شهر در سال 
1400 بالغ بر 700 میلیارد ریال پیش بینى شــده بود که علیرغم 
مشکالت اقتصادى حاکم بر شهردارى ها اجازه داده نشد خللى در 

ارائه خدمت به شهر و شهروندان وارد شود.
وى عنوان کرد: بودجه 1401 شــهردارى زرین شهر با 30 درصد 
افزایش 930 میلیارد ریال پیش بینى شد که از این میزان 63 درصد 

عمرانى و 37 درصد جارى است.
شهردار زرین شــهر عنوان کرد: به جهت اینکه هزینه هاى جارى 
شهردارى باال بوده و تناسب رعایت بودجه جارى و عمرانى نیز در 
قانون شهردارى ها در تناسب 60 به 40 است و این مسئله باید رعایت 
شود همواره مدیریت شهرى با چالش هاى متعددى مواجه هستند.

وى خاطرنشان کرد: باید توجه داشت در پیش بینى بودجه 1401 
شهردارى زرین شهر، هزینه حقوق پرسنل شهردارى با 10 درصد 
افزایش پیش بینى شده بود اما با افزایش 57 درصد حقوق در سال 
1401 مواجه شدیم که این مسئله قطعًا چالش هاى بسیارى را به 

همراه خواهد داشت.
وى افزود: براى ایجاد درآمد پایدار در شــهردارى تالش شده و در 
شوراى اسالمى نیز مباحثى مّدنظر بوده، چرا که درآمد شهردارى 

جوابگو نیست.
اســماعیلى احمدى افزود: درحال حاضر 400 نفر نیروى کارگرى 
با سابقه باالى 10 سال در شــهردارى زرین شهر مشغول فعالیت 
هســتند که حقوق ماهیانه آنها حدود 70 میلیارد ریال خواهد بود 
اما به دالیل مختلف به هیچ عنوان تعدیل نیرو در دســتور کار قرار 
نداشته چرا که در شرایط اقتصادى امروز تعدیل نیرو قطعاً مشکالت 
اجتماعى بسیارى را براى خانواده پرسنل خدوم شهردارى به همراه 

خواهد داشت.
وى تصریح کرد: میزان بدهى شــهردارى زرین شهر که در زمان 
تغییر مدیریت ثبت و سند شده است، بیش از 300 میلیارد ریال بود 
و حدود 120 میلیارد ریال نیز بدهى به پیمانکارانى به شمار مى آمد 
که پس از طرح شکایت در مراجع قضایى و صدور حکم در مرحله 

اجراى احکام قرار داشت.
شهردار زرین شهر یادآور شد: شهرداران و اعضاء شوراهاى اسالمى 
زرین شهر در ادوار مختلف خدمات بسیارى را به شهر و شهروندان 
ارائه کردند اما به دالیل مختلف پروژه هاى نیمه تمام همچنان در 
شهر باقى مانده است از این رو در کنار پرداخت دیون اتمام پروژه هاى 
نیمه تمام به عنوان یکى از اولویت هایى مدیریت شهرى تعریف شد.

وى ادامه داد: شهرك حمل و نقل کاالى زرین شهر، شهرك مشاغل 
شهرى، پارك سوار و نگارخانه شهر از جمله پروژه هاى نیمه تمام 
شهردارى به شمار مى آمدند که پس از گذشت چندین سال همچنان 
به بهره بردارى نرســیده و به عنوان یک مطالبه شهروندى مطرح 
هستند، از این رو تمرکز خود را به اتمام این پروژه ها معطوف ساختیم.
اسماعیلى احمدى اضافه کرد: شــهرك حمل و نقل کاالى زرین 
شهر از جمله پروژه هاى استراتژیک شهردارى به شمار مى آید که 
با چالش هاى مختلفى مواجه بود از این رو با آغاز فعالیت مدیریت 
شهرى در دوره ششم جلسات کارشناسى در قالب کمیته اجرایى هر 
دوهفته یکبار با هدف عبور از چالش هاى پیش روى این پروژه مهم 

با سرمایه گذاران بخش خصوصى برگزار شد.
وى عنوان کرد: زیرساخت هایى چون شبکه گاز و مخابرات این پروژه 
به بهره بردارى رسیده و بخشى از فیبر نورى این مجموعه نیز اجرا 
شده و با اتمام ساختمان مخابرات در سال جارى پروژه فیبرنورى نیز 
به بهره بردارى خواهد رسید، اما اتصال برق فشار متوسط و شبکه 

آب به شبکه اصلى همچنان محقق نشده است.
شهردار زرین شــهر گفت: با توجه به اهمیت تأمین زیرساخت ها، 
اتصال شبکه فشار متوسط برق این مجموعه با برآورد حدود 40 ریال 
در دستور کار قرار گرفت و درخواســت خرید تجهیزات از سازمان 
همیارى انجام شده که این مهم نیز در دستور کار این سازمان قرار 

گرفته و امیدواریم این چالش با سرعت هرچه بیشتر مرتفع شود.
وى سازمان راهدارى، شرکت پایانه سازان و شهردارى زرین شهر 
را سه ضلع پروژه شــهرك حمل و نقل کاالى زرین شهر دانست 
و  متذکر شد: با تحویل 35 زمین باربرى به سرمایه گذاران بخش 
خصوصى، 15 شرکت فعالیت ساخت مجموعه مدیریتى خود را از 
ابتداى اسفندماه آغاز کردند و این اقدام یک تحول بزرگ در مسیر 

تکمیل شهرك حمل ونقل کاالى زرین شهر است.
اسماعیلى احمدى تأکید کرد: با احیاى روند ساخت وساز در شهرك 
حمل ونقل کاالى زرین شهر به عنوان شــاهراه مبادالتى و مرکز 
لجستیک، عالوه بر ساماندهى حمل ونقل بین شهرى استان، زمینه 

جذب سرمایه گذار در زمینه هاى مختلف از جمله صنایع وابسته به 
حمل ونقل مهیا خواهد شد.

وى شهرك مشاغل شهرى را یکى دیگر از پروژه هاى تأثیرگذار در 
کاهش معضالت شهرى دانست و گفت: این پروژه در دو فاز طراحى 
شده که فاز نخست آن در وسعت 47 هکتار بوده و 820 واحد کارگاه 
مزاحم شهرى در این پروژه پیش بینى شده که عمده این کارگاه ها 

نیز به اصناف واگذار شده است.
شــهردار زرین شهر با اشــاره به برگزارى 16 جلســه با صاحبان 
پالك هاى شهرك مشاغل کارگاهى، اظهار کرد: از این تعداد حدود 
320 نفر از افرادى که زمین خریدارى کرده اند به شهردارى مراجعه 
و درخواست مجوز ساخت کرده و بخش قابل توجهى از آنان نیز آغاز 

به ساخت و ساز کرده اند.
وى با بیان اینکه از آغاز ساخت نگارخانه زرین شهر یک دهه مى گذرد، 
گفت: هزینه پیش بینى شده در بودجه 1401 بالغ بر 20 ریال بوده و با 
توجه به در اولویت قرار داشتن این پروژه اقدامات عمرانى مورد نیاز به 
صورت امانى آغاز شده و امیدواریم بتوانیم در سال جارى این پروژه را 

به بهره بردارى رسانده و در اختیار هنرمندان قرار گیرد.
اسماعیلى احمدى پارك سوار را پروژه اى با سازه اى منحصر به فرد 
در استان دانست و عنوان کرد: براى اتمام پروژه پارك سوار بودجه اى 
بالغ بر بودجه یکسال شهردارى نیاز بوده و بر اساس پیش بینى هاى 
صورت گرفته بیش از 80 میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا بتوانیم این 

پروژه را به اتمام برسانیم.
وى با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت بخش خصوصى براى اتمام 
پروژه پارك سوار، خاطرنشان کرد: 4 سرمایه گذار بخش خصوصى 
از این پروژه بازدید کرده و مقرر شد طرح هاى خود را به شهردارى 
ارائه دهند تا کمیته ســرمایه گذارى آنالیزهاى الزم را انجام داده و 
کارشناس رسمى دادگسترى آنالیزها را بررسى و میزان بهره بردارى 
مشخص شود تا بتوانیم از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصى 

در اتمام این پروژه استفاده کنیم.
شهردار زرین شهر از اتمام افق 10 ساله طرح جامع شهرى سخن 
به میان آورد و ادامه داد: طرح جامع زرین شهر در افق 10 ساله ابالغ 
نمى شد تا اینکه با تالش همه همکاران، این طرح در اسفند ماه سال 
گذشته ابالغ و پیمانکار طرح تفصیلى در حال مطالعه آن است تا این 

طرح شروع شود.
وى تصریح کرد: ادامه پروژه بلوار قلعه قاسم و مهرآباد باید آزادسازى 
شــود و به دلیل اینکه زمین هاى آن کاربرى کشاورزى دارد، این 
موضوع هنوز به نتیجه نرســیده و ما منتظر هســتیم کارشناس 
دادگســترى نظر بدهد تا بتوانیم 150 متر از طول آن را آزادسازى 

کنیم.
اسماعیلى احمدى یادآور شــد: اتمام پروژه ســقف گلزار شهدا با 
اعتبارى بالغ بر 20 میلیارد ریال، احداث فاز نخست مجموعه فرهنگى 
ورزشى امام رضا (ع) با برآوردى بالغ بر 50 میلیارد ریال نیز در حال 

اجرا هستند.
شهردار زرین شهر با اشاره به تهیه و تدوین تقویم فرهنگى شهردارى 
زرین شهر، خاطرنشــان کرد: یکى از اقدامات مهم اداره ارتباطات 
مردمى شهردارى زرین شــهر تدوین تقویم رویدادهاى فرهنگى 
زرین شهر در راستاى هویت بخشى شــهرى بوده و در آن ضمن 
مرورى بر تاریخ درخشــان خطه طالیى ایران به معرفى گنجینه 

ارزشــمند این دیار از جمله آداب و سنن، اماکن کهن تاریخى ثبت 
شده، مشــاهیر و نام آوران، صنعتگران و.... با در نظر گرفتن برخى 

شاخصه هاى کارشناسى شده پرداخته شده است.
اسماعیلى احمدى افزود: براساس برنامه ریزى هاى صورت گرفته در 
این تقویم فرهنگى، براى هر فصل یک چشم انداز تدوین شده که با 
در نظر گرفتن آن برنامه هاى مختلف با رویکردهاى اجتماعى، سواد 
رسانه، حقوق شهروندى و ... در مناسبت هاى مذهبى، فرهنگى، ملى، 
رویدادهاى بومى و... اجرایى مى شود. البته ما در نوروز سال 1401 
برنامه هاى فرهنگى مختلفى را براى شــهروندان و گردشگران 

داشتیم.

شوراى اسالمى زرین شهر در دوره ششم به دنبال 
همگرایى و  توسعه پایدار شهر

على سلیمیان، رئیس شوراى اسالمى زرین شهر نیز در این نشست 
اظهار کرد: تاکنون در دوره ششم شــوراى اسالمى زرین شهر 65 

جلسه برگزار شده که حاصل آن 146 مصوبه بوده است. 
على سلیمیان گفت: ما بسته هاى تشویقى براى وصول عوارض براى 
شهروندان در نظر گرفته ایم و اعضاى شوراى اسالمى شهر هر دو 
هفته یک بار در مساجد شهر با شهروندان دیدار کرده و به بررسى 
مسائل و مشــکالت آنها مى پردازند و حتى اگر الزم باشد رؤساى 

ادارات ما راهنمایى مى کنند. 
وى از پیگیرى هاى متعدد در زمینه هــاى مختلف خبر داد و افزود: 
انتقال پساب شهرهاى فالورجان و فوالدشــهر به کارخانه ذوب 
آهن یکى از چالش هاى مهم زرین شهر طى دو سال گذشته است 
به گونه اى که به دلیل نگرانى شهروندان از بروز مشکالت زیست 
محیطى براى شهر و شهروندان مطالبات بسیارى را از نمایندگان 

خود در پارلمان شهرى به همراه داشته است.
رئیس شوراى اسالمى زرین شــهر تصریح کرد: مدیریت شهرى 
و شهروندان زرین شهر اســتفاده از پســاب را حق صنایع بزرگ 
همچون ذوب آهن مى دانند، اما حق استفاده از پساب براى کسب 
منافع اقتصادى نباید حق حیات و سالمت شهروندان را تحت تأثیر 

قرار دهد.
وى ادامه داد: به دلیل حجم باالى انتقال پساب به کارخانه ذوب آهن 
قطعاً شاهد ذخیره سازى پساب و آبگیرى دوباره الگون هایى که در 
شمال زرین شهر قرار دارند خواهیم بود و این مسئله سبب نفوذ به 
پساب به آب هاى زیرزمینى، متصاعد شدن بوى نامطبوع و متضرر 
شدن ساکنان محله سجاد به دلیل نفوذ نَم به منازل مسکونى آنها 

خواهد شد.
سلیمیان با بیان اینکه طى ماه هاى اخیر موضوع توسعه بیمارستان 
شهداى لنجان مطرح بوده است، اضافه کرد: شهردارى و شوراى 

اسالمى زرین شهر در این خصوص مورد بى مهرى قرار گرفته اند.
وى عنوان کرد: توسعه بیمارســتان در مکان فعلى خالف اصول 
شهرسازى بوده و با وجود این مسئله اعضاى شوراى اسالمى شهر به 
دلیل اهمیت ارائه خدمات به شهروندان با توسعه بیمارستان مخالفتى 
نداشتند، اما این پروژه باید در زمین شمال بیمارستان که جزو اموال 

شهردارى است اجرایى شود.
رئیس شوراى اسالمى زرین شهر در خصوص پیگیرى هاى شوراى 
اسالمى زرین شهر براى رفع چالش هاى پیش روى واگذارى این 

زمین، عنوان کرد: یکى از وظایف اداره راه و شهرسازى در شهرستان 
لنجان تأمین زمین در راستاى توسعه بیمارستان شهداى لنجان بوده 
است، از این رو جلسات متعددى با اداره کل راه و شهرسازى استان و 
معاون عمران استاندارى با حضور شهردار و اعضاى شوراى اسالمى 
زرین شهر برگزار و پیشنهادهاى سازنده اى نیز در این زمینه ارائه شد.
رئیـس شـوراى اسـالمى زریـن شـهر بـا بیـان اینکـه افزایـش 
قیمـت مســـکن تب مهاجـرت اجبـــارى شـــهروندان را در 
ســال هاى گذشــته از خطــه طالیــى ایــران افزایــش داده 
اسـت، اظهـار کـرد: یکـى از مهـمتریـن دل مشـغولى هاى امـروز 
بسـیارى از شـهروندان موضـوع مسـکن اسـت بـه گونه اى کـه 
اغلـب آنهـا بـا موضـوع قیمت هـاى نجومـى بـراى خریـد زمیـن 
یا مسـکن روبـه رو دسـت و پنجـــه نـرم کـرده و ایـن موضـوع 
باعـث مهاجـرت اجبـارى شـهروندان زریـن شـهر بـه شـهرهاى 

اطـراف شـده اسـت.
سـلیمیان افـزود: یکـى از نیازهـاى بســـیار مهـم شـهروندان 
داشــتن یــک ســقف ایمــن بــــراى زندگــى اســت امــا 
کمبــود زمیـن و گرانـى مسـکن تهیـه مسـکن را بـراى بخـش 
زیـادى از شـهروندان بـه آرزویـى دسـت نیافتنـى تبدیل کـرده 
اسـت و یکى از پروژه هایــى کــه مى توانــد ُمســکنى بــراى 
حــل ایــن چالــش باشـد اجـراى طـرح اقـدام ملـى در خطـه 

طالیـى ایـران اسـت.
وى یادآور شد: امروز على رغم وجود چند فرهنگسرا در زرین شهر هر 
یک از آنها داستان خاص خود را دارند و این مسئله سبب شده زمینه 

فعالیت هنرمندان و نخبگان در این اماکن فراهم نشود.
ســلیمیان ادامه داد: فرهنگســراى بهمن یکى از مجموعه هاى 
فرهنگى شهر به شــمار مى آید که توسط شــهردارى احداث و با 
قراردادى 20 ساله و با هدف انجام فعالیت فرهنگى هنرى در اختیار 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان لنجان قرار گرفت اما نه تنها 
هیچ گونه بهره بردارى فرهنگى هنرى از این مجموعه نشد بلکه در 
عین ناباورى این اداره اقدام به اخذ ســند مالکیت به نام خود براى 

این مکان کرد.
رئیس شوراى اسالمى زرین شهر اضافه کرد: فرهنگسراى شهید 
مطهرى یکى دیگر از فرهنگسراهاى شهر است اما عمًال استفاده 
چندانى از این مجموعه فرهنگى نمى شود و قطعاً با برنامه ریزى ویژه 

مى تواند چالش پیش روى هنرمندان را مرتفع سازد.
وى خاطرنشان کرد: فرهنگسراى شهید توکلى از جمله پروژه هاى 
نیمه تمام شهر به شمار مى آید که حدود 25 سال از آغاز آن گذشته 
اما همچنان به بهره بردارى نرسیده و به همین دلیل از سوى مدیریت 
شهرى پیشنهاد شد با توجه به اقدامات صورت گرفته در خصوص 
اخذ غیرقانونى سند مالکیت فرهنگسراى بهمن به جاى پیگیرى 
قضائى، در توافقى منطقى واگذارى آن به شهردارى زرین شهر انجام 
شود تا پس از تکمیل این مجموعه توسط مدیریت شهرى در اختیار 
هنرمندان قرار گیرد. سلیمیان در پایان گفت: متأسفانه این موضوع 
همچنان مسکوت باقى مانده اســت و از این روى ضمن مکاتبه با 
نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شوراى اسالمى درخواست 
کردیم این مسئله از سوى ایشان و از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى دنبال شود تا این مشکل چندین ساله مرتفع و در نهایت کام 

هنرمندان و جوانان شهر شیرین شود.

ساسان اکبرزاده


