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چهارشنبه 7  اردیبهشت  ماه 1401 / 27  آوریل 2022 / 25  رمضان 1443
سال نوزدهم /شماره 4301 /  8  صفحه / 2000 تومان

     

غلبه بر کبد چرب با نوعى داروى گیاهىحذف سوبسید آرد باعث گرانى نان مى شودنحوه نصب ویندوز 11 از طریق USBخودروسازها به فکر کیفیت محصوالتشان افتاده اند؟ ورود وزارت ارشاد به ماجراى رضا رویگرى سالمتاستانتکنولوژى جهان نما جهان نما

برنج نپخته 
سرطانزاست!

رودخانه زاینده رود سنددار شد
3

2

روزگار سفید شکر 
سیاه شده است

برنج حاوى میزان باالیى آرسنیک است که اگر به 
درستى پخته نشود، مشکالتى براى سالمتى به همراه 
خواهد داشت.  برنج اگر در حد اعتدال مصرف شود به 
عنوان یک غذاى اصلى،گزینه آسان براى طبخ است

 اما طبق مطالعات انجام شده، پخت نادرست آن ...

 کام مردم اصفهان از قیمت شکر این روزها تلخ 
است. روزگار شکر از دو سال پیش سیاه شد و هر 
بار رکوردهاى قیمتى تازه اى را شکست تا همین 
اخیراً که قاسمعلى حسنى، دبیر اتحادیه بنکداران 
اعالم کرده در سال گذشته شــکر، 4 بار تجربه 
افزایش قیمت را داشــته و  نرخ آزاد شکر طى دو 
سال گذشته رشــد 270 درصدى نسبت به نرخ 

دولتى داشته است. 
در ســال جدید تا امروز شکر روزهاى شیرینى را 
تجربه نکرده و نوســانات افزایش قیمت زیادى 
را به خود دیده است. این موضوع در اصفهان هم 
صادق بوده آن هم در حالى که اصفهان ســهم 

زیادى در تولید این کاالى اساسى دارد. 
در حال حاضر 37 کارخانه شکر ...

کشف کشف 224224 تن چوب قاچاق در اصفهان تن چوب قاچاق در اصفهان
آمار سال آمار سال 14001400 نشان مى دهد؛ نشان مى دهد؛
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رودخانه فعالً فقط در محدوده شهر اصفهان سنددار شده اما شرکت آب منطقه اى در نظر دارد براى
 اخذ سند کل بستر زاینده رود درخواست بدهد

چطور از سیستم ها در برابر ویروس، 
بدافزار و هکر محافظت کنیم

یک کارشــناس فناورى اطالعات بــا بیان اینکــه امنیت و حریم 
خصوصى در دنیاى مجازى اهمیت ویژه اى دارد، گفت: به روزرسانى 
نرم افزارها، اســتفاده از آنتى ویــروس و ضدبدافزار، اســتفاده از 
گذرواژه هاى قوى، دقت به ایمیل هــاى دریافتى و نصب و دانلود 

فقط از منابع رسمى از ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 4 بخوانید

50 درصد
 ناوگان اتوبوسرانى
 نیاز به بازسازى و 
نوسازى دارد

جزئیات برگزارى مراسم روز قدس در اصفهان
جمعه؛ میدان امام(ره) از 8 مسیر
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سیروس میمنت دقیقاً چه چیزى را سیروس میمنت دقیقاً چه چیزى را 
تکذیب مى کند؟تکذیب مى کند؟

 «جوکر»ى ها  «جوکر»ى ها 
رایگان نمى خندند

عضو کمیته ملى عضو کمیته ملى 
واکسیناسیون کرونا:واکسیناسیون کرونا:

5050 میلیون  میلیون 
دوز واکسن دوز واکسن 

کرونا در کرونا در 
انبارهاانبارها
 داریم داریم

2

سخنگوى صنعت برق سخنگوى صنعت برق 
پاسخ مى دهد؛پاسخ مى دهد؛

تابستان امسال تابستان امسال 
خاموشى خاموشى 
داریم؟داریم؟
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شهردارى دیزیچه براساس مصوبه شــوراى محترم اسالمى شهر و بموجب ماده 13 
آیین نامه مالى شــهرداریها  در نظر دارد موارد ذیل را  بر اساس قیمت کارشناسى 
رسمى دادگسترى (بصورت اجاره ) به  اشخاص واجد شرایط و از طریق مزایده  واگذار 
و انعقاد قرارداد نماید . لذا شرکت کنندگان  مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز   
پنجشنبه مورخه  1401/02/22    به امور قراردادهاى شهردارى مراجعه واسناد شرکت در 
مزایده  را دریافت  و  همچنین قیمت پیشنهادى خود را تا روز  شنبه  مورخه  1401/02/24  
به دبیرخانه محرمانه (حراست ) شهردارى ارائه نمایند.الزم به ذکراست شرکت کنندگان 

باید رعایت  قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند. . 
01  واگذارى ساختمان کمپ ترك اعتیاد واقع در خیابان سروش دیزیچه .

02 واگذارى سالن ورزشى طالقانى واقع در خ طالقانى شهر دیزیچه .
03 واگذارى خانه فرهنگ فجر واقع در خ فجر شهر دیزیچه .

  

آگهى مزایده

م.الف : 1306764

نوبت دومنوبت دوم

عباس اله یارى-  شهردار دیزیچه

نوبت دومنوبت دوم
آگهى اعالم ورشکستگى و دعوت بستانکاران

 با  اخطارات الزمه
به عموم بستانکاران شرکت رهپویان فدك سپاهان با مدیریت (آقاى سیدعباس موسوى) به شماره ثبت 24683 و شناسه 
ملى 10260454678، که حکم ورشکستگى آن در تاریخ 1399/04/31 طى دادنامه شماره 9909970350900742 صادر و 

تاریخ توقف آن 1393/1/01 تعیین گردیده، ابالغ مى گردد: 
اولین جلسه بستانکاران در تاریخ 1401/2/17 ساعت 11 روز  شنبه 

در محل اداره تصفیه امور ورشکســتگى اصفهان واقع در چهارباغ باال، خیابان شــهید نیکبخت تشکیل مى شود و کلیه 
بستانکاران و کسانى که ادعائى دارند و همچنین کسانى که با ورشکسته مزبور مسئولیت تضامنى دارند یا ضامن او هستند 

مى توانند در ساعت و روز مذکور در اداره تصفیه حضور به هم رسانند. 
ضمناً اخطار مى شود: 

1ـ کلیه بستانکاران و کسانى که هر گونه ادعائى علیه ورشکسته دارند باید ضمن اعالم ادعاى خود، ظرف دو ماه از تاریخ نشر 
آگهى اصل و رونوشت گواهى شده مدارك خود را به اداره تصفیه تسلیم نمایند.

مدت ارسال مدارك براى بستانکارانى که در کشورهاى بیگانه اقامت دارند سه ماه مى باشد. 
2ـ کسانیکه به ورشکسته نامبرده، بدهى دارند باید ظرف مدت مذکور، خود را معرفى و ترتیب پرداخت بدهى خود را در وجه 

صندوق اداره تصفیه بدهند. 
طبق ماده 24 قانون تصفیه بدهکاران متخلف از این وظیفه، به جریمه نقدى معادل صدى بیست و پنج دین محکوم خواهند شد. 

به عالوه دادگاه مى تواند عالوه بر جریمه نقدى بدهکاران مذکور را به حبس تأدیبى از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید. 
3ـ کسانیکه به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است باید در ظرف مدت دو ماه مذکور اموال را تحت اختیار اداره تصفیه 

بگذارند وگرنه هر حقى که نسبت به آن دارند سلب خواهد شد. مگر اینکه عذر موجهى داشته باشند. 

مجید باغستانى - معاون قضایى رئیس کل دادگسترى استان اصفهان و رئیس اداره تصفیه وامور ورشکستگى استان اصفهان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشــاورزى درنظردارد، واگذارى امور خدماتى و پشتیبانى خود را از 
طریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اى و در بستر ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . 
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا  ارائه پیشنهادو..." از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان وتاریخ انتشارآگهى مناقصه درسامانه: 2001001553000001 روز پنجشنبه 1401/2/8 

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به نشانى :اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم 
3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.

4-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز پنجشنبه  مورخ1401/2/8 لغایت ساعت 18 روز پنجشنبه مورخ 1401/2/15 
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد ، بارگزارى درسامانه بصورتpdf : تا ساعت18 روز یکشنبه مورخ 1401/2/25    

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل یک ماه از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.                                            
6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز دوشنبه  مورخ 1401/2/26 ساعت 10 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.

7- مبلغ ونوع تضمین شــرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ   809,306,225 ریال مى باشــد که به دوصورت ضمانتنامه بانکى ویافیش واریزى 
به شماره حساب شــباى IR250100004001039704005791 نزدبانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ســاتنا با شناسه واریز30 کاراکترى

  301039761263500650000000000006   قابل ارائه   مى باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت درمناقصه  (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى 
بصورت فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز یکشــنبه 1401/2/25 به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت 

برگزارکننده مناقصه در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.                                                                                                                                       
*ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى شرکتwww.assc.ir وآدرس  

پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه : 1456 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان به شماره09132074426)

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى -   نوبت اول
شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

م.الف : 1308400 شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى درنظردارد، انجام امور نگهبانى و حفاظت فیزیکى خود را 
ازطریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . 
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادو..." از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان وتاریخ انتشارآگهى مناقصه درسامانه: 2001001553000002 روز پنجشنبه مورخ 1401/2/8 

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به نشانى :اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم 
3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.

4-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز پنجشنبه  مورخ 1401/2/8لغایت ساعت 18 روز پنجشنبه مورخ 1401/2/15 
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد ، بارگزارى درسامانه بصورتpdf : تا ساعت18 روز دو شنبه مورخ 1401/2/26    

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.                                            
6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز سه شنبه  مورخ 1401/2/27ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.

7- مبلغ ونوع تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ   1,882,659,260ریال مى باشــد که به دوصورت ضمانتنامه بانکى ویافیش واریزى 
به شماره حساب شــباى IR250100004001039704005791 نزدبانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ســاتنا با شناسه واریز30 کاراکترى

301039761263500650000000000006   قابل ارائه   مى باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت درمناقصه  (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى 
بصورت فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1401/2/26به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت 

برگزارکننده مناقصه در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.                                                                                                                                       
*ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى شرکتwww.assc.ir وآدرس  

پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه : 1456 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان به شماره09132074426)

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى -   نوبت اول
شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

م.الف : 1308389 شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزىوزارت جهاد کشاورزى

رئیس پلیس راهوررئیس پلیس راهور
 استان اصفهان: استان اصفهان:

مسیرهاى مسیرهاى 
دوچرخه در دوچرخه در 

اصفهان دچار اصفهان دچار 
اشکالاشکال
 است است
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وزیر ارتباطات و وزیر ارتباطات و 
فناورى اطالعات:فناورى اطالعات:

دولت را به دولت را به 
یک آیکون در یک آیکون در 
گوشى تبدیل گوشى تبدیل 

مى کنیممى کنیم
2
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رایگان نمى خندنددخ خىمنمنگیررایگان نمى خندند
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مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى
 شهردارى اصفهان:



0202جهان نماجهان نما 4301چهارشنبه  7اردیبهشت ماه   1401 سال نوزدهم

عضو کمیته ملى واکسیناسیون کرونا با اشاره به کاهش 
تقاضاى جهانى واکسن کرونا، این موضوع را چالش این 
روزهاى عرصه واکسن سازى خواند و درباره سرنوشت 
واکسن هاى ایرانى، گفت: اینکه ادامه تولید واکسن هاى 
ایرانى به چه صورت باشد یک تصمیم سیاسى است؛ نباید 
ریسک را به واکسن ســاز تحمیل کرد؛ بلکه مانند سایر 
کشورها باید ریســک را به سمت دولت برد و الزم است 

واکسن سازها حفظ شوند.
مصطفى قانعى با اشــاره به اهمیت کامل بودن ســبد 
واکسیناسیون ایران،   تصریح کرد: باید همه انواع واکسن 
در سبد واکسیناسیون ما اعم از واکسن با ساختار ویروس 

کشته شــده، پروتئینى و... وجود داشــته باشد. واکسن 
اسپوتنیک نیز تحت لیسانس روسیه در ایران تولید شده 
اســت.  وى تأکید کرد: با این اوصاف ما وضعیت خوبى 
داریم و کل نیاز داخل به واکســن در حال تأمین شدن 
اســت. البته به طور کلى در دنیا و ایران مصرف واکسن 

کاهش یافته است.
قانعى افزود: سال گذشته بحث ســِر نبود واکسن بود و 
امسال بحث سر فروش واکسن هاست. داخل انبارها 50 
میلیون دوز واکسن (ایرانى و خارجى) دپو داریم و اکنون 
موضوع مهم این است که چگونه واکسن سازها را حمایت 

کنیم تا از دور خارج نشوند.

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات با بیان اینکه در حال 
برنامه ریزى براى تبدیل جمهورى اسالمى ایران به قطب 
توزیع اینترنت در منطقه هستیم، به راه اندازى شبکه ملى 
اطالعات اشاره کرد و گفت: با این اقدام نگرش مردم و 

مسئوالن را به اینترنت تغییر خواهیم داد.
عیســى زارع پور درباره شــبکه ملــى اطالعات گفت: 
شبکه ملى اطالعات یک شــبکه پرسرعت، با کیفیت، 
امن و مســتقل است که خدماتى در بســتر آن به مردم 
ارائه مى شــود. برخى مردم اعتقاد دارند اگر شبکه ملى 
اطالعات راه بیفتد، دسترســى  آنها بــه اینترنت قطع 
مى شود، مسئوالن نیز مى گویند که راه اندازى این شبکه 

نشدنى است، ما قصد داریم این دو نگرش را عوض کنیم.
زارع پور گفت: ارائه خدمت، از دیگر بخش هاى شــبکه 
ملى اطالعات اســت. در حوزه خدمات، زیرساخت هاى 
خوبى فراهم شــده تا دولت را به یک آیکون در گوشى 
تلفن همراه مردم تبدیل کند. در قانون بودجه 1401 بند 
قانونى پیش بینى شد که بر اســاس آن کلیه دستگاه ها 
مهلت دارند تا شــهریور ماه، پنجره واحد خدمات خود 
را تکمیــل و وزارت ارتباطات نیز دى مــاه پنجره واحد 
هوشمند را راه اندازى کند تا کاربران با یک بار وارد شدن 
به این پنجره واحد ملــى، بتوانند به همه خدمات دولتى 

دست پیدا کنند. 

50 میلیون دوز واکسن کرونا 
در انبارها داریم

دولت را به یک آیکون در 
گوشى تبدیل مى کنیم

معرفى مقصر پلنگ کش 
  نصف جهان|حاشــیه هاى کشته شدن 
پلنگى که روز یک شنبه در خیابان هاى قائمشهر 
مشاهده شــده همچنان ادامه دارد. حاال آنچه 
بیشتر مورد بحث است، یافتن مقصر کشته شدن 
پلنگ است. ابتدا گفته شد یکى از مأموران نیروى 
انتظامى براى نجات جان همکارش که پلنگ به 
او حمله کرده بود به این حیوان شلیک کرده اما در 
جدیدترین موضعگیرى، فرمانده یگان حفاظت 
ســازمان حفاظت محیط زیســت، رئیس اداره 
حفاظت محیط زیست شهرســتان قائمشهر را 
مسئول مرگ پلنگ سرگردان معرفى کرده است. 
به گفته سرهنگ جمشید محبت خانى، او پس از 
رؤیت پلنگ در فاصله  2 مترى خود و براى حفظ 
جانش اقدام به تیراندازى به پلنگ کرده است. 
محبت خانى پیرامون این موضــوع که چرا از 
تیرهاى بیهوشى استفاده نشد گفت: مرکز استان 
مازندران دو قبضه اسلحه بى هوشى دارد، که به 
دلیل ترافیک، فرد آموزش دیده به همراه اسلحه 

بیهوشى در زمان مناسبى به قائمشهر نرسید.

Zدردسر
  سینماسینما|بــه درخواســت یک 
مؤسســه اوکراینى، نام فیلم افتتاحیه جشنواره 
کن که Z بود تغییر کرد چــون این کلمه روى 
تانک هاى روسى که به کشــور اوکراین حمله 
کرده اند  درج شده و به عنوان نماد جنگ و حمله 

روسیه به اوکراین شناخته مى شود.

ابتکار تحسین برانگیز 
  همشهرى آنالین|انتشــار تصاویر 
ابتکار جالب یکى از معلمان شهر تهران، تحسین 
کاربران شبکه هاى اجتماعى را به همراه داشت. 
هاجر نــوروزى، در یکى از مــدارس جنوب به 
دانش آموزان دختــر پایــه دوم ابتدایى درس 
مى دهد. او به شــاگردانش گفته که من عکس 
دانش آموز محبوبم را داخــل یک جعبه کارتن 
گذاشــتم، هرکس مى خواهد برود و خودش آن 
عکس را ببیند! خانم معلــم مهربان و باهوش 

داخل جعبه کارتن یک عدد آینه گذاشته بود!

روز آغاز امتحانات نهایى 
  مهر|  رئیس مرکز ســنجش آموزش و 
پرورش در خصوص زمــان برگزارى امتحانات 
نهایى ســال جارى گفت: یکم خرداد ماه آغاز 
امتحانات نهایى دانش آموزان مى باشد. امتحانات 
نهایى امسال در چهار شاخه نظرى خواهد بود که 
از یکم لغایت بیســت و هشتم خرداد به صورت 

حضورى در سراسر کشور برگزار مى شود.

آغاز ثبت نام وام 
  میزان|ثبت نــام اینترنتــى وام ضرورى 
12میلیون تومانى ســال 1401 بازنشستگان و 
وظیفه بگیران این صندوق از دیروز (ســه شنبه 
ششم اردیبهشــت ماه) تا پایان اردیبهشت ماه 
1401 انجام مى شــود.  ثبت نام فقط از طریق 
درگاه خدمات الکترونیکى صندوق بازنشستگى 
کشورى به نشــانى sabasrm.ir انجام خواهد 

شد. 

تعطیلى بازار
 بحث برانگیز 

رئیس فراکسیون محیط زیست    تسنیم|
مجلس شوراى اســالمى گفت: بازار پرندگان 
وحشى فریدونکنار براى همیشه بسته مى شود. 
ســمیه رفیعى با اشــاره به اینکه بازار پرندگان 
وحشى فریدونکنار سال هاست به دغدغه جدى 
فعاالن محیط زیست تبدیل شده است، گفت: 
فروش غیرقانونى انواع پرندگان وحشى در این 
بازار غیرقانونى از حــدود یک دهه قبل موجب 
افزایش قابل توجه شــکار غیرمجــاز پرندگان 

مهاجر شده است.

تفاهم 10 بندى
   بهار| وزیر خارجه عراق، با اشاره به برگزارى 
دور پنجم گفتگوهاى ایران و عربستان سعودى با 
خصوص  در  طرفین  که  گفت  بغداد،  میانجیگرى 
یک یادداشت تفاهم 10 بندى به توافق رسیده اند. 
فؤاد حسین گفت که دیدار هیئت ایرانى و سعودى 
با محور امنیتى و با حضور مقامات سطح باالى دو 
دور  که  کردند  توافق  طرفین  و  است  بوده  کشور 
بعدى گفتگوها در ســطح دیپلماتیک انجام شود. 
به گفته فؤاد حسین، مــوضــوع یمن و لزوم ادامه 
آتش بس در این کشـور نیز از دیــگر مســائل مهم 

مطرح شده بود.

نوش دارو بعد از مرگ سهراب! 
صفحه اینستاگرامى خانه شجریان    برترین ها|
از  پخش صداى خســروى آواز ایران از شــبکه افق 
صداوســیما خبر داد. در توضیح این خبر آمده: در پس 
زمینه  مستندى درباره  گالب  سازى تصنیف «رندان 
مست» استاد شــجریان پخش شد. نکته جالب آنکه 
بیشــتر قســمت هاى بى کالم این تصنیف شنیده 
مى شد اما در انتها آواز استاد شــجریان را هم به طور 
ناقص پخش کردند. ســخن درباره  این رفتار عجیب 

صدا و سیما بسیار است.

درخواست خودمان بود
معاون اجرایى رئیس جمهور دلیل کناره    ایسنا|
گیرى خودش و محسن رضایى از کمیسیون اقتصادى 
دولت را شرح داد. سید صولت مرتضوى اظهارکرد: در 
یکى از جلسات دولت، بحث حضور اعضاى دولت در 
کمیسیون هاى مربوطه صورت گرفت که من پیشنهاد 
دادم به نظر مى رسد تعداد اعضاى کمیسیون ها یک 
مقدار زیاد است. به همین دلیل من درخواست کردم  
که از عضویت کمیسیون اقتصادى خارج شوم. آقاى 
محســن رضایى معاون اقتصادى رئیس جمهور هم  
درخواســت خروج از کمیســیون اقتصادى را نظر به 
مشغله فراوان کار و نبود امکان براى حضور در جلسات 
کمیسیون اقتصادى مطرح کرد.ولى متأسفانه برخى 

رسانه ها استفاده ناصوابى از این مصوبه کردند.

هشدار جنگ اتمى 
«سرگئى الوروف» وزیر امور خارجه روسیه    ایرنا|
هشدار داد که خطر واقعى جنگ جهانى سوم وجود دارد. 
با ورود به دومین ماه درگیرى نظامى میان روســیه و 
اوکراین، دیمیترى پولیانسکى معاون اول سفیر روسیه 
در سازمان ملل گفت: روســیه در حال حاضر معتقد 

نیست که امکان آتش بس در اوکراین وجود دارد. 

خبرخوان

مانى مهدوى

به نظر مى رســد بى کیفیتى خودروهــاى داخلى که 
صــداى همــه را درآورده و حتى باعث شــده پلیس 
راهور تهدید کند ایــن خودروها را پالك نخواهد کرد، 
باالخره دو خودروســاز داخلى را ترغیب کرده اســت 
که فکرى بــراى این موضوع بکنند. حاال، هم ســایپا 
و هم ایران خــودرو تصمیم گرفته انــد از خودروهاى 
جدیــدى رونمایى کنند کــه گفته مى شــود کیفیت 
باالترى نســبت به تولیدات قبلى شان دارد. البته بهتر 
است تا ســوار این خودروها نشــده اید و کارکرد آن را 
از نزدیک ندیده اید، باال بودن کیفیتشــان را هم باور 

نکنید!

کیفیِت جانشین پراید
همین هفته جارى بود که وزارت صمت از ساخت پلتفرم 
و ساخت خودروى جدیدى خبر داد که مى تواند به قیمت 
کمتر از 150 میلیون تومان و جایگزین پراید باشد. این 
خودروى جدید قرار است طرح مشترك خودروسازان 
بزرگ کشور به منظور تولید محصولى با قیمت ارزان و 
البته با کیفیت تر از پراید باشد. این خودرو که فعًال نامى 
برایش انتخاب نشده احتماًال در نیمه نخست سال 1402 

به بازار خواهند آمد.
امیرحسن کاکایى، کارشــناس صنعت خودرو درباره 
کیفیت ایــن خــودروى جدید مــى گویــد: «اینکه 
استانداردهاى پیشــرفته خودروسازى در این خودروها 
لحاظ شود، نیازمند تأمل و تفکر بیشــتر است. پراید، 
خودرویى شــش هزار دالرى اســت. اگر قصد به روز 
کردن آن را داشــته باشیم و اســتانداردهاى ایمنى را 
نیز در آن رعایت کنیم، به نظر نمى رســد از شش هزار 
دالر کمتر باشــد. اما اگر قرار باشــد این خودروها به 
150 میلیون برسد، یکسرى از آپشــن ها در آن لحاظ

 نمى شود.»

و حاال «رایمون»
در همین حال ایران خودرو، دیگر خودروســاز مطرح 
کشور هم تصویرى از اولین شاســى بلند ملى خود را 
منتشر کرده است. این شــرکت احتماًال در سال جارى 
محصول جدیدش با نام «رایمــون» را به بازار عرضه 
خواهد کرد. گروه صنعتى ایران خودرو از سال گذشته 
پروژه توسعه شاسى بلند ملى را آغاز کرد که از پلتفرمى 
مشــابه با تارا بهره مى برد و با اعمال تغییراتى در قالب 

یک شاسى بلند روانه بازار خواهد شد.
اما کیفیت «رایمون» چگونه خواهد بود؟ براى دانستن 

این موضوع بایــد به اظهارات اخیــر مدیرعامل ایران 
خودرو در مراسم بازدید خبرنگاران از خطوط تولید این 
شرکت در آخرین روز فروردین ماه امسال اشاره کنیم. 

مهدى خطیبى در این بازدید ضمن اینکه این شرکت 
را بزرگ ترین خودروســاز ایــران و خاورمیانه معرفى 
کرده، با اشــاره به پنج محور میان مــدت و بلندمدت 
مد نظر ایران خــودرو، درباره محــور دوم که توجه به 
کیفیت خودرو اســت گفته براین اساس همین محور 
بوده که دو خودروى جى ال ایکس و سمند از خط تولید 
خارج شده اســت. او همچنین از محور سوم که بحث 

جهش کیفیت در محصوالت ایران خودرو اســت نیز 
یاد کرده است.

البته اینکه در ساخت «رایمون» تا چه اندازه محورهاى 
مورد نظر مدیر عامل ایران خودرو رعایت شود، همانقدر 
اهمیت دارد که بحث کیفیت ساخت جانشین پراید مورد 
توجه است؛ موضوعاتى که نشان خواهد داد آیا تالش 
خودروسازان براى ارتقاى سطح ایمنى محصوالتشان 
واقعى است یا پاســخ به انتقادات مردم و مسئوالن از 
کیفیت خودروى داخلى فقط روى کاغذ پیش مى رود 

و نه در عالم واقع.

خودروسازها به فکر کیفیت محصوالتشان  افتاده اند؟

در انتظار جانشین پراید و «رایمون»

آرمان کیانى
همزمان بــا پخش فصــل اول از دو فصــل فینال هاى 
«جوکر» در شــبکه خانگى از امروز، بحــث مبالغى که 
شرکت کنندگان در این رئالیتى شو مى گیرند مورد توجه 

یک پایگاه اطالع رسانى قرار گرفته است.
فصل ششــم «جوکر» با ترکیبــى از مهمانان پنج فصل 
گذشته که دیگران را بیشتر خندانده اند یا خودشان کمتر 
خندیده اند ساخته شده  است. هر کدام از این دو فصل ویژه، 
در پنج قسمت منتشر خواهند شد. فصل ششم «جوکر» 
در این هفته و استثنائًا امروز چهارشنبه 7 اردیبهشت ماه 
ساعت 8 صبح و از هفته بعد به روال قبل، دوشنبه هر هفته 

منتشر خواهد شد. 
«جوکر» از همــان اولین روزهاى انتشــارش عالوه بر 
اینکه لبخند را بر لب مخاطبان خود نشــاند، این سئوال 
را هم پیش کشــید که شــرکت کنندگان در این مسابقه 
که همه از چهره هاى سرشــناس تلویزیون، تئاتر و بعضًا 
سینما هســتند، با چه قیمتى حاضر شده اند در برنامه اى 
حضور پیدا کنند که همکاران نامدارترشان، کیفیت آن را 
ســطحى و نازل مى دانند؟ در این باره گمانه زنى هایى 
صورت گرفته اما هنوز عدد و رقم مشخصى از دریافتى این 

بازیگران منتشر نشده است.
دیروز پایگاه اطالع رســانى «همشهرى آنالین» همین 
سئوال را با سیروس میمنت، برنده فصل پنجم «جوکر» در 
میان گذاشت. خبرنگار این رسانه معتبر به دستمزدهایى از 

140 میلیون تا 400 میلیون تومان براى هر شرکت کننده 
اشــاره کرد که البته میمنت آنها را واقعى ندانست: «این 
شایعه ها را تکذیب مى کنم. به طور کلى هر برنامه اى که 
مخاطب پیدا کند و به اصطالح دیده شود درباره اش حرف 
و حدیث مى زنند و شایعه سازى مى کنند. این اخبار هیچ 
پایه و اساسى در واقعیت ندارد. همه ما شرکت کننده ها در 
نهایت همان جایزه را داریم و  نه بیشتر. این برنامه هم مثل 

برنامه هاى دیگر طراحى، تولید و اجرا مى شود.»
البته سیروس میمنت یکى از برندگان این مسابقه است و 
آنطور که در خود برنامه هم گفته شده، جایزه اول شدنش 
ده ها میلیون تومان است که در مقابل دوربین به او پرداخت 
شد. اما آیا چهره هاى دیگر این رئالیتى شود که هر کدام 
از آنها براى حضور در یک پروژه ســینمایى یا تلویزیونى 
چندین برابــر این جایــزه را دریافت مــى کنند، حاضر 
شده اند به کمترین میزان ممکن دریافتى (بلکه رایگان) 
در برابر دوربین احســان علیخانى حاضر شوند؟! آیا خود 
سیروس میمنت به همان جایزه اول شدنش بسنده کرده 
و هیچ تقاضایى براى دریافت مبالــغ اضافه تر را مطرح 

نکرده است؟
قانون برنامه «جوکر» براى اول شدن، نخندیدن است. اما 
این قانون فقط در همان برنامه جواب مى دهد و خارج از 
آن درباره بعضى اظهارنظرها کارایى ندارد. هرچه باشد ما 
که از بازیگران این شو نیستم تا در قبال هر چه به گوشمان 

خورد واکنش متبسمانه اى نشان ندهیم!

مدیر کل دفتر مبارزه با آفــات عمومى و همگانى 
سازمان حفظ نباتات کشــور گفت: به دلیل تغییر 
شــرایط آب وهوایى احتمال حمله ملخ ها به کشور 

منتفى شده است.
سعید معین در پاسخ به اینکه آیا ملخ هاى صحرایى 
بر اســاس پیش بینى هاى  ماه هاى گذشــته وارد 
کشور شده اند یا خیر؟ گفت: ســازمان هواشناسى 
جهانى ماه هاى قبل بارندگى هایى را در شبه جزیره 
عربستان پیش بینى کرد ولى وضعیت آب وهوایى در 

اسفندماه و ماه مارس عوض شد و این پیش بینى ها 
به وقوع نپیوست و ســیکلونى(چرخه) که قرار بود 

تشکیل شود، نشد.
وى ادامــه داد: بــه دلیــل تغییــر شــرایط آب 
و هوایى عواملى کــه در ورود ملخ هــاى مهاجم 
به ایــران نقــش داشــتند دیگــر وجــود ندارد 
و ملخ ها در مبدأ یعنى شــمال عربســتان رشد و 
تکثیــر نکردنــد، بنابراین به ســمت ایــران نیز 

نخواهند آمد.

سال 1400 که سال خشکســالى و کم آبى بود، با قطعى برق و جداول 
خاموشى ها تابستان را پشت سرگذاشــتیم. در پى خاموشى هاى مکرر 
سال گذشته این نگرانى وجود دارد که باتوجه به بى آبى برخى از سدهاى 
کشور مانند ســد کرخه که در آغاز فصل بهار خالى از آب است، آیا سال 
1401 نیز بخش خانگى و صنایع کشور با کمبود برق مواجه خواهد شد؟

قطع اینترنت، قطعى برق چراغ هاى راهنمایى و رانندگى، کم شــدن 
دید رانندگان و باال رفتن آمار تصادفات خسارتى و جرحى، نابسامانى در  
تقاطع  ها، اخالل در نظم شهرى و وضعیت ترافیک، اختالل در درمان 

بیماران در بعضى از مراکز درمانى، خســارت هاى چند صد میلیونى به 
بخش خصوصى، قطع بــرق کارخانه هاى فوالد و ســیمان و تعطیلى 
مشاغل و آسیب به لوازم برقى بخش خانگى و ... تنها بخشى از مشکالتى 
است که به دلیل قطعى برق در تابستان سال گذشته، آن هم در شرایط 

کرونا به وجود آمد.
اما مصطفى رجبى مشــهدى، ســخنگوى صنعت بــرق درخصوص 
خاموشى ها در تابستان امسال گفت: برنامه داریم که با برنامه ریزى هایى 
که در بحث مصرف و تقاضا انجام شده است، بتوانیم ناترازى را جبران و 

بدون خاموشى ناشى از کمبود تولید، تابستان امسال را پشت سر گذاریم.
او درخصوص وضعیت آب سد کرخه گفت: امســال میزان تراز آب سد 
کرخه به جایى نرسیده است که بتوان از ظرفیت تولید برق آن استفاده 
کرد، اما خوشبختانه در نیروگاه هاى کارون 4 و کارون 3 وضعیت خوبى 
را شاهد هستیم. به رغم اینکه نسبت به سال گذشته که سال خشکسالى 
بود، 8/5 درصد از مخازن آب نیروگاه هاى برق آبى کاســته شده است، 
این امکان وجود دارد که با تدابیر الزم و همکارى خوب مشترکان، تولید 

برق تیر و مرداد ماه امسال از این نیروگاه ها استفاده شود.

رئیس سازمان سینمایى گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمى، مدیرعامل صندوق اعتبارى هنر را مأمور 
کرد از نزدیک و حضورى در جریان روند نگهدارى 

و درمان و شرایط آقاى رضا رویگرى قرار گیرد.
روز دوشنبه ویدیویى از بسترى شدن رضا رویگرى 
در خانه ســالمندان منتشــر شــد که سروصداى 
زیادى به پا کرد. این بازیگــر قدیمى در این ویدیو 
از طرفدارانش خواسته است او را از خانه سالمندان 
که به گفته رویگرى شبیه زندان است نجات دهند. 
او همچنین گفته همسرش اجازه نداده سیمکارت 
موبایل در اختیار رویگرى قــرار بگیرد. در همین 
رابطه محمد خزاعى، رئیس ســازمان ســینمایى 

گفت: با خانم کریمى همســر ایشــان و از طریق 
آنها با پزشکان معالج و دست اندرکاران آسایشگاه 
کهریزك در تماس بودیم. به گفته همسرشان و بنابه 
تأکید پزشک معالج آقاى رویگرى، امکان نگهدارى 
وى در منزل به دلیل پاره اى مشکالت و اختالالت 
جسمى به هیچ وجه وجود نداشت و با مساعدت و 
همکارى پزشک به آسایشگاه کهریزك و در شرایط 

مطلوب منتقل شده است.
وى اضافه کرد: با تعامالتــى که از طریق صندوق 
اعتبارى هنر صورت گرفته و اقداماتى که از سوى 
سازمان سینمایى و صدا و سیما در حال انجام است 

مشکالت این هنرمند به زودى مرتفع مى شود.

سیروس میمنت دقیقاً چه چیزى را تکذیب مى کند؟

«جوکر»ى ها رایگان نمى خندند

تابستان امسال خاموشى داریم؟

ورود وزارت ارشاد به ماجراى رضا رویگرى 

ملخ ها نیامدند 
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حذف سوبسید آرد 
باعث گرانى نان مى شود

نایب رئیس انجمن علوم فنون غالت استان اصفهان 
گفت: مطابـق تصمیم دولـت با حذف سوبسـید آرد 
نانوایان، احتماًال نان گران مى شود که البته قرار است 
یارانه آن به مردم پرداخت شود. محمد خواجه  اظهار 
کرد: گفته مى شود دولت قصد دارد از ابتداى خردادماه 
با حذف سوبسید آرد نانوایان، این یارانه را به حساب 
مردم واریز کنـد. وى افـزود: هر قرص نـان تافتون 
حدود 125 گرم نیـاز به آرد دارد که تنهـا نرخ آرد آن 
1600 تومـان اسـت و اگر دولـت ماهانـه 150 هزار 
تومان به حساب مردم واریز کند مى تواند هزینه نان 
را پوشش دهد.  نائب رئیس انجمن علوم فنون غالت 
استان اصفهان با بیان اینکه اکنون دولت سوبسید آرد 
کیک، کلوچه، ماکارونـى و همچنین برخى نان هاى 
فانتزى را حذف کرده است، گفت: این یکى از دالیل 

گرانى این محصوالت است.

 99 درصد  گاوخونى 
خشک شد 

معاون محیط زیست طبیعى و تنوع زیستى حفاظت 
محیـط زیسـت اسـتان اصفهـان پیرامـون آخرین 
وضعیـت تـاالب گاوخونـى اظهـار داشـت:  تاالب 
بین المللى گاوخونى متأسـفانه در شـرایط بحرانى و 
خشـکى کامل قرار گرفتـه و هم اکنـون فقط حدود 
70 لیتر در ثانیه از زهاب کشاورزى و پساب به تاالب 
گاوخونى وارد مى شود. حسین اکبرى گفت:  در حال 
حاضر متاسفأنه حدود 99 درصد سطح تاالب خشک 
است و فقط الیه هاى زیر سطحى رطوبت کمى دارد 
و به جز چنـد لکه بسـیار کوچک در ناحیه شـمالى و 
نزدیک مصب هیچگونه آبى در سـطح کـه پذیراى 

پرندگان آبزى باشد وجود ندارد.

سهم تغییر مسیر
 در تصادفات 

رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: در فروردین ماه 
سـال جارى، علت 15درصد از تصادفات تغییر مسیر 
ناگهانى بود؛ این موضوع سومین رتبه علت تصادفات 
در فروردین ماه سال جارى استان اصفهان را به خود 
اختصـاص داد. سـرهنگ اصغر زارع اظهـار کرد: در 
راه هـاى داراى خط کشـى، وسـایل نقلیه بایـد بین 
خطوط حرکت کنند و از آن خارج نشـوند؛ همچنین 
در صورت نیاز به خـروج و تغییر خط حرکت، احتیاط 
کامل را رعایت کنند و ابتدا با استفاده از چراغ راهنما 
یا با دادن عالمت، رانندگان وسـایل نقلیه دیگر را از 
قصد خود آگاه سـازند و سـپس با رعایـت حق تقدم 
عبور وسایل نقلیه اى که در خطوط کنارى در حرکت 

هستند، وارد خط هاى عبور دیگر شوند.

مشارکت
در پویش کتاب

معاون نظارت بر بهره بردارى آبفاى کشور با اهداى 
بخشى از کتابخانه شـخصى خود به کتابخانه آبفاى 
اصفهان در پویش «اهـداى کتاب- اهداى دانایى » 
مشارکت کرد. هاشم امینى که پیش از این مسئولیت 
مدیرعاملى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان را 
بر عهده داشت با اهداى 86 جلد کتاب در زمینه هاى 
تخصصی آب و فاضالب، فنی-مهندسی، مدیریت، 
مذهبی، ادبیات و اقتصاد به جمع مشارکت کنندگان 

در این پویش فرهنگى پیوست. 

معرفى سرپرست اداره 
ورزش و جوانان 

جواد محمدى به عنوان سرپرسـت اداره کل ورزش 
و جوانان اسـتان اصفهـان معرفى شـد. محمدى تا 
پیش از این ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان 
خمینى شـهر به مـدت 6 سـال، عضویـت در هیأت 
مدیـره باشـگاه ذوب، مدیرعامل باشـگاه فرهنگى 
ورزشـى ذوب آهن و داورى فوتبال در سـطوح عالى 

را در کارنامه دارد.

خبر

نمایشــگاه "قرآن و عترت" اصفهان بــا حضور 140 
موسســه، تشــکل، نهاد و مجموعه فعال در این حوزه 
گشــایش یافت. فعاالن حوزه هاى نشــر مکتوب در 
حــوزه انتشــارات قرآنــى و مذهبــى، خبرگزارى ها، 
رسانه هاى جمعى و دیجیتال، اســتارتاپ ها و خدمات 
نرم افزارى جدید، محصوالت فرهنگى، هنرى (نقاشى، 
خوشنویسى، آثار حجمى، سفال، سرامیک و...)، حجاب و 
عفاف، خدمات آموزشى کودکان و نوجوانان و خانواده ها، 
سازمان ها و نهادهاى دولتى و موسسات و مراکز علمى 
و دانشگاهى مرتبط و مجموعه هاى طراحى معمارى، 
اجراى دکوراســیون و احیاى اماکن مذهبى و فرهنگى 

و تامین خدمات وابســته در این نمایشگاه حضور فعال 
خواهند داشت.موسسات و فعاالن حوزه قرآنى از چهار 
اســتان اصفهان، تهران، قم و کرمان در این نمایشگاه 
حضور یافته اند و دســتاوردهاى خــود را در 14 هزار 
مترمربع فضاى نمایشــگاهى به نمایــش مى گذارند.
هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان پس از سه 

سال وقفه برگزار مى شود. 
عالقه مندان مى توانند از ساعت 16 تا 22 روزهاى پنجم 
تا دهم اردیبهشــت  به نمایشــگاه بین المللى اصفهان 
واقع در کمربندى شــرق، روبروى منطقه روشن دشت 

مراجعه کنند. 

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: نه تنها مخالف 
استفاده از دوچرخه نیستیم، بلکه به دلیل کاهش آلودگى 
و بار ترافیکى از آن اســتقبال مى کنیم، اما مســیرهاى 
دوچرخه سوارى در اصفهان با اشکاالت ایمنى که دارند، 
باعث ترافیک مى شوند.محمدرضا محمدى اظهار کرد: 
مسیرهاى دوچرخه سوارى در اصفهان اشکاالت و معایب 
هندسى و ایمنى زیادى دارند. در تعدادى از نقاط شهر نباید 
مسیر دوچرخه احداث مى شــد که در همان اوایل اعالم 
کرده و مکاتباتى با شهردارى انجام دادیم. وى تأکید کرد: ما 
به هیچ وجه با دوچرخه سوارى مخالف نیستیم، اما متأسفانه 
اجراى مسیرهاى دوچرخه درست و اصولى نبود و مطابق 

با تأسیسات روز نیست، همین امر سبب بروز تصادفات و 
افزایش ترافیک مى شود.رئیس پلیس راهور استان اصفهان 
ادامه داد: مسیرهاى دوچرخه سوارى پیوسته نیستند و در 
تقاطع قطع مى شــوند. اگر دوچرخه اى ادامه مسیر دهد، 
خالف جهت رفته و در صورت وقوع تصادف مقصر صد 
در صد حادثه است.ســرهنگ محمدى خاطرنشان کرد: 
بعضى از مسیرها بدون کارشناســى و نظر پلیس احداث 
شده که عالوه بر نداشتن ایمنى، به افزایش ترافیک دامن 
مى زنند، همچنین این مسیرها عرض خیابان را گرفته و 
عمًال استفاده اى ندارند.وى افزود: بسیارى از این مسیرها 

امکان اصالح یا حتى جابه جایى دارند. 

مسیرهاى دوچرخه در اصفهان 
دچار اشکال است

ادامه نمایشگاه قرآن و عترت 
در اصفهان تا 10 اردیبهشت

مدیر دفتر مهندســى رودخانه ها و ســواحل شــرکت 
آب منطقه اى اصفهان، از اخذ سند براى بستر رودخانه 

زاینده رود در محدوده شهر اصفهان خبر داد.
احمدرضا صادقى اظهار کرد: شــرکت آب منطقه اى از 
حدود چهار سال پیش براى گرفتن ســند رودخانه در 
واحد ثبتى جنوب اقدام کرد که با اهتمام همکاران بخش 
حقوقى و دفتر مهندسى رودخانه ها و سواحل، سند بستر 
رودخانه زاینده رود در ســاحل سمت راست به مساحت 
239/14 هکتار حد فاصل بند آبشار تا نیروگاه درچه در 

بهار 1400 صادر و اخذ شد.
وى با اشــاره به اینکه جهت اخذ سند بســتر رودخانه 
زاینده رود در واحدهاى ثبتى شرق و مرکز نیز اقدامات 
الزم صورت گرفته است، افزود: اسفندماه سال گذشته، 
سند بستر رودخانه زاینده رود در ساحل چپ از محدوده 

باغ گل ها تــا پل دنارت به مســاحت 105/5 هکتار در 
محدوده واحد ثبتى شــرق به نام شرکت آب منطقه اى 

اصفهان صادر شد.
مدیر دفتر مهندســى رودخانه ها و ســواحل شــرکت 
آب منطقه اى اصفهان با بیان اینکه اخذ ســند رودخانه 
زاینده رود در واحد ثبتى مرکز، در دو بخش یک و چهار 
از دیگر اقدامات شرکت آب منطقه اى بوده است، اضافه 
کرد: سند بســتر رودخانه زاینده رود در بخش یک واحد 
ثبتى مرکز حد فاصل پل مارنان تا پل چوبى (جویى) به 
مســاحت 30/67 هکتار واقع در ساحل چپ زاینده رود 
و بخش چهــار واحد ثبتى مرکز حــد فاصل پل چوبى 
(جویى) تا باغ گل ها به مساحت 17/98 هکتار واقع در 
ساحل چپ رودخانه در فروردین ماه سال 1401 اخذ شد.
صادقى با بیان اینکه شــرکت آب منطقه اى در تالش 

براى اخذ سند بســتر رودخانه زاینده رود در واحد ثبتى 
غرب از نیروگاه درچه تا پل شــیرى است، خاطرنشان 
کرد: هم اکنون نزدیک به 70 درصد از بســتر رودخانه 

زاینده رود در محدوده شهر اصفهان، داراى سند است.
وى خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه اى اصفهان در 
نظر دارد که براى اخذ سند کل بستر رودخانه زاینده رود 
در واحدهاى ثبتى مختلف و در شهرستان ها درخواست 
ارائه دهد و با توجه به توافقنامه وزارت نیرو و ســازمان 
ثبت اسناد و امالك کشور امید است که این روند تسریع 

شود.
به گفتــه مدیر دفتر مهندســى رودخانه ها و ســواحل 
شرکت آب منطقه اى اصفهان، با اخذ سند براى رودخانه 
زاینده رود از دست اندازى ها به حریم و بستر این رودخانه 

جلوگیرى و تصرفات، محدود مى شود.

رودخانه زاینده رود سنددار شد نصف جهان نمایش کودك «گرگ» به نویسندگى 
محمد حسین ناصربخت، اســتاد دانشگاه تهران 
و به کارگردانــى مجید کیمیایى پــور از 10 تا 25 
اردیبهشــت ماه در فرهنگســراى خورشید روى 

صحنه مى رود. 
کارگــردان تئاتر «گــرگ» در رابطه با اشــاره به 
موضوع این تئاتر گفت: نمایش «گرگ» اقتباسى 
از قصه عامیانه شنگول و منگول و حبه انگور است 
که به صورت موزیــکال در این تئاتــر به نمایش 

درمى آید.

وى در ادامه با اشــاره به  مدت زمــان اجراى اثر 
عنوان کرد این نمایش قبًال در اصفهان اجرا نشده و 
نخستین اجرایى است که با این سبک و سیاق روى 

صحنه مى رود. 
کیمیایى پور با اشاره به اینکه این نمایش منتخب 
شرکت در جشنواره بین المللى هایفست ارمنستان 
اســت، گفت: این نمایش از 10 الی 25 اردیبهشت 
ماه هــر روز از ســاعت 20:30 در فرهنگســراى 
خورشید با رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى اجراى 

آثار نمایشى به روي صحنه خواهد رفت.

نصف جهان بانک هاى اصفهان همچنان از دستور 
بانک مرکزى مربوط به پرداخت وام ازدواج با یک 
ضامن ســر باز مى زنند. 14 فروردین ماه امسال، 
وحید یامین پور، معاون امور جوانان وزیر ورزش و 
جوانان در صفحه توییتر خود نوشت: «دریافت وام 
ازدواج آسان تر مى شــود. بانک مرکزى بخشنامه 
اعطاى تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را با وثایقى 

سهل تر به شبکه بانکى ابالغ کرد. بانک ها مکلفند 
مبتنى بر اعتبارســنجى متقاضیان، حداکثر با اخذ 
ســفته از متقاضى یا یک ضامن معتبر به پرداخت 

تسهیالت اقدام کنند.»
این اقدام بانک ها، جوانانى که اقــدام به دریافت 
وام ازدواج مى کنند را با مشکالت جدى در تأمین 

وثیقه هاى بانکى مواجه کرده است.

نصف جهان بــا ورود به فصل گرم ســال مردم از 
افزایش تعداد دفعات و ســاعات قطع برق نگران 

هستند.
طى سال هاى اخیر اســتخراج ارزهاى دیجیتال یا 
پول مجازى از جمله بیت کوین رو به گسترش بوده 
است و بار مصرفى زیادى را در روزهاى اوج مصرف 

به شبکه توزیع برق وارد مى کند. 

حــال ایــن ســئوال پیش مــى آیــد کــه آیا 
شــرکت توزیــع بــرق و همچنین مســئوالن 
ذیربــط در ایــن زمینــه تمهیــدات الزم را 
اندیشــیده اند و نســبت بــه فعالیــت ماینرهاى 
غیرمجاز عکس العمل هاى درســتى نشان داده 
اند تا در روزهاى اوج مصرف شاهد تخریب شبکه و 

خاموشى ها نباشیم؟ 

فرمانده یــگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى استان اصفهان گفت: افزایش کشفیات 

چوب موجب کاهش قاچاق شده است.  
علیرضا طاهرى گفت: کشفیات قاچاق چوب سال 
1400 در اصفهان شامل 110 فقره پرونده، 224 تن 
چوب و 21 تن ذغال است و در فروردین امسال نیز 
35 تن قاچاق بلوط و یک تن ذغال ثبت شده است.

فرمانده یــگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى اســتان اصفهان ادامه داد: قطع چوب 
در اســتان اصفهان صورت نمى گیرد بلکه استان 
درگاهى اســت براى ورود چوب هــاى قاچاق که 
بیشترین آن ها از اســتان هاى مجاور چهارمحال 

و بختیارى و کهگیلویه و بویراحمد وارد مى شود.
وى تصریح کرد: براى جلوگیــرى از قاچاق چوب 
به صورت مستمر در مسیر هاى قاچاق گشت زنى 
صورت مى گیرد و در سه ساله اخیر بالغ بر 1350 تن 

بلوط، کشفیات وجود داشته که همین امر موجب به 
کاهش قاچاق چوب شده است. 

طاهــرى گفت: با توجــه به اینکه قانــون قاچاق 
تغییر و مجازات هاى ســنگین و بازدارنده براى آن 
درنظر گرفته شــده حتى فروش ذغال در مغازه ها 
بدون داشــتن مجوز منابع طبیعى جرم محسوب 

مى شود.

رییس ستاد قدس اســتان اصفهان گفت: مراسم 
روزجهانى قدس در این خطــه همزمان با آخرین 
جمعه ماه مبارك رمضان در مسیرهاى هشت گانه از 
پیش تعیین شده و منتهى به میدان امام (ره) برگزار 
مى شــود. غالمرضا رضایى درباره رعایت موازین 

بهداشتى گفت: این شیوه نامه ها باید رعایت شود.
رضایى گفت: امسال در شهر اصفهان ،راهپیمایى 
روز قدس از مسیرهاى  هشتگانه به سمت میدان 
امام(ره) برگزار مى شود به گونه اى که  راهپیمایى 
ســاعات 10 و برنامه اصلى راس ساعت 11 صبح 

توسط سخنران در میدان امام(ره) آغاز مى شود.
در همیــن حــال رئیــس پلیــس راهنمایــى و 
رانندگى اســتان اصفهان از اعمــال محدودیت و 
ممنوعیت هــاى ترافیکى در اصفهــان به منظور 
برگزارى هرچه باشکوه تر مراسم روز جهانى قدس 

خبر داد.
سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار کرد: از ساعت 
1 بامداد جمعه (9 اردیبهشت) توقف هر نوع وسیله 
نقلیه در طول خیابان حافظ، خیابان ســپه، خیابان 

اســتاندارى و خیابان نشــاط ممنوع خواهد بود. 
وى گفت: از ســاعت 6 صبح روز جمعــه، تردد از 
مســیرهاى زیر به ســمت میدان امام خمینى(ره) 
ممنوع خواهد بود: زیرگذر امام على(ع) به ســمت 
چهارراه شکرشــکن و میدان امــام (ره)؛ از تقاطع 
گلزار- احمدآباد به ســمت شکرشــکن و میدان 
امام(ره)؛ از تقاطع هشت بهشــت- نشاط به سمت 
چهارراه شکرشــکن و میدان امــام(ره)؛ از تقاطع 
فلسطین به ســمت تقاطع اســتاندارى- سپه؛ از 
تقاطع طالقانى- شمس آبادى به سمت میدان امام 
حســین(ع)؛ از تقاطع کتابخانه مرکزى به سمت 
میدان امام حســین (ع) و از تقاطع تختى به سمت 

میدان امام حسین (ع).
وى با بیان اینکه محل پارك اتوبوس هاى عمومى 
نیز خیابان میرداماد، خیابان شمس آبادى و خیابان 
نشاط در نظر گرفته شده است، افزود: محل پارك 
موتورســیکلت ها بلــوار هشت بهشــت-خیابان 
اســتاندارى و خیابان حافظ قبل از تقاطع کرمانى 

در نظر گرفته شده است.

فرهنگسراى خورشید میزبان «گرگ» مى شود 

ازدواج آسان نشد 

نگرانى از خاموشى هاى برق 

کشف 224 تن چوب قاچاق در اصفهان

جزئیات برگزارى مراسم روز قدس در اصفهان 

دریا قدرتى پور

 کام مردم اصفهان از قیمت شــکر این 
روزها تلخ است. روزگار شکر از دو سال 
پیش ســیاه شــد و هر بار رکوردهاى 
قیمتى تــازه اى را شکســت تا همین 
اخیراً که قاسمعلى حسنى، دبیر اتحادیه 
بنکداران اعالم کرده در ســال گذشته 
شــکر، 4 بار تجربه افزایــش قیمت را 
داشــته و  نرخ آزاد شــکر طى دو سال 
گذشته رشــد 270 درصدى نسبت به 

نرخ دولتى داشته است. 
در ســال جدید تا امروز شکر روزهاى 
شــیرینى را تجربه نکرده و نوســانات 
افزایش قیمت زیــادى را به خود دیده 
اســت. این موضــوع در اصفهان هم 
صادق بوده آن هم در حالى که اصفهان 
سهم زیادى در تولید این کاالى اساسى 

دارد. 
در حــال حاضر 37 کارخانه شــکر در 
کشور داریم که 9 کارخانه نیشکرى و 
28 کارخانه چغندرى هستند و ساالنه 
حدود یک میلیون و 800 هزار تن شکر 
در کشور تولید مى شــود. در این میان 
اصفهان با داشتن دومین کارخانه تولید 
شکر با ظرفیت تولید 70 هزار تن، سهم 
10 درصدى در ایــن چرخه دارد ولى با 
این همه دچار کمبود و گرانى شکر در 

بازار است. 
آمارها نشان مى دهد که سالیانه بیش 
از دو میلیون تن شکر در کشور مصرف 
مى شود که با احتســاب تولید داخل، 
رقمى بیــش از یک میلیون تن شــکر 
از طریق واردات تأمین مى شــود که 
بالتبع قیمت جهانى شکر بر گرانى این 
محصول بى تأثیر نیست به این خاطر 
که حجم قابل توجهى از نیاز ما به این 
محصول از طریق واردات از کشورهایى 

چون برزیل تأمین مى شود. 
بسیارى از مســئوالن بر این باورند که 
با توجه به آمار ثبت ســفارش شــکر و 
واردات، کسرى در عرضه وجود ندارد که 
به التهاب بازار دامن بزند. در مقابل این 
ادعا، دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر 
اذعان مى کند که با اتمام شــکر داخل، 
افزایش نرخ خریــد تضمینى چغندر و 
نوسان نرخ جهانى، قیمت این محصول 
با التهاباتى در ماه هــاى اخیر روبه رو 

بوده است.
گرچه این جهش قیمتى تنها به شــکر 
ختم نمى شود و تمامى کاالهاى اساسى 
در فهرست گرانى ها برچسب خورده اند 
اما شــکر، متفاوت از بقیه کاالها رشد 

قیمتى باالترى داشته است. 
با اینکه در کنار این جریانات دولت  هم 
بیکار ننشسته  و براى مقابله با افزایش 
قیمت و تورم، اقدام به تعیین دستورى 
نرخ کرده اند تا کاالها با قیمت پایین تر 
به دست مردم برسد اما همچنان شاهد 
گرانى و دالل بازى در برخى از اقالم و 

کاالهاى اساسى هستیم. 
به گفته کارشناســان، این قیمت هاى 

دستورى نه تنها جهش هاى قیمتى را 
کنترل نکرده است بلکه درى به سمت 
دالل بازى و رانت خــوارى باز کرده و 
یکى از نمونه هاى شکست خورده این 
شیوه هم نوســان قیمتى در بازار شکر 

طى ماه هاى اخیر است.
ده روز پیش، امیر رضا نقش، معاون امور 
اقتصادى اســتاندارى اصفهان اعالم 
کرد که با گرانفروشــان برخورد جدى 
مى شود تا دســت دالالن در باال رفتن 
قیمت ها کوتــاه شــود. او در آن زمان 
قیمت تصویب شــده براى شکر را بین 
13 هزار تا 13 هزار و  800 تومان عنوان 
کرد و جالب اینجاست که هنوز دو هفته 
از این قیمت گذارى نگذشته که قیمت 
شکر با دو نرخ توزیع مى شود و در بازار 
آزاد این نرخ دو برابر شــده است. این 
موضوع نشان مى دهد که صنعت قند 
و شــکر با قیمت گذارى دستورى هم، 

بسامان نشده است. 
به اعتقاد کارشناسان تنها راهکارى که 
مى تواند وضعیت قیمت شکر را از تلخى 
دربیاورد، آزادسازى قیمت این کاالى 
اساســى اســت زیرا صنعتگران براى 

سرمایه گذارى در این صنعت تشویق 
مى شــوند و تولید قند و شکر مى تواند 
با رفع موانع تکنولوژى و سیســتمى با 
همراهى دولت در رفــع موانع موجود 

افزایش پیدا کند.
در ســال جارى به دلیل خشکســالى، 
کمبود آب و افزایش هزینه هاى تولید، 
بخشى از قراردادهاى کشت چغندرقند 
بهاره فسخ شده است و در نتیجه سطح 
کشت بهاره این محصول کاهش یافته 
اســت.عالوه بر این، مزارع نیشکر نیز 
به دلیل ســهمیه بندى آب خوزستان و 
کاهش 50 درصدى سهم آب وضعیت 

مطلوبى ندارند.
در همیــن رابطه محمد شــفیع ملک 
زاده، رئیس نظام صنفى کشــاورزى و 
منابع طبیعى در ایــن رابطه مى گوید: با 
افزایش تولید شــکر در داخل تا رسیدن 
به خودکفایى، نیاز به واردات به حداقل 
مى رســد که این امر در بحث اشتغال و 
رونق صنایع فرآورى تأثیر بسزایى دارد.

این مقــام مســئول اعتقــاد دارد که 
واردات شکر ارز ســنگینى را از کشور 
خارج مى کنــد: «اگر عــزم جدى در 
بخش خصوصــى و دولتى و خصوصى 
وجود داشته باشــد، خودکفایى محقق 
مى شود؛ همچنین با اتخاذ سیاست هاى 
حمایتى از تولید و اعالم قیمت منطقى 
خرید تضمینى چغندر در شوراى قیمت 
گذارى  انتظار مى رود کــه بار دیگر به 
این دســتاورد مهم برســیم و با اعالم 
قیمت منطقى متناســب با هزینه هاى 
تولیــد و اتخاذ سیاســت هاى حمایتى 
از کشــاورزان، خودکفایى شکر دست 
یافتنى اســت چرا کــه ظرفیت الزم 
بــراى تولید شــکر در داخــل وجود 

دارد.»

روزگار سفید شکر سیاه شد ه است
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ویندوز 11 اولین بار در ماه ژوئن سال گشته معرفى شد و در دسترس کاربران قرار گرفت. 
در این مطلب به شما آموزش مى دهیم با چند ترفند ساده از طریق این نسخه را بر روى 

رایانه خود نصب کرده و از آن استفاده کنید.
 براى نصب ویندوز یازده کاربران گرامى ابتدا  باید فضاى رایانه خود را بررسى کرده تا 

فضاى مورد نیاز  را داشته باشند.  گفتنى است که فایل ISO ویندوز 11 به فضاى 
5.1 گیگابایت، درایو هاى فلش مورد استفاده و دستگاه هاى مورد نظر، نیاز دارد. 
گفته شده، براى نصب این نسخه از ویندوز، ابتدا باید نسخه قبلى را حذف کرده 
سپس فایل هایى که به آن ها نیاز دارید را پشتیبان کرده و به تنظیمات کارخانه 

بازنشانى کنید.
پس از انجام کارهاى فوق باید این نســخه را دانلود کنید. ابتدا به وب ســایت 

رســمى دانلود ویندوز 11 بروید. سپس روى Download Now کلیک 
کرده در لحظه ویندوز جدیــد به صورت خودکار شــروع به دانلود 

 ،ISO مى کند. براى اجرا این نسخه  پس از اتمام براى دانلود فایل
دستورالعمل هاى روى صفحه را دنبال کنید.

پس از دانلود نســخه یازده، فایل ISO مانند هر دانلود 

دیگرى در File Explorer نمایش داده مى شود. در این لحظه مى توانید به 
ســادگى USB یا فلش ممورى دیگر را به رایانه خود متصل کرده و فایل را 
انتقال دهید. اگر مى خواهید از USB  براى اجراى ویندوز 11، باید آن را بوت 
کنید.براى این کار ابتدا باید  آخرین نســخه Rufus  را بر روى دستگاهى 
 USB که داراى ویندوز 11 نیز اســت نصب کنید ســپس درایو
را که فایل ISO روى آن نصب شــده را به رایانه وصل کنید.  در 
این مرحله  از پنجره اصلى Rufus، به دســتگاه بروید سپس  در 
 Partition scheme،  و گزینه File system، NTFS قســمت
MBR را انتخاب کنید. پس از آن روى "SELECT" در ســمت 

راســت "Boot selection" کلیک کرده و فایل ISO را انتخاب 
کنیــد. در پایان  روى شــروع کلیک کنید. مــدت زمانى که طول 
مى کشد به سرعت حافظه USB شما بســتگى دارد. پس از انجام 
کارهاى فوق، یک حافظه USB خواهید داشــت که مى توانید 
از آن براى نصب ویندوز 11 بر روى هر دســتگاه ســازگار

 استفاده کنید.

 آیا مى دانید که مى توانید استورى اینســتاگرام خود را نیز به عنوان یک پست به اشتراك 
بگذارید؟ در ادامه نحوه انجام اینکار را توضیح خواهیم داد.

 اینستاگرام چند سال پیش قابلیت Stories را به پلتفرم خود اضافه کرد. این ویژگى کامًال 
شبیه به استورى هاى اسنپ چت است و به کاربران اجازه مى دهد عکس ها و ویدیوهایى 
را ارسال کنند که فقط به مدت 24 ساعت قابل مشاهده هستند. استورى ها در باالى فید 

ظاهر مى شــوند و با یک ضربه مى توان به آنها دسترسى داشت. کاربران همچنین 
مى توانند اســتورى را هایالیت کنند تا در نمایه خود قابل مشاهده باشند. اما آیا 

مى دانید که مى توانید اســتورى اینستاگرام خود را نیز به عنوان یک 
پست به اشتراك بگذارید؟

پلتفرم متعلق به فیســبوك گزینه اى را ارائه مى دهد که به شــما 
امکان مى دهد استورى اینستاگرام خود را به عنوان یک پست به 

اشتراك بگذارید تا در نمایه شما با عنوان و گزینه اى براى 
نظر دادن قابل مشاهده باشد. براى اینکه بدانید چگونه 

استورى اینســتاگرام خود را به عنوان یک پست 
به اشــتراك بگذارید، مى توانید این مراحل را 

دنبال کنید:
1.برنامــه اینســتاگرام را در 

گوشــى هوشمند 

اندروید یا iOS خود باز کنید.
2.اگر استورى اینستاگرام را به اشتراك گذاشته اید، روى آن ضربه بزنید. اگر استورى را به 
اشتراك نگذاشته اید، با کشیدن انگشت به ســمت راست از صفحه اصلى خود، آن را آپلود 

کنید.
3.هنگامى که روى استورى اینســتاگرام خود ضربه بزنید، مى توانید گزینه هاى متعددى 
را در پایین صفحه مشــاهده کنید. روى نماد سه نقطه در گوشه سمت راست پایین صفحه 

ضربه بزنید.
4.از منو روى گزینه Share as post ضربه بزنید.

5.مى توانید از ابزار ویرایش ارائه شده توسط اینستاگرام استفاده کنید و در قسمت 
بعدى کپشن اضافه کنید.

6.پس از اتمام کار، روى دکمه اشتراك گذارى ضربه بزنید.
اخیراً اینســتاگرام یک ویژگى الیک خصوصى جدید براى 
استورى ها نیز اضافه کرده است. این ویژگى به شما امکان 
مى دهد استورى هاى اینستاگرام را بدون انعکاس در صندوق 
ورودى الیک کنید. اعالن هاى الیک هاى خصوصى نیز در 

تب اعالن ها مشاهده مى شود.

م
توانید
زگار

گرام خود را نیز به عنو
ضیح خواهیم داد.

Storie را به پلتفرم خود اضافه کرد. اینویژ

ت است و به کاربران اجازه مى دهد عکس ها و ویدیوه
4ت24 ساعت قابل مشاهده هستند. استورى ها در باالى فید

ننین ک ضربه مى توان به آنها دسترسى داشت. کاربران همچ
ى را هایالیت کنند تا در نمایه خود قابل مشاهده باشند. اما آیا 

ى توانید اســتورى اینستاگرام خود را نیز به عنوان یک 
تراكبگذارید؟

 متعلق به فیســبوك گزینه اى را ارائه مى دهد که به شــما 
کان مى دهد استورى اینستاگرام خود را به عنوان یک پست به

اشتراك بگذارید تا در نمایه شما با عنوان و گزینه اى براى 
نظر دادن قابل مشاهده باشد. براى اینکه بدانید چگونه 

استورى اینســتاگرام خود را به عنوان یک پست 
به اشــتراك بگذارید، مى توانید این مراحل را

دنبال کنید:
1.برنامــه اینســتاگرام را در 

گوشــى هوشمند 

پ را در
ضربه بزنید.

4.از منو روى گزین
از اب 5.مىتوانید

ا بعدى کپشن
6.پس از

اخیراً اینســتاگر
استورى ها نیز اضافه کر

مى دهد استورى هاى اینستاگرام
ورودى الیک کنید. اعالن هاى الیک

تب اعالن ها مشاهده مى شود.

چطور از سیستم ها در برابر ویروس، 
بدافزار و هکر محافظت کنیم

رابر ویروس، 
؟ت کنیم یک کارشــناس فناورى اطالعات با بیان اینکه امنیت و حریم خصوصى در دنیاى مجازى اهمیت ویژه اى دارد، 

گفت: به روزرسانى نرم افزارها، استفاده از آنتى ویروس و ضدبدافزار، استفاده از گذرواژه هاى قوى، دقت به ایمیل هاى 
دریافتى و نصب و دانلود فقط از منابع رسمى از مهم ترین اقدامات اولیه و ضرورى براى افزایش امنیت سیستم است.

این روز ها که حمالت سایبرى در داخل دنیاى مجازى کم نیست، شما نباید از امنیت سیستم تان غافل شوید و الزم 
است حداقل یک سرى کار هاى اولیه براى حفاظت از سیستمتان انجام بدهید تا جلوى ورود هکر ها را بگیرید. در 

این راستا على اصغر زارعى -کارشناس فناورى اطالعات-  به یک سرى از اقدامات اولیه 
و ضرورى براى افزایش امنیت سیستم اشاره کرد.

به روزرسانى
 نرم افزار ها

وى با بیان اینکه بسیارى از افراد به دلیل محدودیت هاى 
اینترنت از به روزرسانى ویندوز و بســیارى از نرم افزار ها 
غافل مى شوند، گفت: در صورتى که این کار بسیار مهم 
و ضرورى اســت. اگر برنامه هایى که استفاده مى کنید، 
این قابلیت را دارند که به طور خودکار آپدیت شوند حتمًا 
این قابلیت را فعال کنید، در غیر این صورت این ابزار ها را 
چک کنید و مطمئن شوید که همه آن ها به روز هستند. 
بیشتر به روزرسانى هاى برنامه ها براى حل مشکل امنیتى 
آنهاست، به این دلیل به روزرســانى این ابزار ها اهمیت 
ویژه اى دارد، همچنین به روزرسانى ویندوز را هم مى توانید 

در حالت خودکار قرار دهید که فراموش نکنید.

استفاده از گذرواژه هاى قوى
این کارشــناس فناورى اطالعات با بیان اینکه انتخاب رمز عبور امن و قوى، نقش 
مهمى در حفظ امنیت حساب هاى کاربرى دارد، گفت: هر چقدر رمز عبورتان قوى 
باشد، کار هکر ها و افراد ناشناس براى پیدا کردن آن سخت تر مى شود. گذرواژه امن 
و قوى، یعنى گذرواژه اى که کاراکترهایش تصادفى انتخاب شده باشند و ترکیبى از 
حروف کوچک و بزرگ و اعداد و عالمت باشند. تحقیقات در این باره نشان مى دهد 
که رمز عبور قوى نباید از 12 کاراکتر کمتر باشــد، همین طور به هیچ عنوان نباید از 

مشخصات فردى تان براى ساخت رمز عبورتان استفاده کنید.
زارعى ادامه داد: شاید به خاطر سپردن رمز هاى عبور طوالنى برایتان سخت باشد 
و به همین دلیل از پسورد هاى کوتاه اســتفاده مى کنید و امنیت حسابتان را به خطر 
مى اندازید. راه حل این کار، استفاده از ابزار مدیریت پسورد است که با استفاده از آن ها 

دیگر نیازى به درست کردن گذرواژه هاى طوالنى و سخت ندارید.

استفاده از آنتى ویروس و ضدبدافزار و تروجان
او با بیان اینکه استفاده از یک آنتى ویروس و ضدبدافزار مناسب روى سیستم هم بسیار ضرورى است، افزود: یکى از بهترین و مهمترین 
ابزار ها براى کاربران ویندوز، windows Defender یا آنتى ویروس داخلى ویندوز است که همراه با ویندوز روى دستگاه شما نصب 
شده و استفاده از آن هم رایگان است. به عبارت دیگر Windows Defender آنتى ویروس رسمى شرکت مایکروسافت است که از 

شما در مقابل نفوذ ویروس ها، نرم افزار هاى مخرب و تهدید ها محافظت مى کند.
زارعى ادامه داد: این ابزار به طور پیش فرض روى ویندوز نصب شده و پشــت صحنه هم فعال است، اما اگر غیرفعال بود براى فعال 
 Windows کلیک کنید. بعد در نوار سمت چپ روى Unate & Security ویندوز بروید، روى گزینه Settings کردنش ابتدا به قسمت
 windows defender قرار دهید. اگر تمایل ندارید از on را روى Real Time Protection بزنید و در آخر هم گزینــه Defender

استفاده کنید، مى توانید از Avast یا Avira و Bitdefender که آنتى ویروس هاى مناسب و امنى هستند و نسخه رایگان هم دارند، 
استفاده کنید.

وى خاطرنشان کرد: البته داشتن یک آنتى ویروس براى امنیت سیستم عاملتان کافى نیست و باید ضدبدافزار هم داشته باشید. ابزار 
Malware bytes Anti-Malware مى تواند تروجان ها و نرم افزار هاى مخرب را پیدا و با آن ها مقابله کند و در حقیقت این اپلیکیشن 

از سیســتم عاملتان در برابر نفوذ نرم افزار هاى مخرب و تروجان ها جلوگیرى مى کند و شما مى توانید به راحتى از نسخه رایگان این 
ابزار استفاده کنید.

سیستم 
خود را در اماکن 
عمومى رها نکنید

وى خاطرنشان کرد: بســیارى از کاربران ممکن است 
در امکان عمومى مانند محیط کار یا کتابخانه ها، سیستم 

خود را براى مدتى رها کرده و به جاى دیگرى بروند. اگر روى 
سیستم شما رمز ورد تعریف نشده، اصًال این کار را نکنید، زیرا در 
آن صورت دسترسى به سیستم شما توسط افراد ناشناس بسیار 
راحت مى شود؛ بنابراین یادتان نرود براى ورود به سیستم هایتان 
حتمًا از رمز عبور استفاده کنید و پیش از اینکه آن ها را حتى 
براى مدت کوتاه در مکان هاى عمومى رها کنید، مطمئن 

شوید که سیستم تان قفل است.

دقت به ایمیل هاى دریافتى
این کارشناس ارشد مدیریت سیستم هاى اطالعاتى با بیان اینکه این روز ها 
یکى از راه هاى متداول هک، استفاده از حمالت فیشینگ از طریق ایمیل 
است، گفت: ممکن است تصور کنید این ایمیل ها را از شبکه هاى اجتماعى 
یا سرویس هاى ایمیل دریافت کردید، درنتیجه روى لینک هاى مخربشان 
کلیک مى کنید، اما با این کار بعضا فایل هاى آلوده را دانلود کرده و به این 
شکل قربانى این حمالت مى شوید؛ بنابراین به هیچ عنوان روى لینک ها و 
فایل ها و ایمیل هاى که ارسال کننده هایشان را نمى شناسید، کلیک نکنید، 

اگر هم روى لینکشان کلیک کردید، اطالعات حسابتان را وارد نکنید.

نصب و دانلود فقط از منابع رسمى
زارعى تاکید کرد: فقط از منابع رســمى براى دانلود و به روزرسانى ابزار ها روى 
سسیتمتان استفاده کنید. مارکت ها و سایت هاى رسمى ابزارها، بهترین منابع 
براى این کار هستند؛ بنابراین به هیچ عنوان ابزار ها را از منابع غیررسمى و نامعتبر 

دریافت نکنید، زیرا مى توانند مخرب و حامل ویروس و بدافزار باشند.
وى ادامه داد: شاید براى شما پیش آمده که وارد سایتى شده اید و مالحظه کردید 
که به طور خودکار کلى پنجره با محتواى متفاوت باز شده، خیلى از آن ها شما را 
به روزرسانى یک ابزار دعوت مى کنند یا از شما مى خواهند وارد سایتى شوید که 

مخرب است و موارد دیگر.

ا اگ ا ا ا ک ا ا آ

ل ن م ی وی

نحوه اشتراك گذارى 
استورى اینستاگرام 

به عنوان پست

شرکت توییتر به تازگى روش حفظ توییت هاى پاك شده را تغییر داده تا آن ها در وب سایت ها قابل مشاهده نباشند. پیش از این، کاربران مى توانستند متن 
یک توییت حذف شده را در صفحات وب مشاهده کنند.

این قابلیت به نظر مى رسد یک تغییر اساسى در توییتر نباشد، اما پیامد هاى مهمى دارد. توییت هاى حذف شده مقامات دولتى، افراد مشهور و عموم مردم اغلب در 
صفحات وب ثالث جاسازى مى شدند. گفته شده، حفظ توییت هاى پاك شده در صفحات باعث سابقه کاربران در این شبکه اجتماعى مى شد.

اکنون، در سایت ها، به جاى واژه هاى قدیمى توییت، فقط یک کادر خالى بدون زمینه وجود دارد. به عنوان مثال، توییت هاى دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، به طور معمول 
توسط سازمان هاى رسانه اى مورد استناد قرار مى گرفت. حتى پس از اینکه حساب کاربرى او براى همیشه به حالت تعلیق درآمد، متن آن پیام ها همچنان در سایت هایى که در آن جاسازى 

شده و قابل مشاهده بود. النور هاردینگ، مدیر محصول توییتر، گفت:«ما این کار را انجام مى دهیم تا به تصمیم مردم براى حذف توییت ها، بیشتر احترام بگذاریم.»گفتنى است که از نظر فنى 
هنوز امکان مشاهده متن در مرورگر شما وجود دارد اما به زودى دسترسى به توییت هاى پاك شده غیر ممکن مى  شود.

مشاهده 
توییت هاى 
پاك شده

 در توییتر 
غیر ممکن

 شد

 (QR معــروف به کد هــاى) کد هاى پاســخ ســریع
سال هاست که وجود داشته اند، در واقع از سال 1994 و 
چندین سال است که آن ها نسبتًا رایج شده اند. به نظر 
مى رسد بارکد هاى مربعى شــکل کوچک و پیکسلى 

در همه چیــز از تبلیغات گرفته 
تا منو ها وجــود دارند. البته به 
 QR همان اندازه که کد هاى
رایج هســتند، ممکن اســت 
هنــوز مجبور به اســتفاده از 

کد هاى QR نباشید.
 کد هــاى QR معمــوًال در 
بیشــتر موارد به عنوان نوعى 
کوتاه نویسى آدرس وب مورد 
استفاده قرار مى گیرند، تا جایى 
که ممکن است در نهایت در 

موقعیتى قرار بگیرید کــه تنها راه 
براى مشاهده اطالعات خاصى 

که بــه دنبال آن هســتید 
استفاده از آن باشد و به 

همین دلیل است که ما قصد داریم در اینجا روند فعال 
کردن این قابلیت را بررســى کنیم. با این حال نگران 
نباشید، اســکن یک کد QR با آیفون شما بسیار آسان 
است. در اینجا نحوه اســکن یک کد QR و کار هایى 
که پس از اسکن کردن آن 
باید انجام دهید را توضیح 

خواهیم داد.

چگونه کد را اســکن 
کنیم؟

ابتدا، احتمــاًال مى خواهید 
قفل گوشى خود را باز کنید. 
از نظر فنــى مى توانید 
یک کد QR را اســکن 
کنیــد در حالــى که 
آیفون شــما هنوز قفل 
اســت، اما بدون وارد 
کــردن رمز عبــور یا 
 Touch ID اســتفاده از

یا Face ID نمى توانیــد پیوند را دنبــال کنید. اکنون 
باید برنامه دوربین را باز کنید. پس از آن، فقط دوربین 
عقب را به ســمت کــد QR بگیریــد.  اگــر دوربین 
بتواند آن را به وضــوح ببیند، چهار خــط زرد کوچک 
در اطــراف چهار گوشــه کــد QR به همــراه یک 
برچســب زرد رنگ درســت زیر کد ظاهر مى شود که 
بخشى از آدرس وب را که کد به آن متصل است نشان 

مى دهد.
براى باز کردن سریع ســافارى و باز کردن وب سایت 
پیوست شده، روى برچسب زرد ضربه بزنید. یا مى توانید 
روى نماد دایره اى QR در گوشــه سمت راست پایین 
صفحه نمایش دوربین ضربه بزنید تا منوى ظاهر شود 
که نسخه کامل ترى از آدرس وب را نمایش مى دهد و 
همچنین به شــما امکان مى دهد پیوند را به اشتراك 

بگذارید، کپى کنید یا به آن اضافه کنید.

وقتى یک کد QR را اسکن مى کنید چه اتفاقى 
مى افتد؟

قبل از اینکــه به این موضــوع بپردازیم کــه هنگام 

اســکن یک کد QR چه اتفاقى مى افتد، به این هشدار 
مختصر توجــه کنید: کد هــاى QR را مى تــوان به 
دالیلى مثل مزاحمت هــک و موادى ماننــد این نیز

 استفاده کرد. 
این موارد از نظــر عملکردى دقیقــًا مانند یک آدرس 
وب یا پیوند تعبیه شــده در یک صفحه وب هســتند
 بنابراین قبــل از اســکن و دنبال کــردن آن ها باید
 مراقــب باشــید کــه ایــن کد هــا را کجــا پیــدا 
مى کنیــد. ایــن دقیقــًا همــان قوانینى اســت که

 روى پیوندى در یک ایمیل ناآشــنا یا پیام مشــکوك 
کلیک کنید.

هنگامــى کــه کــد را اســکن کردیــد، از شــما 
خواسته مى شــود روى یک پیوند در تلفن خود کلیک 
کنید. با این کار وب سایتى باز مى شــود که کد به آن 

پیوند داده شده است. 
از اینجا، مى توانید کاربرد مــورد نظر کد را دنبال کنید، 
چه براى مرور منوى رستوران، خرید بلیت کنسرت، یا 
یافتن اطالعات در مورد هر چیزى که سازنده کد سعى 

دارد به شما منتقل کند.

نحوه اسکن کد هاى QR در گوشى هاى آیفون
و ل ز ع و ر و و

 سال است که آن ها نسبتًا رایج شده اند. به نظر 
بارکد هاى مربعى شــکل کوچک و پیکسلى  د

از تبلیغات گرفته   چیــز
 وجــود دارند. البته به 
QR Rندازه که کد هاى

ســتند، ممکن اســت 
 مجبور به اســتفاده از

QRR نباشید.

QR معمــوًال در  Rاى

موارد به عنوان نوعى  ر
یسى آدرس وب مورد 
 قرار مى گیرند، تا جایى 
است در نهایت در کن

ى قرار بگیرید کــه تنها راه 
شاهده اطالعات خاصى 

ه دنبال آن هســتید 
از آن باشد و به 

ل ن م ى رر ر ن ن ر
Rنباشید، اســکن یک کد QR با آیفون شما بسیار

Rاست. در اینجا نحوه اســکن یک کد QR و کا

کر که پساز اسکن
باید انجام دهید را ت

خواهیم داد.

چگونه کد را اسـ
کنیم؟

ابتدا، احتمــاًال مى خ
قفل گوشى خود را با
از نظر فنــى مى
Rیک کد QR را اس

کنیــد در حالــ
آیفون شــما هنو
اســت، اما بدون
کــردن رمز عبـ
h ID Dاســتفاده از

برخى مواقع کاربران در ال به الى چت هاى دریافتى خود به دنبال یک پیام در شــبکه اجتماعى واتســاپ 
مى گردند.

 باال بودن تعداد پیام ها در شــبکه اجتماعى واتســاپ سبب ســردرگمى کاربران مى شــود. جستجو بین 
پیام ها براى یافتن داده، عکس یا متن موردنظر کمى ســخت و زمان بر اســت؛ اما راهى براى پین کردن 
چت ها هم براى کاربــران اندروید و هم دارندگان 
آیفون وجــود دارد. پیام رســان whatsapp یکى 
از رایج ترین برنامه هاى گوشــى هاى هوشمند در 
سراسر جهان است. کاربران از این برنامه براى چت، 
اشــتراك گذارى رســانه، وضعیت و انتقال فایل 

استفاده مى کنند.
 برقرارى ارتباط با افراد از جمله خانواده، دوستان و 
همکاران هم از ابتدایى ترین کاربرد هاى این شبکه 

اجتماعى است.
با فعالسازى ویژگى Pin Chat در اپلیکیشن واتساپ، پیام موردنظر باالى همه چت هاى دیگر ظاهر مى شود. 
پس از این کار دیگر نیازى به جستجوى چت و کاربر مدنظر نیست. امکان سنجاق کردن سه چت در باالى 
لیست چت ها وجود دارد. براى برداشــتن پین چت ها باید مراحل زیر را دنبال کنید. ابتدا WhatsApp را در 
گوشى خود باز کنید. کاربران اندروید باید روى یک چت پین شده ضربه زده و آن را نگه دارند. سپس گزینه 
 Unpin را انتخاب کنید. کاربران آیفون هم چت پین شده را به ســمت راست کشیده و روى Unpin Chat

ضربه بزنند.

نحوه پین کردن پیام هاى واتساپ

چ

س

USB نحوه نصب ویندوز 11 از طریق
رفند ساده از طریق این نسخه را بر روى 

ید فضاىرایانه خود را بررسىکرده تا
1 ویندوز 11 به فضاى  ISO ه فایلO

دستگاه هاى مورد نظر، نیاز دارد. 
دا باید نسخه قبلى را حذف کرده 
بان کرده و به تنظیمات کارخانه 

دانلود کنید. ابتدا به وب ســایت 
Download Now کلیک

کار شــروع به دانلود
 ،ISO دانلود فایلO

و  هر دانلود ر

Bســادگى USB یا فلش ممورى

B انتقال دهید. اگر مى خواهید ازB

کنید.براى این کار ابتدا باید  آخ
1که داراى ویندوز 1
Oرا که فایل ISO رو

این مرحله  از پنجر
،NTFS قســمتS

MBR را انتخاب ک

ection" راســت"

کنیــد. در پایان  رو
مى کشد به سرعت
کارهاى فوق،
از آن براى
 استفاده



سالمتسالمت 05054301 سال نوزدهمچهارشنبه  7 اردیبهشت  ماه   1401

با دانستن 4 راز
 تا 100 سالگى عمر کنید

غذا هاى سرشار از فیبر ویژگى بارز برنامه غذایى کسانى 
اســت که در مناطق آبى زندگى مى کنند. لوبیا و غالت 
کامل مانند برنج قهوه اى و کینوآ مواد غذایى پر فیبرى اند 

که مى توانند عمرتان را طوالنى کنند. از دیگر منابع 
طبیعى فیبر مى توان به میوه، ســبزى ها و بنشن 

اشاره کرد.

فیبر با تنظیم وزن و کاهش میزان کلسترول، 
نقش کلیدى در بهبود سالمت دستگاه گوارش 

دارد. تحقیق هــا نشــان مى دهند که کــودکان و 
بزرگ ساالن دســت کم به 20 تا 30 گرم فیبر در روز نیاز 
دارند، اما بیشــتر آمریکایى ها فقط 15 گــرم فیبر در روز 

مصرف مى کنند.

چه نخود موجود در هوموس یونانى باشد، چه لوبیاى سیاه 
در سوپ کاستاریکایى، افزایش میزان دریافتى فیبر کلید 

اصلى عمر طوالنى است.

راز عمر طوالنى تر در اکسیر ها یا چشمه جوانى یافت نمى شود. بلکه مى گویند راز این موضوع در مناطق آبى (Blue Zones) است. مناطق آبى، شامل پنج ناحیه در جهان است که معلوم 
شده مردمش عمر دراز همراه با سالمتى دارند. این مناطق شامل اوکیناوا در ژاپن، ساردینیا در ایتالیا، کاستاریکا، ایکاریا در یونان و لومالیندا در کالیفرنیا است. در این مناطق غذایى که 

مردم مى خورند صرفا قسمتى از یک برنامه غذایى نیست، بلکه یک روش زندگى است.

اصطالح منطقه آبى را دن بوتنر، خبرنگار نشنال جیوگرافى ابداع کرد که تمام دنیا را براى مطالعه فرهنگ هاى جوامع شادکام، سفر کرده بود. بوتنر در کالسى تخصصى به میزبانى 
گلوبال ولنس سامیت (نشست سران کشور ها براى تندرستى جهانى) اســاس زندگى در منطقه آبى را به اشتراك گذاشت: «نشانه بزرگ همه این مناطق آبى این است که نیازى به 

جست وجوى تندرستى درازمدت نیست. تندرستى پیامد این سبک زندگى است.»

حاال همه نمى توانند باروبندیلشان را جمع کنند و بى درنگ بروند ایتالیا، اما روش هاى زیادى وجود دارد که زندگى روزمره خود را مطابق طرز زندگى منطقه آبى تغییر دهند. در اینجا با 
چیز هایى آشنا مى شویم که مى توانیم از این مناطق بیاموزیم:

اداره کردن حلقه اى اجتماعى یکى از ســتون هاى اصلى زندگى در منطقه آبى است. ثابت 
شده است که در دوران تماس از طریق زوم و کار کردن از خانه، ارتباط با کسانى که دور بر 
ما قرار دارند سخت تر از سال هاى گذشته است. حتى اگر گروه کوچکى باشد باز هم ارتباط با 
دیگرانى که شما را فعال نگه مى دارند، همچنین خوردن غذایى پرفیبر و توجه کردن به خود 

در روز هاى سخت مى تواند کمک کند که تا 100 سالگى عمر کنید.

فیبر، فیبر، فیبر1

تحرك طبیعى

با دیگران ارتباط برقرار کنید

حفظ دیدگاه مثبت
آمریکایى ها از لحظه اى که از خواب بیدار مى شوند تا 
لحظه اى که به رختخواب مى روند به طور متوسط تقریبا 
پنج تا شش ساعت در روز را صرف تلفنشان مى کنند. 
به جاى آن کار هــاى روزمره تان را با ژرف اندیشــى 
(مدیتیشن) مثبتى آغاز کنید یا روز کارى تان را با ایجاد 
وقفه هاى کوتاه براى دور کردن اضطراب تقسیم بندى 
کنید. ساکنان مناطق آبى، اضطرابشان را با آیین هاى 
روزانه معنوى مانند یادآورى گذشتگان در اوکیناوا یا 
چرت هاى کوتاه در کاستاریکا پایین مى آورند. یا این که 
مى توانید مثل ساردینیایى ها عمل کنید: ساعت شادى 

داشته باشید.

2
داشته باشید.

الزم نیست پنج بار در هفته در باشگاه ورزش کنید تا طول 
عمرتان را باال ببرید. درواقع ساکنان منطقه آبى به ندرت 
ورزش مى کنند، زیرا بیشترین ورزش آن ها فعالیت هایى 
اســت که در طول روز انجام مى دهند، مانند پیاده روى 
و باغبانى. افزودن20 دقیقــه حرکت در کار هاى روزمره 
فقط یکى از راه ها براى زندگى کردن مطابق طرز زندگى 

منطقه آبى است.
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کبد چرب و سایر بیمارى هاى مزمن کبدى، از مهم ترین گرفتارى هاى امروز مردم 
جهان به واســطه تغییر رژیم هاى غذایى و ناسالم تر شــدن آن ها هستند. محققان 
کشورمان براى غلبه بر این مشــکل، نوعى داروى گیاهى متشکل از عصاره هفت 

گیاه را توصیه کرده اند.
 کبد، یکى از بزرگ ترین و مهم ترین غدد ترشحى بدن انسان است که عدم پیشگیرى 
و درمان بیمارى هاى آن موجب بروز عوارض ناخواســته اى شــده و گاهى نیز در 
طوالنى مدت موجب سیروز کبدى و مرگ انسان مى شود. بیمارى کبد چرب، وضعیتى 
است که در آن تجمع چربى در بافت کبد افزایش مى یابد. این بیمارى بر اساس علل 
به وجود آورنده به دو نوع کبد چرب الکلى و غیر الکلى تقسیم مى شود. امروزه بیمارى 

الکلى شایع ترین بیمارى مزمن کبدى است که داراى شیوع 30 کبد چرب غیر 
تا 40 درصدى در جهان است.

آن گونه که متخصصان مى گوینــد، افزایش غلظت 
ترى گلیسیرید داخل سلولى در کبد، اولین مرحله 
براى بروز و پیشرفت این بیمارى است که در 
صورت عدم کنترل آن درنهایت به مراحل 
پیشرفته ترى مانند ســیروز کبدى و 
تخریــب بافت کبــد منتهى 

خواهد شــد. به عالوه این بیمارى، یک عامل خطر مستقل براى بیمارى هایى نظیر 
دیابت نوع دو و بیمارى هاى قلبى عروقى به حساب مى آید. پیشرفت بیمارى کبدى 
مى تواند از مراحل ابتدایى و باال رفتن بدون عالمت فعالیت آنزیم کبد شروع شده و 
تا مشکالت سخت ترى نظیر سیروز کبدى، نارسایى حاد کبد و سرطان سلول هاى 
کبدى ادامه پیدا کند. امروزه براى درمان این مشکل، از روش هاى مختلفى استفاده 
مى شــود، ولى درمان هاى گیاهى در این خصوص توجه زیادى را به خود اختصاص 

داده اند.
در همین زمینه، یک گروه تحقیقاتى از دانشگاه لرستان و دانشگاه آمل اقدام به انجام 
پژوهشى کرده اند که در آن، به بررسى تأثیر یک داروى گیاهى مشتق از هفت گیاه 
مختلف موسوم به «پاپریکا» بر تغییرات آنزیم هاى کبدى و متابولیسم چربى در این 

اندام مهم پرداخته شده است.
در این تحقیق کــه بر روى موش هــاى آزمایشــگاهى به عنوان جانــوران مدل 
انجام شــده اســت، پژوهشــگران ابتدا حیوانات فوق را با اســتفاده از ماده اکسى 
تتراســایکلین طوالنى اثر، دچار وضعیتى مشــابه کبد چرب کردند و ســپس تأثیر 
عصاره ترکیبــى هفت گیاه مختلف شــامل خار مریــم، گل قاصد، شــاه تره، گل 
گاوزبان ایرانى، کاسنى، بنفشــه و کنگرفرنگى را بر رفع مسمومیت کبدى حاصله 

در موش ها بررسى کردند.
نتایج این تحقیق جالب نشان مى دهند که عصاره ترکیبى هفت گیاه فوق، داراى تأثیر 
مثبتى بر پیشگیرى از بروز مسمومیت کبدى و تغییرات متابولیسم چربى در بدن است 

و آثار حفاظتى در برابر تغییرات آنزیم هاى کبد دارد.
مسعود علیرضایى، محقق بخش بیوشیمى دانشــکده دامپزشکى دانشگاه لرستان 
و همکارانش دراین باره مى گویند: «پیش درمانى با عصــاره هفت گیاه با دوز 100 
 ALT و AST میلى گرم بر کیلوگرم باعث کاهش معنى دار ســطح آنزیم هاى کبدى

شد».
آن ها مى افزایند: «در مجموع به نظر مى رسد داروى هفت گیاه که با نام تجارى 
پاپریکا تولید مى شــود، قادر اســت تغییرات آنزیمى و متابولیسم لیپید را در 
روش هاى پیش درمانى و در مدل هاى حیوانــى به خوبى کنترل کند. اگرچه 
الزم است مطالعات بیشــترى همراه با آنالیز فاکتور هاى بیوشیمیایى متعدد در 

بافت کبد و خون انجام شود».
ترکیبات فنولى که معموًال در گیاهان دارویــى با غلظت هاى قابل توجهى وجود 
دارند، دسته اى از ترکیبات شیمیایى گیاهى هستند که اثرات درمانى و حفاظتى 
بسیارى به آن ها نسبت داده شده است و ازجمله آنتى اکسیدان هاى شناخته شده 
محسوب مى شوند. این ترکیبات براى درمان و حفاظت سلول هاى کبدى در برابر 

آسیب هاى اکسیداتیو مورد توجه هستند.

برنج حاوى میزان باالیى آرسنیک است که اگر به درستى پخته نشود، مشکالتى 
براى سالمتى به همراه خواهد داشت.

 برنج اگر در حد اعتدال مصرف شود به عنوان یک غذاى اصلى،گزینه آسان براى 
طبخ است اما طبق مطالعات انجام شده، پخت نادرست آن مى تواند براى سالمتى 

شما خطرناك باشد.
مطالعه اى که توســط دانشــگاه کوئینز بلفاســت در لندن انجام شــد، نشــان 
داد که مواد شیمیایى ناشــى از ســموم صنعتى و آفت کش ها در خاك مى تواند 
برنج را خطرنــاك کند و حتــى در بســیارى از مــوارد منجر به مســمومیت 

با آرسنیک شود.
یک مطالعه قدیمى اثرات این ماده را در انواع خاصى از سرطان نشان داده است. 
در اواسط دهه 1990، زنان کالیفرنیا در آزمایشى براى شناسایى عوامل خطر بالقوه 

براى سرطان سینه و سایر سرطان ها شرکت کردند.
ســپس نتایج نشــان داد که برنج حــاوى مقــدار زیادى 
آرســنیک اســت و بنابرایــن، اگــر بــه درســتى پخته 
نشــود، ممکــن اســت در آینــده منجــر به مشــکالت 

سالمتى شود.
سازمان غذا و داروى انگلیس برخى از خطرات

 سالمتى ناشــى از آرسنیک غیر آلى 
موجود در برنــج و محصوالت 

حاوى برنج را در سال هاى اخیر 
ارزیابى کرده است.

این ارزیابى شامل ارزیابى کمى 
از خطرات ســرطان ریه و مثانه 

ناشــى از قرار گرفتن در معرض 
طوالنى مدت با ایــن محصوالت و 

تأثیر مورد انتظار ســناریو هاى مختلف 
براى کاهش خطر بود.

ارزیابــى کیفى برخــى از خطرات 
غیرســرطانى بالقــوه در مراحل 
خاصــى از زندگى نیز انجام شــده 

اســت که در آن به والدین و مراقبان 
کودکان خود توصیه شده به جاى اتکاى 

صرف به برنج، از انواع غالت براى تغذیه بچه ها
 استفاده شود.

در سال 2020، ســازمان غذا و داروى ایاالت 
متحده توصیــه کرد که بخش هــاى صنایع 

غذایى از سطح آرسنیک معدنى 100 قسمت در میلیارد در غالت بچه برنج تجاوز 
نکنند.

بیش از 3.5 میلیارد نفر در سراســر جهان براى دریافت بیش از 20 درصد کالرى 
روزانه خود به برنج وابسته هســتند که جایگاه آن را به عنوان یک غذاى اصلى 

جهانى تقویت مى کند.
آرسنیک در آفت کش هاى صنعتى مورد استفاده در کشاورزى وجود دارد و برخى از 
کشور ها داراى سطح باالیى از آرسنیک در آب هاى زیرزمینى هستند و قرار گرفتن 
طوالنى مدت و مکرر در معرض این ماده شیمیایى از طریق غذا یا آب ممکن است 

منجر به مسمومیت "آرسنیک" شود.
متأسفانه برنج طبق مطالعات انجام شده حاوى میزان باالیى آرسنیک است و به 
همین دلیل اگر به درستى پخته نشود، مشکالتى براى سالمتى به همراه خواهد 

داشت.

کشورمان براى غلبه بر این مشــکل، نوعى داروى گیاهى متشکل از عصاره هفت 
گیاه را توصیه کرده اند.

 کبد، یکى از بزرگ ترین و مهم ترین غدد ترشحى بدن انسان است که عدم پیشگیرى 
و درمان بیمارى هاى آن موجب بروز عوارض ناخواســته اى شــده و گاهى نیز در 
طوالنى مدت موجب سیروز کبدى و مرگ انسان مى شود. بیمارى کبد چرب، وضعیتى 
است که در آن تجمع چربى در بافت کبد افزایش مى یابد. این بیمارى بر اساس علل 
وجود آورنده به دو نوع کبد چرب الکلى و غیر الکلى تقسیم مى شود. امروزه بیمارى  به

رغیر الکلى شایع ترین بیمارى مزمن کبدى است که داراى شیوع 30کبد چرب 
0تا 40 درصدىدر جهان است.

افزایش غلظت  آنگونه که متخصصان مى گوینــد،
ترى گلیسیرید داخل سلولى در کبد، اولین مرحله 
براى بروز و پیشرفت این بیمارى است که در 
صورت عدم کنترل آن درنهایت به مراحل 
ریروز کبدى و  پیشرفته ترى مانند ســ
تخریــب بافت کبــد منتهى 
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غلبه بر کبد چرب با نوعى داروى گیاهى

، ممکــن اســت در آینــده منجــر به مشــکالت 
ى شود.

غذا و داروى انگلیس برخى از خطرات
ى ناشــى از آرسنیک غیر آلى 

 در برنــج و محصوالت 
رنج را در سال هاى اخیر 

 کرده است.
ابى شامل ارزیابى کمى 

و مثانه  ریه تســرطان
 از قرار گرفتن در معرض 

ى مدت با ایــن محصوالت و
رد انتظار ســناریو هاى مختلف 

هش خطر بود.
ى کیفى برخــى از خطرات 
ـرطانى بالقــوه در مراحل 
ى از زندگى نیز انجام شــده 
مراقبان به والدین و  که در آن

ن خود توصیه شده به جاى اتکاى 
ه برنج، از انواع غالت براى تغذیه بچه ها

 شود.
داروى ایاالت  2020، ســازمان غذا و
توصیــه کرد که بخش هــاى صنایع 

ست!
طانزا

نج نپخته سر
بر
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006008961- تاریخ: 1400/12/25 
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 150500 مورخ 
1381/11/8 دفتر 23 نجف آباد و سند شماره 3433 مورخ 1390/11/29 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از 
عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لــذا مالکیت آقاى/ خانم على ترابى 
به شناسنامه شماره 380 کدملى 1141670119 صادره خمینى شهر فرزند محمود در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه تجارى به مســاحت 81/05 مترمربع پالك شماره 
1941 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و 

رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 7/86 متر دیواریست به پالك 5000 فرعى 
شرقا به طول 9/98 متر دیواریست به پالك 5000 فرعى 

جنوبا به طول 8/30 متر درب و دیواریست به خیابان 
غربا به طول 10/10 متر دیوار به دیوار پالك باقیمانده 

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

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید.
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 150500 مورخ 
1381/11/8 دفتر 23 نجف آباد و سند شماره 3433 مورخ 1390/11/29 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از 
عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مهدى نکوئى 
فر به شناسنامه شماره 8122 کدملى 1751319741 صادره اهواز فرزند حاجى بابا در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه تجارى به مســاحت 81/05 مترمربع پالك شماره 
1941 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و 

رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 7/86 متر دیواریست به پالك 5000 فرعى 
شرقا به طول 9/98 متر دیواریست به پالك 5000 فرعى 

جنوبا به طول 8/30 متر درب و دیواریست به خیابان 
غربا به طول 10/10 متر دیوار به دیوار پالك باقیمانده 

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

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/23- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/07- م الف: 
1298384 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 
محمود حسینى. رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شهر - ســید امیرحسین حسن زاده 

1/205/

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

شــماره: 140160302006000168- 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 1399114402006001248 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم بهروز کریمیان نعمتى 
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 وکالتنامه شماره 135275 مورخ 
1391/10/19 دفترخانه 63 خمینى  شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و 
انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز 
گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم بهروز کریمیان نعمتى به شناسنامه شماره 788 کدملى 
1289432279 صادره فرزند غالمرضا در ششــدانگ یکباب خانه به استثناى بهاى ثمیه 
اعیانى به مساحت 197 مترمربع پالك شــماره 178 فرعى از 118 اصلى واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 8/10 متر دیواریست به باقیمانده 

شرقا به طول 24/13 متر دیوار به دیوار پالك 118/157/1
جنوبا به طول 8 متر درب و دیواریست به گذر 

غربا به طول 24/87 متر دیوار به دیوار پالك 118/1383 مجزا شده از باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/23- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/07- م الف: 1298417 – رئیس اداره راه و شهرسازى – سعید حاج 
احمدى. عضو قضائى – مجتبى پورعلى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر – مرتضى 

ملک زاده /1/207

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 6635 مورخه 1400/12/15 آقــاى  على اصغر محمدى فرزند قاســم على 
ششدانگ یکبابخانه  به  استثناء  بهاى ثمینه اعیانى به مساحت 119/61 مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 370 باقیمانده  واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 01/23/ 1401 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/02/07 - 1299824/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/212

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 5819 مورخه 1400/11/07 آقاى محمد امین اکرامیان فرزند ناصر ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 109/25 مترمربع قسمتى از پالك شماره 2  فرعى از 13 اصلى واقع در 
قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/01/23 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/07 - 1299788/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /1/214

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 6145 مورخــه 1400/11/18خانــم اکــرم ســلیمانى نجــف آبــادى 
فرزنــد محمد رضــا ششــدانگ یکبابخانه  بــه مســاحت 152/07 مترمربع قســمتى 
از پــالك شــماره 736   اصلــى واقــع در قطعــه4 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک 
اصفهــان – متقاضــى مالک رســمى  مشــاعى مــى باشــد . تاریــخ انتشــار نوبت 
اول: 1401/01/23 - تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/02/07 - 1299754/

 م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 
ازطرف آفرین میرعباسى /1/216 

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 5223 مورخه 1400/10/08خانم لیال نصرتى فرزند غالمحسین ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 133/20 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 3  فرعى از 864 اصلى 
واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/07 - 
1299471/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/218

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 4704 مورخه 1400/09/17آقاى سید حمید قریشى پور فرزند سید محمد نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 121/60 مترمربع قسمتى از پالك 0 فرعى از 505  اصلى 
واقع در قطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/07 - 
1299814/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/220

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 مشــخصات 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 اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1) رأى شــماره 3309 مورخ 1400/09/28 هیأت: آقاى رســول کوچکى نصرآبادى به 
شناسنامه شــماره 1250074177 کدملى 1250074177 فرزند رضا نسبت به ششدانگ 
یکباب کارگاه به مساحت 278 مترمربع پالك شماره 39 فرعى از 4 اصلى واقع در عیسى 
آباد بخش دو حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمدرضا پورعسگرى

2) رأى شــماره 4568 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى محمدتقى هوشنگى بیدگلى به 
شناسنامه شماره 6793 کدملى 6199230124 فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 143,2 مترمربع پالك شماره 3304 فرعى از 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على مسیبى
3) رأى شماره 4700 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى عباس داروغه بیدگلى به شناسنامه 
شماره 141 کدملى 6199544463 فرزند على نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
198 مترمربع پالك شماره 1046 فرعى مفروز و مجزى از 107 فرعى از 6 اصلى واقع در 
حسین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حسن 

مسعودى نژاد بیدگلى
4) رأى شماره 4678و4679 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى محمد افتخاریان به شناسنامه 
شــماره 61 کدملى 6199656245 فرزند على عباس و خانم زهرا شاطریان به شناسنامه 
شماره 8687 کدملی 6199249178 فرزند ماشــااله (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 128 مترمربع پالك شماره 1047 فرعى مفروز و مجزى از 6 اصلى واقع در حسین 
آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى محمد و احمد 

احمدى بیدگلى
5) رأى شماره 4687 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى مصطفى اهلى به شناسنامه شماره 

1250088968 کدملى 1250088968 فرزند على نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
366 مترمربع پالك شــماره 244 فرعى مفروز و مجزى از 2 فرعى از 112 اصلى واقع در 
اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على محمد نوحیان 

احد از ورثه على نوحیان
6) رأى شماره 4695 مورخ 1400/12/26 هیأت: موسسه داراالرشاد آران و بیدگل به شناسه 
ملى 10861695117 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 112,93 مترمربع 
پالك شماره 43 فرعى مفروز و مجزى از 30 فرعى از 139 اصلى واقع در اماکن بخش سه 

حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل
7) رأى شماره 4188و4189 مورخ 1400/11/30 هیأت: آقاى على اصغر صالحى بیدگلى 
به شناسنامه شماره 5779 کدملى 6199219953 فرزند تقى نسبت به چهار دانگ و خانم 
صالوت بقال زاده بیدگلى به شناسنامه شماره 268 کدملى 6199393058 فرزند حسین 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 298,71 مترمربع پالك شماره 
5 فرعى مفروز و مجزى از 3 فرعى از 215 اصلى و قسمتى از مشاعات واقع در اماکن بخش 

سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى
8) رأى شماره 4706 مورخ 1400/12/26 هیأت: خانم مرضیه احمدى بیدگلى به شناسنامه 
شــماره 110 کدملى 6199642880 فرزند نصرت اله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 120,3 مترمربع پالك شماره 25 فرعى مفروز و مجزى از 228 اصلى و 1و2و3و4 
فرعى و قسمتى از 24 فرعى از اصلى مذکور واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران 
و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالکین رسمى خانم بتول عظیمى و بانو سلطان داروغه

9) رأى شماره 4587 مورخ 1400/12/22 هیأت: خانم بتول محسنى به شناسنامه شماره 
401 کدملى 6199547063 فرزند صادق نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 127,5 
مترمربع پالك شــماره 109 فرعى مفروز و مجزى از 7 فرعى از 235 اصلى واقع در اماکن 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى
10) رأى شماره 4588 مورخ 1400/12/22 هیأت: خانم بتول محسنى به شناسنامه شماره 
401 کدملى 6199547063 فرزند صادق نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117,75 
مترمربع پالك شــماره 110 فرعى مفروز و مجزى از 7 فرعى از 235 اصلى واقع در اماکن 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى
11) رأى شــماره 4688 مــورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى علیرضــا فروتنى بیدگلى به 
شناسنامه شماره 8550 کدملى 6199247809 فرزند محمدتقى نسبت به ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 20,60 مترمربع پالك شماره 107 فرعى مفروز و مجزى از 18 فرعى از 
290 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى 

از مالک رسمى محمدتقى فروتنى
12) رأى شــماره 4690و4691 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى على محمد همائى پور 
به شناسنامه شــماره 121 کدملى 6199600614 فرزند احمد نسبت به چهاردانگ و خانم 
شایسته همائى پور به شناسنامه شماره 7695 کدملى 6199239148 فرزند احمد نسبت به 
دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132,5 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 
971 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى 

از مالکین رسمى وراث عباس کجائى
13) رأى شــماره 4692 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى حســین دولوســى بیدگلى به 
شناسنامه شماره 357 کدملى 6199556941 فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 112,10 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از 971 اصلى واقع در اماکن بخش سه 
حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالکین رسمى وراث عباس کجائى

14) رأى شــماره 4693 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى ابراهیم همائى پور به شناسنامه 
شماره 203 کدملى 6199657667 فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
102,20 مترمربع پالك شماره 3 فرعى از 971 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالکین رسمى وراث عباس کجائى
15) رأى شماره 4694 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى على محمد همائى پور به شناسنامه 
شماره 121 کدملى 6199600614 فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
178,25 مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 971 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالکین رسمى وراث عباس کجائى
16) رأى شــماره 4715و4716 مورخ 1400/12/26 هیأت: خانم اعظم جوبیان آرانى به 
شناسنامه شماره 8720 کدملى 6199127161 فرزند رحمت اله نسبت به چهار و نیم دانگ 
و آقاى حسن جوبیان آرانى به شناسنامه شماره 342 کدملى 6199569733 فرزند رحمت 
اله نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 241,25 مترمربع 
پالك شماره 2 فرعى از 1450 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

مالکین رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى رحمت اله جوبیان
17) رأى شماره 4589 مورخ 1400/12/22 هیأت: خانم معصومه سلمان زاده به شناسنامه 
شــماره 9062 کدملى 6199130561 فرزند جواد نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 33,33 مترمربع پالك شــماره 329 فرعى مفروز و مجزى از 20 فرعى از 1965 

اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى
18) رأى شــماره 4573و4574 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى اصغــر نداف آرانى به 
شناسنامه شماره 226 کدملى 6199647009 فرزند عباس نسبت به دو دانگ و خانم لیال 
حسامى آرانى به شناسنامه شماره 11240 کدملى 6199152379 فرزند رضا نسبت به چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 117 مترمربع پالك شماره 2540 اصلى 
و پالك 1 فرعى از 2550 اصلى واقع در اماکن بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

مالکین رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى عباس نداف
19) رأى شماره 4681 مورخ 1400/12/26 هیأت: خانم بتول رزاقیان آرانى به شناسنامه 
شماره 13 کدملى 6199500679 فرزند على نســبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به 
مساحت 173 مترمربع پالك شــماره 10 فرعى مفروز و مجزى از 4و5 فرعى و قسمتى از 
مشاعات از پالك 2553 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک 

رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى کبرى مرنجابیان
20) رأى شــماره 4683و4684 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى محمدرسول پناهیده به 
شناسنامه شماره 1250723000 کدملى 1250723000 فرزند احسان و آقاي علی پناهیده 
به شناسنامه شــماره 1250733219 کدملی 1250733219 فرزند حسین (بالمناصفه)، 
ششدانگ قطعه زمین محصور با بناى احداثى بمســاحت 137,50 مترمربع پالك شماره 
10305 فرعى مفروز و مجزى از باقیمانده 1320 فرعى از 2637 اصلى واقع در مسعودآباد 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى احسان پناهیده
21) رأى شماره 4556و4557 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى حسن احسن زاده آرانى به 
شناسنامه شماره 99 کدملى 6199522699 فرزند على و خانم زهرا گل کاریان به شناسنامه 
شماره 252 کدملى 6199509056 فرزند حسینعلى (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 135 مترمربع پالك شماره 3566 فرعى از 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه 

حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى ماشااله اکرمیان
22) رأى شماره 4583 مورخ 1400/12/22 هیأت: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان 
آران و بیدگل به شناسه ملى 14002064461 نسبت به ششدانگ قسمتى از یکباب مدرسه 
به مســاحت 4810 مترمربع پالك شــماره 3570 فرعى از 2638 اصلى واقع در احمدآباد 
بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رســمى عباس بصره آرانى و 

محمد خلعت برى
23) رأى شــماره 4572 مورخ 1400/12/22 هیأت: خانم اشرف الســادات اردستانى به 
شناسنامه شــماره 4 کدملى 0421801166 فرزند سیدعلى نســبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 112 مترمربع پالك شماره 3571 فرعى از 2638 اصلى 
واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى عباس 

بصره اى
24) رأى شماره 4590 مورخ 1400/12/22 هیأت: خانم پروین احمدى به شناسنامه شماره 
717 کدملى 3253149056 فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 112,75 
مترمربع پالك شــماره 2168 فرعى مفروز و مجزى از 235 فرعى از 2640 اصلى واقع در 

آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى عباس اوقانى
25) رأى شماره 4685 مورخ 1400/12/26 هیأت: خانم لیال على آقائى آرانى به شناسنامه 
شــماره 436 کدملى 6199670949 فرزند نصرت اله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به 

مســاحت 124,50 مترمربع پالك شــماره 2169 فرعى مفروز و مجزى از 235 فرعى از 
2640 اصلى واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین 

رسمى آراندشت
26) رأى شماره 4707 مورخ 1400/12/26 هیأت: خانم فاطمه زهرا قرنى آرانى به شناسنامه 
شماره 399 کدملى 6199480988 فرزند میرزا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
170,5 مترمربع پالك شماره 2170 فرعى مفروز و مجزى از 1886 فرعى از 2640 اصلى 
واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى نعمت 

اله احسنى و زهرا بلندى
27) رأى شماره 4576 مورخ 1400/12/22 هیأت: خانم رقیه قندانى به شناسنامه شماره 
6190002439 کدملى 6190002439 فرزند حسین نســبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 115 مترمربع پالك شــماره 1265 فرعى مفروز و مجزى از 350 فرعى از 2645 
اصلى واقع در وشاد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حسن 

خادم حضرتى
28) رأى شماره 4680 مورخ 1400/12/26 هیأت: خانم اکرم دانیالى بیدگلى به شناسنامه 
شماره 8157 کدملى 6199243870 فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
103 مترمربع پالك شماره 1266 فرعى مفروز و مجزى از 838 فرعى از 2645 اصلى واقع 
در وشاد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى ماشااله عباس زاده
29) رأى شــماره 4682 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى على اکبــر رحمانى قرانقیه به 
شناسنامه شماره 402 کدملى 0492425280 فرزند قوچعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 95 مترمربع پالك شماره 1267 فرعى مفروز و مجزى از 341 فرعى از 2645 
اصلى واقع در وشاد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على 

اکبر منصورى ورثه محمدعلى منصورى
30) رأى شماره 4581 مورخ 1400/12/22 هیأت: خانم کبرا رضائى به شناسنامه شماره 62 
کدملى 1263519040 فرزند صدراله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 90 مترمربع 
پالك شماره 464 فرعى مفروز و مجزى از 372 فرعى از 2716 اصلى واقع در ریجن بخش 

سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى صدراله رضائى
31) رأى شماره 4561 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى مهدى رجبى به شناسنامه شماره 
4 کدملى 1262497167 فرزند رجبعلى نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان کارگاه به 
مساحت 3000 مترمربع پالك شــماره 411 فرعى مفروز و مجزى از 390 فرعى از 2815 
اصلى واقع در على آباد فخره بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى مسلم اسماعیلى
32) رأى شماره 4549 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى حســین خیردست به شناسنامه 
شماره 1661 کدملى 6199963288 فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب تعمیرگاه به 
مساحت 170 مترمربع پالك شماره 6778 فرعى مفروز و مجزى از 6707 فرعى از 2840 
اصلى واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى جواد فخار
33) رأى شــماره 4582 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى رحمت اله عظیم زاده آرانى به 
شناسنامه شماره 162 کدملى 6199487427 فرزند محمدصادق نسبت به ششدانگ قطعه 
زمین محصور با بناى احداثى به مساحت 3338,2 متر مربع پالك شماره 6779 فرعى مفروز 
و مجزى از 122 فرعى از 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک 

آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى حمید عظیم زاده آرانى
34) رأى شــماره 4579و4580 مورخ 1400/12/22 هیأت: موقوفــه عباس دهقانى به 
تولیت آقایان شیخ مصطفى مهدوى فر وشیخ صادق خدامیان آرانى با نظارت اداره اوقاف 
و امورخیریه آران و بیدگل به شناسه ملى 14000946572 نسبت به چهاردانگ و موقوفه 
ماشااله دهقانى به تولیت آقایان شــیخ مصطفى مهدوى فر وشیخ صادق خدامیان آرانى با 
نظارت اداره اوقاف و امورخیریه آران و بیدگل به شناســه ملى 14000687914 نسبت به 
دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت 395مترمربع پالك شماره 6781 فرعى 
مفروز و مجزى از 205فرعى از 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى صادق خدامیان
35) رأى شــماره 4708و4709 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى قاسم موالئى آرانى به 
شناسنامه شــماره 10383 کدملى 6199143809 فرزند على اکبر و خانم مریم نوذرزاده 
آرانى به شناسنامه شماره 11449 کدملى 6199154479 فرزند احمد (بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 71 مترمربع پالك شماره 6783 فرعى مفروز و مجزى از 1372 فرعى 
از 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى 

از مالک رسمى مهدى سیارى
36) رأى شماره 4704و4705 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى حسین رحیم بشناسنامه 
شماره 192 کدملى 6199653629 فرزند علیجان و خانم فرزانه سادات دولت آبادى آرانى 
بشناسنامه شماره 10215 کدملى 6199142111 فرزند سیدعباس(بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 154مترمربع پالك 16 فرعى مفروز از 10و11 فرعى و قسمتى از 
12 فرعى از 2621 اصلى و پالك 2167 اصلى و پالك 3188 اصلى واقع در اماکن بخش 
سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران 

و بیدگل
37) رأى شماره 4686 مورخ 1400/12/26 هیأت: داود حیدریان به شناسنامه شماره 878 
کدملى 1262322162 فرزند محمد نسبت به ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 
1775,35 مترمربع پالك شــماره 632 فرعى از 14 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث غالمرضا افتخارى
38) رأى شــماره 3182 مورخ 1400/09/16 هیــأت: آقاى علیرضا شــاطریان آرانى به 
شناسنامه شماره 6190025846 کدملى 6190025846 فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 178,25 مترمربع پالك شــماره 1883 فرعى مفروز و مجزى از 45 
فرعى از 41 اصلى واقع در حسن آباد نوش آباد بخش چهار حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى محمدرضا فاطمى نوش آبادى
39) رأى شماره 4563و4564 مورخ 1400/12/22 هیأت: خانم اشرف السادات احمدزاده 
نوش آبادى به شناسنامه شماره 154 کدملى 6199871121 فرزند سیدعباس و خانم مهین 
خوش حســاب آرانی به شناسنامه شــماره 4370 کدملی 6199320867 فرزند نعمت اله 
(بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 140,25 مترمربع پالك شماره 1889 فرعى 
مفروز و مجزى از 24 فرعى از 41 اصلى واقع در حسن آباد نوش آباد بخش چهار حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حسین خوش حساب
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/07 – 
م الف: 1300599 - رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- حامد فکریان آرانى /1/222

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

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 14006030203500333 – 1400/12/11 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شــهر تصرفات مالکانه بالمعارض  و 
بالمنازع متقاضى آقاى فضل  اله عارف فرزند کاظم  آقا بشــماره شناسنامه 235 صادره از 
برخوار  در یک باب کارخانه آجرپزى  به مساحت 21369/22متر مربع  پالم 123 و 123/1 
فرعى از 440 اصلى که پالك 123/1 در اجراى استاندارد سازى به پالك 440/2474 تبدیل 
گردیده است واقع دربخش 16خریدارى از مالک رسمى آقاى امراله مسیبى محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/24 – تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/02/07  -

 م الف: 1300215 - على جوانى - رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /1/247



آگهىآگهى 07074301 سال نوزدهمچهارشنبه  7  اردیبهشت  ماه   1401

آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك اردستان
آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه هاى کثیر االنتشــار محلى آگهى میشود تا شخص یا اشخاصى که به آراى 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد 
و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت 
یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم دادخواست 
اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى 
دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد و یا معترض گواهى تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت 

مینماید ضماً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
1) راى شماره 140160302032000028 مورخ 1401/1/31 خانم صدیقه صابریان اردستانى 
فرزند غالمرضا کدملى 1189349914 ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه شیده پالك 
129 اصلى دهستان علیاى اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 297.63 متر مربع 
مالک رسمى مشاعى. تاریخ انتشار اول: 1401/2/7 - تاریخ انتشار دوم: 1401/2/22 - م الف: 

1308154 - ذبیح اله فدائى اردستانى -  مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان /2/174

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

راى شماره 140060302026015884 مورخ 1400/12/12 هیات یک خانم فضیله محمدى 
به شناسنامه شماره 16 کدملى 4723128001 صادره عراق فرزند حسین بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 115,50 مترمربع از پالك شــماره 747 فرعى از 452 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع 

دفتر امالك الکترونیکى بشماره 140020302026006361 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22 - م الف: 

1308129 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/153

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

راى شماره 140060302026015248 مورخ 1400/11/27 هیات سه آقاى ولى اله رجبى 
به شناسنامه شماره 34 کدملى 1290204251 صادره فرزند رضا بصورت ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 452,5 مترمربع از پالك شماره 5 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 

40708 مورخ 1346/06/30 دفتر 29 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22 - م الف: 

1308159 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/155

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

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت 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 140060302027013792 مورخ 1400/11/06 مهین دخت ترابى محسن 
آبادى فرزند بمانعلى بشماره شناسنامه 3363 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287043046 در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 3747 فرعى از 
اصلى 15190 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 89/70 مترمربع. خریدارى طى سند 
رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22- م الف: 

1308049- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/158

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

راى شــماره 140060302026014929 مورخ 1400/11/20 هیات یک آقاى محمدرضا 
زارعان دولت آبادى به شناسنامه شماره 1314 کدملى 1288832192 صادره اصفهان فرزند 
عبدالحسین بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 186,61 مترمربع از پالك شماره 
372 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 50261- 1386/10/19 دفتر 89 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع 
در اصفهان میــدان الله ابتداى خیابان پرویــن جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/02/22 - م الف: 1307978 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى /2/160

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

راى شــماره 140060302026013692 مورخ 1400/10/21 هیات سه خانم فخرالسادات 
خدادادى شمس آبادى به شناسنامه شماره 11952 کدملى 1283821419 صادره فرزند محمد 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 31,56 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى 

موضوع سند انتقال 117692 مورخ 1398/02/25 دفتر 9 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22 - م الف: 

1308202 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/162

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

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت 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 شماره 140160302027000234 مورخ 1401/1/17 مهدى یزدانى فرزند حجت 
اله بشماره شناسنامه 46 صادره از دهاقان بشماره ملى 5129599357 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 11548 اصلى واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 120/50 مترمربع. خریدارى طى ســند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/02/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22- م الف: 1308260- رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/164

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

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت 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 شماره 140160302027000254 مورخ 1401/1/17 مرضیه سلیمى آذرخوارانى 
فرزند جعفرعلى بشــماره شناســنامه 1160 صــادره از اصفهان - جرقویه بشــماره ملى 
5649171769 در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 732 
فرعى از 7897 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/81 مترمربع. خریدارى مع 
الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى رسول. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/02/22- م الف: 1308224- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 

اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/166

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

راى شماره 140060302026014586 مورخ 1400/11/10 هیات چهار آقاى حسین رئیسى 
به شناسنامه شماره 482 کدملى 6329749361 صادره مال خلیفه فرزند على جان بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان مخروبه به مساحت 585,51 مترمربع از پالك شماره 22 فرعى 
از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 

رسمى متقاضى موضوع مالکیت 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع 
در اصفهان میــدان الله ابتداى خیابان پرویــن جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1402/02/22 - م الف: 1308271 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال

 اصفهان - موسوى /2/168 

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

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت 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 شماره 140160302027000418 مورخ 1401/1/20 محمد حسین مقتدائى خوراسگانى 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 625 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291443460 در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بناى احداثى باستثناء بهاى ثمنیه اعیانى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
6614 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 168/25 مترمربع. خریدارى طى سند 

رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22- م الف: 
1308350- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/170

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

راى شماره 140060302026015728 مورخ 1400/12/07 هیات دو آقاى روح اهللا قنبریان 
آفارانى به شناسنامه شماره 7 کدملى 1290580227 صادره خمینى شهر فرزند ابوالقاسم بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147,86 متربع از پالك شماره 108 فرعى از 14458 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى از 

مالکیت عباسعلى کرمانى موضوع سند انتقال 61110-1355/10/20 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 داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22 - م الف: 

1308045 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/176

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

1ـ راى شــماره 140060302026014132 مورخ 1400/10/30 هیات ســه آقاى حسین 
صادقیان به شناسنامه شماره 398 کدملى 1288808690 صادره اصفهان فرزند عباس بصورت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 249,48 متربع از پالك شماره 76 
فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق 
خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت رضا نادرى درباغشاهى موضوع صفحه 301 

دفتر 796 امالك جنوب اصفهان که به صفحه 585 دفتر 4 خروجى واگذار گردید. 
2ـ راى شماره 140060302026014134 مورخ 1400/10/30 هیات سه خانم زرى صادقیان 
لودریچه به شناسنامه شماره 734 کدملى 1288782985 صادره اصفهان فرزند عباس بصورت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 249,48 متربع از پالك شماره 76 
فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق 
خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت رضا نادرى درباغشاهى موضوع صفحه 301 

دفتر 796 امالك جنوب اصفهان که به صفحه 585 دفتر 4 خروجى واگذار گردید.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22 - م الف: 

1308526 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/178

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

1ـ راى شماره 140060302026015206 مورخ 1400/11/27 هیات دو آقاى مهدى شاهى 
به شناسنامه شماره 801 کدملى 1288259565 صادره اصفهان فرزند محمدحسین نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه (باستثناء بها ثمنیه اعیانى آن) به مساحت 431,88 
متربع از پالك شماره 1 فرعى از 475 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى از مالکیت عبدالرسول حدادى موضوع سند انتقال 
51881- 1347/04/17 دفتر 1 اصفهان به محمد حسین شاهى واگذار و نامبرده به موجب 
گواهى حصر وراثت 99,99768662504657- 1399/12/25 شعبه 54 شوراى حل اختالف 
اصفهان فوت نموده و ورثه حین الفوت عبارتند از عادله و آمنه و مهدى شاهى (فرزندان) و زهرا 

حجارى زاده (زوجه) کمافرض اله ارث میبرند. 
2ـ راى شماره 140060302026015205 مورخ 1400/11/27 هیات دو خانم آمنه شاهى به 
شناسنامه شماره 31 کدملى 1288208138 صادره اصفهان فرزند محمدحسین نسبت به یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه (باستثناء بها ثمنیه اعیانى آن) به مساحت 431,88 
متربع از پالك شماره 1 فرعى از 475 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى از مالکیت عبدالرسول حدادى موضوع سند انتقال 
51881- 1347/04/17 دفتر 1 اصفهان به محمد حسین شاهى واگذار و نامبرده به موجب 
گواهى حصر وراثت 99,99768662504657- 1399/12/25 شعبه 54 شوراى حل اختالف 
اصفهان فوت نموده و ورثه حین الفوت عبارتند از عادله و آمنه و مهدى شاهى (فرزندان) و زهرا 

حجارى زاده (زوجه) کمافرض اله ارث میبرند.
3ـ راى شماره 140060302026015204 مورخ 1400/11/27 هیات دو خانم عادله شاهى 
به شناسنامه شماره 5967 کدملى 1292953276 صادره اصفهان فرزند محمدحسین نسبت 
به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه (باستثناء بها ثمنیه اعیانى آن) به مساحت 
431,88 متربع از پالك شــماره 1 فرعى از 475 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى از مالکیت عبدالرسول حدادى موضوع 
سند انتقال 51881- 1347/04/17 دفتر 1 اصفهان به محمد حسین شاهى واگذار و نامبرده 
به موجب گواهى حصر وراثت 99,99768662504657- 1399/12/25 شعبه 54 شوراى 
حل اختالف اصفهان فوت نموده و ورثه حین الفوت عبارتند از عادله و آمنه و مهدى شــاهى 

(فرزندان) و زهرا حجارى زاده (زوجه) کمافرض اله ارث میبرند.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22 - م الف: 

1308101 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/180

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

1ـ راى شماره 140060302026015687 مورخ 1400/12/05 هیات دو آقاى امیررضازارعى 
شمس آبادى به شناسنامه شماره 53988 کدملى 1280963514 صادره اصفهان فرزند کریم 
نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه و مغازه به مساحت 339,75 متربع 

از پالك شماره 11 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان (مالکیت رسمى متقاضى موضوع ســند انتقال 20789-1396/09/08 دفتر 

237 اصفهان)
2- راى شماره 140060302026015686 مورخ 1400/12/05 هیات دو آقاى حسین زارعى 
شمس آبادى به شناسنامه شماره 50620 کدملى 1280394153 صادره اصفهان فرزند کریم 
نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه و مغازه به مساحت 339,75 متربع 
از پالك شماره 11 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع ســند انتقال 20789-1396/09/08 دفتر 

237 اصفهان
3- راى شماره 140060302026015685 مورخ 1400/12/05 هیات دو آقاى سعید زارعى 
شمس آبادى به شناسنامه شماره 3339 کدملى 1285937759 صادره اصفهان فرزند کریم 
نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه و مغازه به مساحت 339,75 متربع 
از پالك شماره 11 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع ســند انتقال 20789-1396/09/08 دفتر 

237 اصفهان
4- راى شــماره 140060302026015684 مورخ 1400/12/05 هیات دو آقاى حمیدرضا 
زارعى شمس آبادى به شناسنامه شماره 57234 کدملى 128099560 صادره اصفهان فرزند 
کریم نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه و مغازه به مساحت 339,75 
متربع از پالك شــماره 11 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان (مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 1396/09/08-20789 

دفتر 237 اصفهان)
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22 - م الف: 

1308365 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/182

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

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت 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 شماره 140060302027014784 مورخ 1400/11/19 نرگس ملکوتى خواه فرزند 
تقى بشماره شناسنامه 518 صادره از تهران بشماره ملى 0066671574 در سه دانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

101/72 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى عباسعلى کشاورز. 
2- راى شــماره 140160302027000413 مورخ 1401/1/20 حجت اله عبدالهى صفى 
آبادى فرزند اکبر بشماره شناســنامه 8348 صادره از تهران بشماره ملى 0053974077 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 101/72 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى 

عباسعلى کشاورز.
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/22- م الف: 
1308416- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/184

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

شــماره: 139960302006008428- تاریخ: 1399/08/04 جلســه 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 
1399114402006000915 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم حسینعلى لطفى فروشانى مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 104352 مورخ 79/03/25 دفتر 
63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
حسینعلى لطفى فروشانى به شناسنامه شماره 11188 کدملى 1140488023 صادره فرزند 
محمد اسماعیل نسبت به 6 دانگ یکباب مغازه به مساحت 33 مترمربع پالك شماره 648 و 
387 و 389 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و 

رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 9/75 متر دیواریست اشتراکى به پالك 389

شرقا به طول 3/5 متر در و دیواریست به خیابان 
جنوبا به طول 9/86 متر دیوار به دیوار 262 فرعى 

غربا به طول 3/34 متر دیواریست به گذر 
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/02/22- م الف: 1307796 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى- عبدالحسین 
پارسایى . عضو قضائى - سید محمود حسینى. مدیریت جهاد کشاورزى - على شریفى. رئیس 

ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - نبى اهللا یزدانى /2/186

فقدان مدارك
برگ ســبز خودرو ســوارى هاچ بک 
پــژو 206 تیــپ 206TU5 مــدل 
1398 بنزینــى بــه شــماره موتور 
166B0035419 و شــماره شاســى 
NAAP13FEXKJ160280 بــه 
شــماره پالك 38 – 514 ل 91 متعلق 
بــه حســین آقائى بــه شــماره ملى 
6660250948 فرزنــد حقیقت مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات 
شــرکت خدماتى مروارید ســبز کهندژ شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 504 و شناسه ملى 
10260102368 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى ســالیانه مــورخ 1401/01/10 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : محمد دواشــى 
جمالوئى بــه کدملــى 1091538255 و منیره 
ظهیرى میرآبادى به کدملــى 1292249791 
بترتیب بســمت بازرســان اصلى و على البدل 
شــرکت براى مدت یکســال انتخاب شــدند 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

خمینى شهر (1307010)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندســى نیرو پژوه آپادانا سهامى خاص به شــماره ثبت 28100 و 
شناسه ملى 10260488052 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/12/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمدرضا گیاه چین مورنانى به کدملى 
1285847113 ،نیمــا ابراهیمیان به کدملــى 1288289154 و امین اهتمام به 
کدملى 1290643555 بعنــوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. حســین جعفرى مارانى به کدملى 1740825012 و الهام ناظم 
به کدملى 1291956697 بترتیب بســمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند.روزنامه کثیر االنتشــارنصف جهان جهت درج
 آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1307037)

آگهى تغییرات 
شرکت الماس شیشــه جهان نما ســهامى خاص به شــماره ثبت 54345 و شناسه ملى 
14005058108 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/01/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - شهرام خلیلى کوپائى به شماره ملى 1270604491 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره، مصطفى ارژنگ نیا به شماره ملى 0075027720 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
شهناز توشقان به شماره ملى 1282304534 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت 
یک سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و کلیه اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاى رئیس هیئت 
مدیره یا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر مى باشد. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1307051)



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و پنجم ماه مبارك رمضان:
اللهّم اْجَعْلنى فیِه محبًّا ألْولیائَِک وُمعادیًا ألْعدائَِک ُمْسَتنًّا بُِسنِّه خاتَِم 

انبیائَِک یا عاِصَم ُقلوِب النّبییّن.
خدایا! قرار بده در این روز مرا دوست دوســتانت و دشمن دشمنانت و 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىپیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت، اى بازدارنده دل هاى پیامبران.

و بدان هر ظاهرى باطنى متناســب با خود دارد، آنچه ظاهرش پاکیزه، 
باطن آن نیــز پــاك و پاکیزه اســت و آنچــه ظاهــرش پلیــد، باطن آن 
نیز پلید اســت و پیامبر راســتگو(ص) فرمــود: همانا خداونــد بنده اى 
را دوســت دارد امــا کــردار او را دشــمن و کــردار بنده اى را دوســت 
مى دارد اما شخص او را ناخوش. آگاه باش هر عملى رویشى دارد و هر 

روینده اى از آب بى نیاز نیست و آب ها نیز گوناگون  هستند.
موال على (ع)

شهردارى گلپایگان در نظر دارد مناقصه خرید دستگاه جاروب مکانیزه خیابانى 616 به شماره 
2001095120000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید . 

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد .
متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ، نسبت به ثبت نام و دریافت 
گواهى امضاى الکترونیکى(به صورت بر خط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام 

الزم به عمل آورند . 
مواعد زمانى:

-مهلت ارسال پیشنهادات : 1401/2/18
-زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/2/21

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 700/000/000 ریال به صورت فیش واریزى 
یا ضمانت نامه بانکى .

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند با شماره هاى 40-03157484038 تماس حاصل 
نمایند .

آگهى مناقصه خرید 
دستگاه جاروب مکانیزه(نوبت دوم)

م.الف : 1309260

چاپ اولچاپ اول

پیمان شکرزاده -شهردار

محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در پیامى به 
مناسبت رکوردشــکنى هاى تولید در نخستین ماه از سال 

جدید، از همه کارکنان این شرکت تقدیر کرد.
در این پیام آمده است: رهبر معظم انقالب اسالمى با شناخت 
دقیق از نیازمندى ها و اولویت هاى کشور، سال جدید را سال 
«تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» نام گذارى فرمودند و 
این در حالى اســت که فوالد مبارکه به عنوان مجموعه اى 
هوشمند، پیش از این نام گذارى، زیرساخت هاى این موضوع 
را به خوبى فراهم ساخته و با عنایت به ظرفیت هاى موجود 

و رسالت ذاتى خود به عنوان نمونه ملى و موفق بنگاه دارى، 
آماده جهش هایى با محوریت این شعار است.

طیب نیا ادامه داد: نمونه بارز ایــن آمادگى ثبت نزدیک به 
30 عنوان رکورد در یک ماه و در شرایطى است که جامعه 
و بسیارى از سازمان ها و مراکز، تا نیمه فروردین ماه عمال 
در شرایط رکود و تعطیالت عمومى نوروز به سر مى بردند. 
این افزایش تولید محصوالت و گذر از حدنصاب هاى قبلى 
با رعایت دقیق و فراتر از اســتانداردهاى زیست محیطى، 
دستاورد شگرفى اســت که عنوان «حماســه تولید» به 

شایستگى برازنده آن است و مصداقى از توسعه مداوم کّمى، 
کیفى و متوازن در وجوه مختلف به شمار مى رود.

وى گفت: دستاوردهاى به دست آمده در عرصه تولید گروه 
فوالد مبارکه به خوبى مؤیــد ظرفیت موجود تولید، تعهد و 
تخصص سرمایه هاى انسانى توانمند، نهضت بهره گیرى 
حداکثرى از ظرفیت هاى موجــود، چاالکى و هماهنگى 
مجموعه هاى همــکار در بخش هاى مختلف و شــوق و 
ســرزندگى این مجموعه بزرگ براى تحقق شــعار سال 

بوده است.

دستاوردهاى فوالد مبارکه در راستاى تحقق شعار سال است

احکام کارگزینــى تعدادى از پذیرفته شــدگان تبدیل 
وضعیت استخدامى ایثارگران آبفاى استان اصفهان که 
مراحل گزینش را گذرانده بودند در ابتداى اردیبهشــت 

ماه 1401 صادر شد.
معاون منابع انسانى و تحقیقات آبفاى استان اصفهان با 
اعالم این خبر گفت: با توجه به ابالغ بخشنامه مشترك 
سازمان ادارى و استخدامى کشــور و سازمان برنامه و 

بودجه کشور، موضوع "دســتورالعمل نحوه اجراى بند 
(د) تبصره (20) قانون بودجه ســال 1400 کل کشور" 
موضوع تبدیل وضعیت استخدامى مشموالن ماده 21 
قانون جامع خدمات رسانى به ایثارگران از سال گذشته در 

آبفاى استان اصفهان در دستور کار قرار گرفت .
مجتبى قبادیان افزود: از میان 376 پرونده ایثارگرى که 
براى کارکنان غیر رسمى مشمول این قانون تشکیل شد 
در نهایت 64 پرونده  در قالب نیروهاى  شرکتى، حجمى  
و طرحى مورد تایید شرکت مهندسى آبفاى کشور قرار 
گرفت که احــکام کارگزینى تعــدادى از آن ها پس از 
طى مراحل گزینش از ابتداى اردیبهشــت سال1401 

صادر شد. 
وى به ضوابــط ابالغى در خصــوص  تبدیل وضعیت 
استخدامى ایثارگران اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: این 
قانون شامل کارکنان ایثارگرى مى شد که به طور تمام 

وقت در امور جارى  و وظایف اصلى فعالیت مى نمایند.
معاون منابع انســانى و تحقیقات آبفاى استان اصفهان 
افزود: پس از تایید پرونده هاى کارکنان تبدیل وضعیت 
استخدامى ایثارگران توسط شــرکت مهندسى آبفاى 
کشــور، مدارك این کارکنان به منظــور تایید و احراز  
صالحیت فرد  به مرکز هسته گزینش آبفاى کشور ارسال 
شد و پس از دریافت راى هسته گزینش حکم کارگزینى 

استخدامى ایثارگران آبفاى استان اصفهان صادر شد.
وى در ادامه بــا بیان این که  سیاســت هاى کلى نظام 
در امور ترویج و تحکیم فرهنــگ ایثار، جهاد، تکریم و 
پاسدارى از حق ایثارگران است اظهار کرد: از کارکنانى 
که مشمول قانون تبدیل وضعیت ایثارگرى قرار گرفتند 
انتظار مى رود همچنان با تالش و کوشــش خود براى 
ارائه خدمات به صورت جهادى، در جهت ترویج فرهنگ 

ایثار و جهاد پیشگام باشند.

آغاز صدور احکام کارگزینى پذیرفته شدگان 
تبدیل وضعیت استخدامى ایثارگران آبفا

مسابقه فراخوان جذب ایده با موضوع مدیریت مصرف 
برق با حمایت شرکت توزیع برق اســتان در اصفهان 

منتشر شد.
روابط عمومى شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان، 
جذب ایده مدیریت مصرف بــرق را همه بخش هاى 
صنعتى، خانگى، تجارى، ادارى کشاورزى، عمومى و 
انرژى هاى تجدید پذیر به منظور استفاده صحیح برق 

برگزار مى کند.
طراحى پوســتر و بروشــور و اینفوگرافى، پویانمایى 

(انیمیشن)، موشن گرافى، فیلم کوتاه، مستند، مصاحبه، 
گزارش، تیزر، کلیپ و دابسمش (فیلمبردارى با موبایل 
به شرط کیفیت پخش مناسب بالمانع است)، بازى هاى 
مدیریت مصرف (بازى هاى ذهنى، حرکتى، رایانه اى)، 
آینده انرژى، دنیاى بــدون برق،  الگوى مصرف برق و 
محیط زیست، ســاعات اوج بار و الگوى مصرف برق، 
روش هاى اطالع رســانى و آگاهى سازى راهکار هاى 
خالقانه درباره مدیریت مصرف، انرژى خورشــیدى و 

بادى از موضوع هاى ارسالى به این فراخوان است.

به برگزیدگان این مسابقه جوایز ارزنده اى اهداخواهد 
شد.

 عالقه منــدان تا پایان خــرداد مى توانند آثــار خود را 
از طریق پیام رســان هاى ســروش، ایتا، واتساپ به 

شماره09907021086 ارسال کنند.
  همچنیــن شــرکت کننــدگان مى تواننــد بــراى 
کسب اطالعات بیشــتر به سایت مســابقه به آدرس
 www.epedc.ir مراجعــه یــا شــماره تلفــن

 36273011-031 تماس حاصل کنند.

فراخوان جذب ایده با موضوع مدیریت مصرف برق در اصفهان

مدیرعامل شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان در 
جلسه مالقات مردمی بر لزوم پیگیرى امور ارباب رجوع از 
طریق خدمات غیر حضورى و تماما الکترونیکى و توسط 

میز خدمت تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهاي صنعتی استان 
اصفهان، رسول سواري در این جلســه با تاکید بر لزوم 
تســریع در پیگیرى امور ارباب رجوع افزود: ارائه خدمات 
به متقاضیان باید از طریق سامانه خدمات غیر حضورى و 
تماما الکترونیکى و توسط میز خدمت صورت گیرد و ایمنى 

و سالمت همکاران و ارباب رجوع باید در زمان انجام امور 
ادارى حفظ شود و مدیران واحدهاى تولیدى و کارآفرینان 
محترم مى بایست به نحوى برنامه ریزى نمایند که حتى 
االمــکان از حضور فیزیکى خوددارى کننــد و از طریق 
سیستم هاى الکترونیکى ادارى و سامانه هاى مشخص 

شده اقدام به پیگیرى امور خود نمایند.
وى افزود: چنانچه آنها ضرورتا به شــرکت شهرکهاى 
صنعتى اصفهان مراجعه نمودند با فرآیندهاى جدید تعریف 
شده منطبق و از طریق میز خدمت درخواست هاى خود 

را پیگیرى و  نتیجه را از دبیرخانه یا پست الکترونیک خود 
دریافت نمایند. سواري در ادامه بر عزم ویژه این شرکت 
جهت حمایت همه جانبه از بخش تولید و صنعت در سال 
"تولید، دانش بنیان، اشــتغال آفرین" تاکید کرد و گفت: 
بدون شــک با توجه به پتانسیل هاى موجود در شهرکها 
و نواحی صنعتى اســتان، این مناطق یکــى از بهترین 
بسترهاى سرمایه گذارى و استقرار شرکت هاى تولیدى 
و صنعتى دانش بنیان در صنعتى ترین اســتان کشــور 

می باشند.

لزوم پیگیرى امور ارباب رجوع از طریق خدمات غیر حضورى 

دوره جدید تبلیغات گالرى شــهرى ســازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشــى شــهردارى اصفهان بــه طرح هایى 
با محوریت «گذر عمــر و عمر پر برکــت» و دعوت به 

خوداندیشى اختصاص یافته است.
به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگى شــهردارى 
اصفهان، رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان در این 
خصوص اظهار داشــت: دوره جدید طرح هاى تابلوهاى 
تبلیغات شــهرى به مفهوم عمر پر برکت اختصاص داده 

شده است.
احمد رضایى افزود: همزمان با شب هاى قدر طرح هاى 
نصب شده در سطح شهر، با بیان چند سوال از شهروندان 
مبنى بر اینکه در بــازه زمانى ســال 1401 تا 1470 چه 

اتفاقاتى در زندگى آنها رخ داده، آنهــا را به نوعى به یک 
خوداندیشى دعوت کرده است.

وى ادامه داد: در این طرح ها از مخاطبان پرسیده شده به 
چه چیزى فکر مى کنند، چه دستاوردى به دست آورده اند، 
چه هدفى را دنبال مى کنند و در پایان نیز پرسیده شده که 

حسرت چه چیزى را مى خورند؟
رضایى خاطرنشان کرد: شــاید در سال 1470 بسیارى از 
افرادى که هم اکنون در ســن بلوغ یا سن جوانى هستند 
دیگر در قیــد حیات نباشــند و این حســرت خوردن به 
زندگى پس از زندگى اشــاره دارد. هدف از نقش بســتن 
ایــن طرح ها بــر گالرى شــهرى نیز نوعــى دعوت به 
خوداندیشى اســت تا بدانیم در کجاى مسیر زندگى خود

 قرار داریم.

دعوت به خوداندیشى در گالرى شهرى

شرکت واحد اتوبوســرانى شــهردارى اصفهان یکى از بزرگترین و 
مهمترین سازمان هاى شهردارى و از شاخص ترین و حساس ترین 

دستگاه هاى خدمات رسانى در شهردارى به شمار مى رود. 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شهردارى اصفهان در گپ و گفت 
با خبرنگاران که در محل رسانه اى شهردارى اصفهان برگزار شده بود 
با بیان این مطلب، به تشریح برنامه هاى انجام شده و در حال انجام 

این شرکت پرداخت. 
سیدعباس روحانى که در گذشته هفت سال سکان رهبرى شرکت 
واحد اتوبوســرانى را به عهده داشت و فعًال نیز مدیریت این بخش را 
حدود دو سال است که عهده دار بوده، معتقد است کار در شرکت واحد 
اتوبوسرانى کارى بیست وچهار ساعته است و از آن نمى توان عدول 
کرد. به گفته او مثًال اگر در بخش نظافت بتوان وقفه اى ایجاد کرد اما 
در شرکت واحد اتوبوسرانى، حتى خدماتى انجام مى شود که شبانه بوده 
و در دید شهروندان قرار ندارد، خدماتى همچون تعمیرات، تمیزکردن، 
خدمات دهى شبانه و... بنابراین شرکت واحد اتوبوسرانى تعطیلى ندارد. 
وى گفت: روزانه تا پیش از شیوع کرونا 500 هزار نفر، در ابتداى شیوع 

کرونا 47 هزار نفر و در حال حاضر روزانه 300 هزار نفر با اتوبوس هاى 
شرکت واحد اتوبوسرانى شهردارى اصفهان جابه جا مى شوند. 

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانى شــهردارى اصفهان از برخى 
چالش ها سخن به میان آورد و با توجه به سؤاالت گوناگون خبرنگاران 
در زمینه هاى مختلف گفت: ما تمام گستره پیرامون شهر اصفهان را  
با یکصد خط و خط بى آرتى ســرویس داده و با توکل به خدا، سعى و 
تالش کارکنان، شهردار و اعضاى شورا سعى در حل مشکالت داریم 
و خدا را شکر تاکنون برخى از بحران ها را حل کرده ایم و رضایت مندى 
کارکنان و ناوبران همچون پرداخت حقوق، معوقات، پرداخت مطالبات 

پیمانکاران بخش خصوصى را فراهم کردیم. 
روحانى افزود: ما فقط در فروردین ماه سال جارى 30 میلیارد تومان از 
این بابت پرداخت نمودیم، درحالى که درآمد شرکت واحد اتوبوسرانى 
شهردارى اصفهان از محل فروش بلیط فقط پنج میلیارد تومان بوده 

است و تأمین این میزان چالش بسیار بزرگى است. 
وى کار در شرکت در واحد اتوبوسرانى را مثل کاشتن هندوانه نمى داند 
که به زودى به عمل آید بلکه همچون کاشــت گردو دانست که 10 

سال به طور مى انجامد تا به ثمر برسد. 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شهردارى اصفهان گفت: تا سال 
95، ما در شرکت واحد اتوبوسرانى 1200 دستگاه اتوبوس داشتیم که 
این میزان امروز به دالیلى به 700 دستگاه رسیده است. این درحالى 
است که دولت هاى نهم و دهم در بخش اتوبوسرانى خوب کار کردند 
و یارانه اتوبوس تعلق مى گرفت و از بهاى اتوبوسى که یکصد میلیون 
تومان بود، 80 درصد را دولت و 20 درصد را شــهردارى مى پرداخت 
که این موضوع عمران ناوگان ما را به 4/5 ســال رساند و به یک باره 
اتوبوس هاى نو وارد ناوگان اصفهان شد و در نتیجه هزینه ها کاهش 
یافته و رضایت مندى شــهروندان را به ارمغان داشت و خط بى آرتى 

هم راه اندازى شد. 
وى اجراى دریافت الکترونیک کرایه را از کارهاى جدید برشــمرد و 
گفت: در گذشته اصفهان کارت راه اندازى و 500 دستگاه مجهز شد 
ولى کار در سال 96 متوقف شــد ولى امروز ما در نظر داریم مدیریت 

مکانیزه ناوگان را پیاده کنیم. 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شــهردارى اصفهان گفت: در 
دولت هاى یازدهم و دوازدهم سیاســت تخصیص اعتبار براى خرید 
اتوبوس به 5 میلیارد تومان رســیده و شــهردارى دیگر توان خرید 

اتوبوس را هم نداشت و این امر موجب شــد تا عمر ناوگان شهرى 
به بیش از 10 سال برسد و بعضى اتوبوس باالى 15 سال هم داراى 
آالیندگى بودند.  روحانى مى گوید: ما در اصفهان حمل و نقل شایسته 
مردم را نداریم و از این بابت از جانب خودم، مدیریت شهرى و دولت از 

شهروندان عذرخواهى کنم. 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شــهردارى اصفهان یک خبر 
خوب هم داشــت و آن اینکه: دولت سیزدهم سیاست خوبى را پیش 
رو داشــته و 80 درصد یارانه خرید اتوبوس و 20 درصد شهردارى ها 
را تقبل کرده و قرارداد آن در کل کشــور منعقد و شهردارى اصفهان 
هزینه 183 دستگاه اتوبوس را واریز نموده است. این درحالى است که 
در ابتدا براى اصفهان 90 دستگاه در نظر گرفته بودند و امید داریم این 

چشمه جوشان ادامه یابد. 
روحانى رویکرد شــورا و شــهردارى در این دوره را جبــران و حّل 
مشکالت برشمرد ولى گفت 50 درصد ناوگان اتوبوسرانى امروز نیاز 

به بازسازى و نوسازى در سطوح مختلف دارد. 
وى ادامه داد: در سال جارى قرار اســت به طور متوسط هزینه بلیط 
اتوبوس اضافه شود ولى هنوز به تصویب کامل نرسیده است و کوشش 

شده تا هزینه یک ســفر از مبداء تا مقصد ب پیمایش شود تا سهمى 
از شهروندانى که در مسیر کوتاه ترى پیاده مى شوند حفظ شده باشد. 
البته شهروندى که مبداء تا مقصد را طى مى کند نیز از یارانه استفاده 
کند. ضمن اینکه قیمت و هزینه تمام شده یک بلیط در یک سفر، شش 

هزار تومان مى باشد. 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شــهردارى اصفهان گفت: ما 
ســعى داریم تمام تحرکات یک اتوبوس را از طریق مرکز مدیریت 
کنیم که شامل سرعت، ارتباط با راننده، پایش طول خط و... بوده و در 
ایستگاه ها تابلوهایى نصب و زمان رسیدن اتوبوس، خرید شارژ و.... 

انجام خواهد شد. 
روحانى آموزش شهروندى به رانندگان اتوبوس ها را از اقدامات اساسى 
خواند و گفت: با ایجاد انگیزه و مشوق هایى که در حقوق آنان مدنظر 
قرار مى دهیم سعى داشته و داریم به آنان آموزش بدهیم و امروز برخى 

از آنان تحصیالت تکمیلى را طى کرده اند. 
روحانى اظهار امیدوارى کرد با اقدامات انجام شــده و در حال انجام 
به تدریج طى یک ســال آینده نتایج خوبى حاصل شده و مردم آن را 

احساس کنند. 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى شهردارى اصفهان:

50 درصد ناوگان اتوبوسرانى نیاز به بازسازى و نوسازى دارد

ساسان اکبرزاده


