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سپاهان-فوالدخوزستان؛ دوئل فوالدین  آیا  بدن ما به روزى 8 لیوان آب  نیاز داردبالى آبله میمونىچطور از امنیت سایبرى کسب وکارهاى کوچک محافظت کنیم؟افزایش 10 تا 20 درصدى نرخ برنج خارجى سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

خوردن این میوه
 باعث پیشگیرى از 
بیمارى مى شود

ارائه 22 طرح آبفاى اصفهان به رئیس جمهور
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26 خرداد، اولین 
پرواز زائران حج 

از اصفهان

احتماال شنیده اید که خوردن یک سیب در روز باعث 
دور ماندن از پزشک مى شود. اما آیا مى دانستید 

میوه اى وجود دارد که خوردن آن نه تنها باعث دور 
ماندن از پزشک شده بلکه از بسیارى از بیمارى ها نیز 

پیشگیرى مى کند؟...

مدیر کل فرودگاه هاى اســتان اصفهان گفت: 
شروع عملیات رفت پرواز زائران حج تمتع امسال 
در اصفهان، از 26 خــرداد از فرودگاه بین المللى 

شهید بهشتى اصفهان انجام خواهد شد.
حســن امجدى با اشــاره به برنامه ریزى براى 
اعزام 4417 زائر خانه خــدا از فرودگاه اصفهان 
افزود: بر اساس اطالعات اولیه در عملیات رفت 
پروازهاى حجاج امسال، از استان هاى اصفهان 
و چهار محال و بختیارى، هزار و  893 زائر مدینه 
اول و یک هزار و 524 زائــر مدینه دوم از طریق 
فرودگاه شهید بهشتى به سرزمین وحى مشرف 

خواهند شد...

مهاجرت اصفهانى ها به گیالن و مازندرانمهاجرت اصفهانى ها به گیالن و مازندران
تبعات فرونشست زمین در تغییر سبک زندگىتبعات فرونشست زمین در تغییر سبک زندگى
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معاون برنامه ریزى و توسعه سرمایه گذارى شرکت آب و فاضالب استان اعالم کرد؛

بیرانوند-پرسپولیس؛ به زودى
در حالى که هفته گذشــته همگان در انتظار نهایى شدن قرارداد علیرضا 
بیرانوند با پرسپولیس بودند، این گلر به خارج از کشور رفت تا مذاکرات او 
با مدیران باشگاه پرسپولیس فعًال متوقف شود. بیرانوند که یکسال دیگر با 
باشگاه آنتورپ قرارداد داشت، با مدیران این باشگاه بلژیکى براى دریافت 
رضایتنامه به توافق رسیده و مطالبات باقیمانده خود از آنها را بخشیده است. 

به این ترتیب باشگاه پرسپولیس هیچ مبلغى براى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

دریافت «جایزه ملى 
ویژه مسئولیت اجتماعى» 

توسط شرکت توسعه 
مجتمع هاى سیاحتى 

سپاهان

روایت اشغالگر از پایان اشغال
نگاه یک افسر عراقى به روزهاى آزادسازى خرمشهر 
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اسماعیلى فراسماعیلى فر
 در مدار مذاکره با  در مدار مذاکره با 

سپاهان
دادستان کل کشور:دادستان کل کشور:

جراحى جراحى 
اقتصادى اقتصادى 

دولت پس دولت پس 
لرزه و تکانه  لرزه و تکانه  

هم داردهم دارد

2

رئیس جمهور با اشاره 
به ترور شهید صیاد 

خدایى؛

انتقام حتمى 
است

2

 عاقبت پروژه جدید حاتمى کیا  عاقبت پروژه جدید حاتمى کیا 
به کجا ختم مى شود؟ 

آگهى فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت  در هیأت مدیره و بازرس 
اتحادیه صنف میوه وسبزى فروش شهرستان اصفهان 

(شماره: 1401/545 تاریخ: 1401/2/27) 

س 

با عنایت به مصوبه بند (7) جلسه 123 هیأت عالى نظارت بر سازمان هاى صنفى کشــور و مجوز شماره 48651 مورخ 
1401/2/18 دبیرخانه آن هیأت، بدینوســیله به آگاهى اعضاى اتحادیه صنف میوه وسبزى  فروش شهرستان اصفهان 
مى رساند، داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه مى توانند به مدت (15) روز از روز سه شنبه مورخ 1401/3/10 
تا روز سه شنبه مورخ 1401/3/24 با مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف (www.iranianasnaf.ir) در قسمت سامانه هاى 
الکترونیکـ  انتخابات الکترونیک ثبت نام نمایند و سپس جهت تأیید ثبت نام با همراه  داشتن اصل مدرك تحصیلى به 
ساختمان شهید خرازى اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به نشانى: میدان آزادىـ  بلوار دانشگاه اصفهانـ  روبروى 

در شمالى دانشگاه مراجعه نمایند. 
* تذکر مهم: به دلیل حذف ثبت نام قبلى انجام شده، افرادى که در فراخوان قبلى ثبت نام کرده اند باید مجدداً ثبت نام 

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

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

* داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه هاى اجرایى موضوع ماده (5) قانون مدیریت 
خدمات کشورى در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه هاى صنفى منوط به استعفاى آنان از شغل قبلى خود پیش از ثبت نام در 

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

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

(تبصره 4 ماده 22 قانون) 
* داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشانى سامانه نسبت به ثبت نام و بارگذارى مدرك تحصیلى و عکس پرسنلى خود جهت 
ثبت نام اقدام نمایند. در صورتیکه داوطلب فاقد مدرك تحصیلى بوده اما داراى سابقه عضویت باشد مکلف است نسبت به 
بارگذارى اعتبارنامه خود اقدام نماید. عدم بارگذارى هر یک از مدارك در بازه زمانى فراخوان ثبت نام به منزله عدم ثبت نام 

است. (تبصره 2 ماده 6 اصالحى آئین نامه اجرایى) 
* چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره براى اتحادیه هاى تا 1000 عضو کمتر از 10 نفر و در اتحادیه هاى بیش از 
1000 عضو کمتر از پانزده نفر باشد، هیأت اجرایى موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر براى دو نوبت متوالى و هر نوبت به 
مدت 10 روز تمدید نماید. پس از پایان مهلت ثبت نام هیأت اجرایى موظف است فهرست داوطلبان را براى بررسى به کمیته 
موضوع ماده 8 این آئین نامه ارسال نماید. مالك تعداد اعضاى اتحادیه براى تعیین تعداد داوطلبان ثبت نام شده، تعداد 

اعضاى داراى پروانه کسب اتحادیه در تاریخ صدور دستور اولین فراخوان ثبت نام است. 
(ماده 7 اصالحى آئین نامه اجرایى) 

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

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

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

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

7ـ داشتن حداقل مدرك تحصیلى دیپلم براى افراد فاقد 
سابقه عضویت در هیأت مدیره 

8ـ حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 
9ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم 

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

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

شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس

ث 

نیز 

بدین وسیله از کلیه شرکاء شرکت صنایع ترمه بافان پارس کوروش با مسئولیت 
محدود دعوت به عمل مى آید تا در جلســه مجمع عمومى فوق العاده که در 
تاریخ 1401/03/16 که در ساعت 9 صبح در محل اصفهان - فالورجان - مرکزى 
- ابریشم - روستا کرسگان - بلوار اتوبان خیابان امام خمینى - پالك 1744- 

طبقه اول برگزار مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

تغییر مرکز اصلى شرکت و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه
هیئت مدیره

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شرکت 
صنایع ترمه بافان پارس کوروش( مسئولیت محدود )
 به شماره ثبت 1573 و شناسه ملى 14000178218

نام و نشانى مناقصه گذار 
اداره کل استاندارد استان اصفهان 

اصفهان، کیلومتر 15 جاده شیراز، شهر بهارستان، انتهاى بلوار بهشت، میدان استاندارد 
نوع، کیفیت و کمیت کاال یا خدمات 

الفـ  واگذارى تمام و یا انجام بخشى از فعالیت هاى بازرسى و نمونه بردارى از واحدهاى تولیدى و خدماتى مستقر در استان اصفهان و تحت پوشش اداره کل، 
در پنج حوزه 1ـ مصالح ساختمانى و مواد معدنى 2ـ مکانیک و فلزشناســى، انگ فلزات گران بها و برق و الکترونیک 3ـ خوراك و فرآورده هاى کشاورزى و 

سردخانه ها 4ـ بسته بندى و سلولزى، نساجى و چرم و 5ـ شیمیایى 
بـ  آماده سازى و ارسال نمونه به آزمایشگاه هاى مورد نظر اداره کل 

نکته: شرکت بازرسى مناقصه گر مى تواند در یک یا چند حوزه به شرح فوق، به شــرط دارا بودن پروانه معتبر از سازمان ملى استاندارد یا اداره کل استاندارد 
استان اصفهان، مشارکت نماید. 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 
مبلغ سپرده براى هر حوزه کارى به طور مجزا مبلغ 40,000,000 (چهل میلیون) ریال به صورت ضمانتنامه بانکى در وجه اداره کل استاندارد استان اصفهان یا فیش 

واریزى به حساب شبا IR 060100004061054407670533 بانک مرکزى با شناسه واریز 913146061140610544076705332001 مى  باشد. 
زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه 

از تاریخ انتشار فراخوان مناقصه 1401/03/03 لغایت 1401/03/17
چگونگى و محل تحویل اسناد مناقصه 

شرکت هاى بازرسى مناقصه گر پیشنهادات خود را در پاکت هاى جداگانه و به صورت حضورى به دبیرخانه اداره کل استان استاندارد اصفهان تحویل و رسید 
دریافت نمایند. 

تاریخ و محل گشایش پاکت هاى پیشنهادها 
ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18 به آدرس اداره کل استاندارد استان اصفهان 

سایر شرایط مناقصه 
براى اطالع از جزئیات مناقصه و سایر مدارك مورد نیاز از جمله قیمت برآورد شده پایه، شاخص هاى رتبه بندى شرکت هاى بازرسى کاال، اقرارنامه محضرى، 
شرایط شرکت در مناقصه و.... به پورتال اداره کل استاندارد اســتان اصفهان به آدرس الکترونیکى http://isfahan.isiri.gov.ir/ صفحه اول – قسمت 

اطالع رسانى – منوى مناقصات و مزایدات، مراجعه شود.

اداره کل استاندارد استان اصفهان 

آگهى مناقصه عمومى 
دو مرحله  اى با  ارزیابى کیفى 

م.الف :1323410

چاپ اولچاپ اول
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د
س جمهور با اشارهس جمهور با اشاره

ور شهید صیادور شهید صیاد 
یى؛یى؛

ام حتمىام حتمى 
تت

2
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دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: به تازگى مصوبه اى 
در ستاد تنظیم بازار تصویب شد که بنا به آن واردات برنج 
تایلندى ممنوع شده است چراکه برنج تایلندى که شرکت 
بازرگانى دولتى وارد کرد در بازار داخلى با استقبال مواجه 
نشد. البته، برنج تایلندى نوع مرغوب دارد که کیفیت آن 

با برنج داخلى برابرى مى کند.
مسیح کشاورز گفت: بعد از جنگ روسیه و اوکراین شاهد 
باال رفتن قیمت غالت و ســایر محصوالت کشاورزى 
در بازار هاى جهان بودیم؛ چرا که کشور ها تالش دارند 
میزان ذخایر احتیاطى خود در زمینه غذا را افزایش دهند. 
وى گفت: در حال حاضر نرخ برنج خارجى حدود 10 تا 20 

درصد افزایش پیدا کرده است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: کاهش تعرفه 
کمک مى کند قیمت برنــج خارجى چندان افزایش نرخ 
را تجربه نکند و اگر شاهد اتفاق خاصى در روند واردات 
نباشــیم در نهایت برنج خارجى کیلویى40 هزار تومان 

به دست مصرف کننده نهایى مى رسد.
وى در پاســخ به اینکه آیا با افزایش نرخ برنج هندى و 
پاکســتانى مى توان مبدأ تأمین را تغییر داد، گفت: برنج 
از نوع هاى مختلف باید وارد کشــور شود تا بازار شرایط 
رقابتى خود را حفظ کند و برنج ها با درجه کیفى مختلف 

وارد کشور شود.

دادســتان کل کشــور با اشــاره به التهابات به وجود 
آمده در بازار پس از اجــراى طرح اصالحات اقتصادى 
دولت، اظهارکــرد: باتوجه به اینکه دولت دســت به 
یک جراحى بزرگ براى اقتصاد کشــور زده، بنابراین 
پس لــرزه هــا و تکانه هایى هــم خواهد داشــت و 
برخى نوســانات و التهابات به وجود آمده در بازار هم

 طبیعى است.
حجت االسالم محمدجعفر منتظرى گفت: باید بتوانیم با 
مدیریت جامع و کامل این تکانه ها را به حداقل برسانیم 
و با کار کارشناسى مشکالت به وجود آمده ناشى از این 

اصالحات که طبیعى هم هست را به حداقل رساند.

دادستان کل کشــور اضافه کرد: دولت و کارشناسان 
اقتصادى باید به صورت مرتب مردم را در جریان روند 
کارهاى صورت گرفته قرار دهند، چراکه این امر باعث 

همراهى آنان خواهد شد.
وى یادآورشد: از طرف دیگر فعالین اقتصادى و افرادى 
که در حــوزه تأمین مایحتــاج و نیازهــاى مردم کار 
مى کنند نیز باید همکارى الزم را در اجراى این طرح 
داشته باشــند و در این شــرایط به حداقل سود اکتفا 
کنند تا بتواننــد کمکى به دولت و مردم کرده باشــند 
و مایحتــاج مردم را با قیمت مناســب به دســت آنها 

برسانند.

افزایش 10 تا 20 درصدى 
نرخ برنج خارجى

جراحى اقتصادى دولت 
پس لرزه و تکانه هم دارد

وضع درآمد ایرانى ها 
چطور است؟

  روزنامه شرق|بر اساس آخرین گزارش 
مرکز آمار ایران، میانگین درآمد ماهانه ایرانى ها 
در ســال 99 حدود شــش میلیون و 222 هزار 
تومان بوده و با احتســاب هزینه ماهانه حدود 
پنج میلیون و 289 هزار تومانى آن ســال، هر 
شــهروند طبقه متوسط ایران ســاالنه کمتر از 
10 میلیون تومان پس انداز داشته است. در واقع 
میانگین درآمد مردم ایران نه تنها از حداقل حقوق 
کشورهایى مانند امارات، عربستان و ترکیه بسیار 
پایین تر اســت که از حداقل حقوق کشورهاى 
کوچکى مانند جمهورى آذربایجان و عمان هم 

کمتر به شمار مى آید.

صرب ها در ایران
 گرسنه نمى مانند! 

  ایسنا| «دراگان تودورویــچ»، ســفیر 
صربســتان در ایران با بیــان اینکــه ایران و 
صربســتان حدود هزار کلمه مشــترك دارند، 
گفت: چند سال پیش در مؤسسه دهخدا درس 
مى دادم و گفتم اگر کسى از صربستان به اینجا 
بیاید هیچگاه گرســنه نمى ماند. کافى است از 
کلمات صربى در رستوران و کافه استفاده کند، 
پیش خدمت ها همه مى فهمند زیرا از کلیدهاى 

مشترك  استفاده مى کند.

جزئیات وام فرزندآورى
  انتخاب| مدیر روابط عمومى بانک مرکزى 
اعالم کــرد: بانک ها موظفند براســاس قانون 
حمایت از خانواده و جوانى جمعیت،  تسهیالت 
فرزندآورى را بدون ســپرده گــذارى، با تنفس 
شش ماهه براى بازپرداخت اقساط و کارمزد 4 
درصد پرداخت کنند. مصطفى قمرى وفا تأکید 
کرد: قطعًا آن دسته از بانک هایى که در این باره 
سلیقه اى  عمل کنند، خالف نص صریح قانون 

رفتار کرده و با آنها برخورد قانونى خواهد شد. 

مسمومیت 42 دختر  
رئیــس مرکــز اورژانس تهــران از    پانا|
مسمومیت 42 دانشجوى دختر در یک خوابگاه 
دانشــجویى در بولوار مرزداران خبر داد. یحیى 
صالح طبرى گفت: ساعت 5 صبح روز یک شنبه 
مسمومیت غذایى دانشجویان دختر در یکى از 
خوابگاه هاى تهران واقع در بلوار مرزداران تهران 

به سامانه 115 اعالم شد. 

بیشترین سفارش
 در اسنپ فود

  همشهرى آنالین| گزارش ســاالنه 
عملکرد گروه اسنپ در سال 1400 ارائه شد. در 
بخشى از این گزارش آمده اسنپ فود، سرویس 
پرمخاطبى اســت که در اردیبهشت ماه 1400 
از 5 میلیــون کاربر عبور کرد و در شــهریورماه 
1400 صد میلیون سفارش در آن ثبت شد. پیتزا 
آمریکایى با میانگین 40 هزار ســفارش در روز، 
محبوب ترین غذا در بین کاربران اســنپ فود 
بوده و 75 درصد از نوشیدنى هایى که سفارش 
داده شده نیز نوشــابه بوده است. بیشترین نان 
سفارش داده شده هم نان ســنگک با بیش از 

هشت میلیون سفارش بوده است.

مجرى ممنوع التصویر 
برگشت 

  فرهیختگان| المیرا شریفى مقدم، مجرى 
شــبکه خبر به آنتن تلویزیون برگشــت. المیرا 
شــریفى مقدم که دو ماه پیش؛ شایعه ممنوع 
التصویرى اش رســانه اى شــد؛ از صبح دیروز 
روى آنتن تلویزیون است. او پس از انتشار شایعه 
ممنوع التصویرى اش اعالم کرد که براى شرکت 

در آزمون جامع دکترا مرخصى گرفته است.

خبرخوان

فتح خرمشهر و بیرون راندن دشمنان بعثى از این شهر 
در سوم خرداد 1361، از خاطره انگیزترین خاطرات دفاع 
مقدس اســت. اکثر آنچه تاکنون درباره فتح خرمشهر 
و یوم ا... سوم خرداد شــنیده  ایم یا خوانده  ایم، به روایت 
نیروهاى خودى و رزمندگان اسالم، بوده است و سرشار 
از شادى و نشاط حاصل از این پیروزى و فتح بزرگ. حال 
تصور کنید این بار یکى از حاضران بعثى خرمشهر، یعنى 
یکى از اشغالگران، سرهنگ کامل جابر، خاطراتش را 
از آخرین روزها و ساعت هاى حضور در خرمشهر بیان 
کرده است. سرهنگى که در آخرین شب هایى که شب بر 
خرمشهر سایه گسترده بود و زمینش زیر پوتین بعثى ها 

به سختى نفس مى زد، به این شهر وارد شده است.
 طبــق خاطرات ســرهنگ عراقــى، بعثى هــا طبق 
گزارش هایشان مى دانســتند که ایران به زودى حمله 
وسیعى را علیه عراق آغاز خواهد کرد و به همین منظور 
در حال بررسى و بازنگرى در تأسیسات دفاعى بودند. 
بعثى ها همچنین هر خانه و مغازه و کارخانه اى که سالم 
مانده بود را با ماشــین هاى ســنگین مانند لودر ویران 
کردند تا بتوانند بر پیشروى نیروهاى ایرانى تسلط داشته 

باشند و سربازان بتوانند آزادانه بجنگند.
او مى نویسد: «گزارش   هاى رسیده از واحد هاى مستقر 
در خرمشهر حاکى از آن بود که در غرب کارون تحرکات 
غیرعادى به چشــم مى خورد و نفربرهاى ایرانى مردم 
را به طور منظــم از منطقه خارج مى کننــد. این خبر را 
هواپیماهاى گشــتى ما تأیید کردند و همین باعث شد 
تیپ ما به خرمشهر اعزام شود و مسئوالن نظامى رده 

 باال نیز رفت وآمدهایى به خرمشهر داشته باشند.»
به تدریج وضعیت براى بعثى  هــا در جبهه هاى نبرد به 
حدى وخیم مى شــود که آخرین نقطه باقیمانده یعنى 
قسمت شمال شرقى خرمشــهر و پل نهر عرایض که 
نیروهاى عراقى از طریق آن مى توانســتند خود را به 
اروندرود برسانند با عقب نشــینى نیروهاى متجاوز به 
دلیل ناتوانى از حفاظت پل، به دست رزمندگان اسالم 

مى افتد.
رزمندگان اســالم بهترین تیپ ارتش عــراق را هم 

شکست دادند. راوى نقل مى کند: «نابودى تیپ 44 و 
گردان یکم از تیپ 48، مســئله بسیار مهمى بود. چون 
تیپ 44، تیپ طالیى ارتش عراق محســوب مى شد و 
فرماندهان آن از بهترین فرماندهان ارتش عراق بودند.» 
فرمانده تیپ مى گفت: «فکر نمى کردم این تعداد نیرو 
براى حمله به ســمت ما بیایند، آنها هیچ فرصتى به ما 

ندادند.»
کتاب نشان مى دهد با اینکه از طرفى پیغام ها و پیام هاى 
صادره از بغداد بر ادامه روند مقابله با رزمندگان اسالم 
تأکید مى کنند، اما از طرفى وضعیت میدانى شهر براى 
بعثى ها و متجاوزان بسیار وخیم اســت. سربازان فرار 
مى کنند. افسران درجه هاى خود را مى کندند تا شناسایى 
نشوند و پا به فرار مى گذارند. این در حالى بود که راوى 

از قول سرلشکر شاذلى، افســر بازنشسته مصرى نقل 
مى کند او وقتى تجهیزات دفاعى عراق را دید، با تعجب 
گفت:«امکان ندارد هیچ نیرویى بتواند واحدهاى دفاعى 

شما را با این عظمت نابود کند.» 
رژیــم بعث پــس از شکســت در جبهه خرمشــهر و 
عقب نشینى نیروها حکم اعدام بســیارى از افسران را 
صادر کرد، اما عده اى هم مانند ســرهنگ کامل جابر 
نشان شــجاعت گرفتند؛ نشان شــجاعتى که براى 
سرپوش گذاشتن بر این شکســت بزرگ استفاده شد. 
او درباره پشــت پرده دریافت این نشــان ها در همان 
مراســمى که صدام آن را به ژنرال هایــش داد از قول 
صدام مى گوید: «من از مقاومت شما در خرمشهر راضى 
نیستم، این نشان ها براى سرپوش گذاشتن به تلفات ما 

در مقابل افکار عمومى است، کاش کشته مى شدید و 
عقب نشینى نمى کردید.» او سپس گفت: «چهره ما و 
چهره تاریخ را سیاه کردید. چرا از سالح هاى شیمیایى 
استفاده نکردید؟ من آرام نمى  شوم تا روزى که سرهاى 

شما را زیر چرخ تانک  ها ببینم.»
رذالت صدام تا آنجا بود که وقتى یکى از افسران گفت: 
«قربان، در این صورت، سالح شــیمیایى بر سربازان 
خودمان هم اثر مى کرد؛ چون ما نزدیک دشمن بودیم.» 
فریاد زد:«به درك! آیا خرمشــهر مهمتــر بود یا جان 
سربازان، اى مردك پســت؟!» یعنى او نه تنها ابایى از 
قربانى کردن مردم عادى و زنان و کودکان نداشت، که 
حتى جان ســربازان و نیروهاى خودى حزب بعث هم 

برایش بى اهمیت بود.

نگاه یک افسر عراقى به روزهاى آزادسازى خرمشهر 

روایت اشغالگر از پایان اشغال انتقام حتمى است 
رئیس جمهور با بیان    همشهرى آنالین|
اینکه انتقام از خون شــهید «صیاد خدایى» حتمى 
است، گفت: بدون تردید دســت استکبار جهانى در 
این ترور دیده مى شود. حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیسى اظهار کرد: بدون تردید در این جنایت دست 
استکبار جهانى و کسانى که از مدافعان حریم و حرم 
شکســت خوردند دیده مى شــود که به این شکل 
مى خواهند استیصال خود را نشان دهند. وى افزود: بر 
پیگیرى جدى این جنایت از سوى مسئوالن امنیتى 
تأکید دارم و تردید ندارم انتقام خون پاك این شهید 

بزرگوار از دست جنایتکاران حتمى است.

2 پیشنهاد یک نماینده  
حجت االسالم حســن نوروزى، نماینده    ایلنا|
مردم رباط کریم و بهارســتان در مجلس شــوراى 
اسالمى در نطق میان دســتور خود گفت: پیشنهاد 
مى شــود تصاویر شــهدا زینت بخش مــدارس و

 کتاب هاى درســى باشــد. همچنیــن لباس هاى 
دانش آموزان به پرچم ایران مزین شود.

افشاگرى کارگردان مشهور
  انتخاب|  «الیور استون»، فیلمساز سرشناس 
آمریکایى، که بین ســال هاى 2015 تا 2017 براى 
ساخت یک مســتند چهار قســمتى با «والدیمیر 
پوتین» مصاحبه هاى متعددى داشت ادعا کرده که 
رئیس جمهورى روسیه در آن زمان مبتال به سرطان 
بود اما حدس مى زند که اکنون بهبود یافته اســت. 
استون اخیراً در یک مصاحبه افزود که پوتین بخاطر 
همه گیرى کرونا، منزوى شده و احتماًال ارتباط خود 

را با مردم از دست داده است.

هزینه باالى
 تجهیزات پروژه نان

  تسنیم|محمدرضا حســین نژاد، اســتاندار 
خراســان شــمالى و مدیر طرح هوشمندســازى 
فروش نان از هزینه 900 میلیارد تومانى براى خرید 
تجهیزات هوشمندسازى فروش نان خبر داد. کمتر از 
یک هفته است که با تجهیز 470 دستگاه کارتخوان 
هوشــمند در نانوایى هاى زنجان طرح آزمایشــى 
هوشمندسازى یارانه نان در استان زنجان آغاز شده 
است.  قیمت نان در این طرح هیچ تغییرى نمى کند 
و محدودیتــى هم در تعداد خرید نــان وجود ندارد. 
همچنین در هنگام پرداخت پول نان توسط خریدار، 
مابقى پول همان لحظه از حســاب دولت به حساب 

نانوا واریز مى شود.

پرآب ترین قنات جهان را 
خشکاندیم! 

  روزیاتو|مدیر جهاد کشاورزى شهرستان بم گفته 
است که قنات قنبرآباد بم به عنوان پر آب ترین قنات 
ایران و جهان خشک شده است. وى مدعى شد که این 
اتفاق در اثر بى احتیاطى عملیات عمرانى بوستانى در 
ورودى شهر بم رخ داده اســت. در حال حاضر شش 
گروه با  40 نیروى متخصص و مقنى در حال انجام کار 
الیه روبى این قنات هستند تا بتوانند هر چه سریع تر 

این قنات را  به حالت اولیه خود بر گردانند.

4 میلیون زائر اربعین داریم  
رئیس ستاد مرکزى اربعین حسینى با    ایسنا|
پیش بینى حضور حدود پنج میلیــون زائر ایرانى در 
مراسم امسال گفت که مرزهاى مهران، خسروى، 
شلمچه و چزابه براى عبور زایران، آماده مى شوند. 
ســید مجید میراحمدى با بیان اینکه در ســال 98 
حدود 3/5 میلیون زائر در راهپیمایى اربعین شرکت 
کرده بودند، افزود: با توجه به روند افزایش هر ساله 
زائران اباعبدا... الحســین(ع) و با توجه به اینکه دو 
سال مراسم اربعین حسینى انجام نشده است، پیش 
بینى مى شود امسال بیش از چهار میلیون زائر داشته 

باشیم.

سهیل سنایى
روابط عمومى مرکز سیمافیلم خبر توقف ســاخت سریال حضرت موسى (ع) را 
تکذیب کرد. این تکذیبیه روز گذشته و تنها چند ساعت بعد از آن منتشر شد که 
روزنامه «صبح نو» خبر داد پروژه جدید ابراهیم حاتمى کیا، هنوز آغاز نشــده در 

همان مرحله پیش تولید متوقف شده است.
این روزنامه مشکل اصلى را مسائل مالى مى داند که باعث شده کار ساخت سریال 
حضرت موســى(ع) بعد از رایزنى هاى فراوان حاتمى کیا و تغییرات اساسى در 
فیلمنامه اولیه متوقف شود. آنطور که این رسانه اصولگرا مطرح کرده است، یک 
تیم پرتعداد بیش از شش ماه در نگارش فیلمنامه مشغول بوده اند اما فعًال کار آنها 

به در بسته خورده است.
این در حالى است که روابط عمومى مرکز سیما فیلم با صدور اطالعیه اى تأکید 
کرد که پروژه حضرت موسى(ع) همچنان مراحل مختلف پیش تولید را مى گذراند 

و تاکنون هیچ گونه توقفى نداشته است.
این مرکز تحت پوشــش صداوســیما همچنین اطالعات جالب دیگرى را هم 
درباره این پروژه بزرگ منتشر کرده که بر اساس آن، کار بازنویسى فیلمنامه، نه 
شش ماه که یکسال و نیم است به سرپرستى حاتمى کیا ادامه دارد و تاکنون 30 
قسمت از این سریال بیش از 60 قسمتى به طور کامل بازنویسى شده و بازنویسى 

قسمت هاى دیگر نیز در حال انجام است.

چرا خبر توقف پروژه سریال حضرت موسى(ع) مهم است؟
بعد از آنکه سریال یوسف پیامبر(ع) موفقیت بزرگى براى مرحوم فرج ا...سلحشور، 
کارگردان این سریال به همراه آورد، اوتصمیم گرفت کار ساخت یک پروژه بزرگ 
دیگر را هم بر اساس داســتان هاى قرآنى کلید بزند؛ داستانى که به مقاطعى از 
زندگى حضرت موســى(ع) مى پرداخت و قرار بود با فیلمانه اى که خود مرحوم 
سلحشور دست اندرکار نگارش آن بود مقابل دوربین برود. اما عمر این کارگردان 
کفاف نداد و ساخت پروژه به جمال شــورجه، یار نزدیک او رسید. بعد هم چرخ 
روزگار آنطور چرخید که شورجه نیز بیمار شود و ابراهیم حاتمى کیا پرچم ساخت 

سریال حضرت موسى (ع) را بلند کند.    
حاتمى کیا تا االن دو سریال براى تلویزیون ساخته اســت. یکى سریال  تقریبًا 
موفق «خاك ســرخ» و یکى هم مجموعه ناموفق «حلقه سبز». پروژه حضرت 
موسى(ع) سومین کار تلویزیونى کارگردانى به حساب مى آید که تمام موفقیت و 
شهرتش را از فیلم هایى به دست آورده که براى نمایش روى پرده نقره اى سینما 
ساخته است. حاتمى کیا درحالى قاب تلویزیون را براى ساخت سومین سریالش 
انتخاب کرد که دو شرط داشت؛ اول، بازنویسى کامل فیلمنامه سریال حضرت 

موسى(ع) و دوم، ورود مؤسسه اوج به ساخت پروژه. 

آنطور که از اطالعیه ســیما فیلم بر مى آید، این دو شرط محقق شده است چه، 
کار نگارش فیلمنامه که به سرپرســتى حاتمى کیا در حال پیش رفتن است و از 
طرفى سیما فیلم اعالم کرده حدود 200 نفر در بخش هاى مختلف پشت دوربین 
و کارگاه هاى مختلف مشغول آماده سازى شــرایط تولید سریال هستند. در این 
اطالعیه همچنین آمده که از هزاران نفر از بازیگــران و عالقه مندان بازیگرى 
جهت بازى در ســریال تســت گرفته شــده و تعداد زیادى از بازیگران در حال 

انتخاب هستند. 
این در حالى اســت که روزنامه «صبح نو» ضمن اطمینان دادن از توقف پروژه، 
حتى پاى مدیران جدید رســانه ملى را هم به این خبر باز کرد و نوشت که عالوه 
بر مسائل مالى، احتماًال  تیم جدید مدیریتى تلویزیون نظراتى درباره این پروژه 
داشته اند. در واقع این روزنامه اصولگرا تأیید کرده که ممکن است یکى از دالیل 
توقف پروژه، دستور از باالى مدیریتى سازمان صداوسیما به حاتمى کیا بوده است. 
اما اگر چنین باشد آیا این کارگردان که در مراحل ساخت فیلم هاى سینمایى اش 
ثابت کرده براى عبور از خط قرمزها مى تواند راه هاى متفاوتى را آزمایش کند، 
این بار و براى به سرانجام رساندن سومین سریال تلویزیونى اش باز هم راه حلى 

در نظر دارد؟
زمانى جمال شورجه مى گفت جن و انس در تالشند تا سریال حضرت موسى (ع) 
ساخته نشود. حاال حاتمى کیا ســومین کارگردانى است که تصمیم گرفته براى 
ساخت این سریال به جنگ جن و انس برود. اما آیا این بار رایزنى هاى همیشگى 

مى تواند یارى رسان حاتمى کیا براى پیروزى در این جنگ باشد؟

 عاقبت پروژه جدید حاتمى کیا به کجا ختم مى شود؟ 

ســارق موبایل وزیر ورزش بعد از چند روز شناسایى 
دستگیر شد.

همزمان بــا برگزارى مراســم تشــییع پیکــر نادر 
طالب زاده از مقابل مســجد بالل، جیب بر حرفه اى 
تهران هم براى سرقت به آنجا رفت تا بتواند در جریان 
مراســم با جیب برى هزینه هایش را تأمین کند. دزد 
جوان بعد از سرقت گوشى موبایل گرانقیمت بالفاصله 

از محل متوارى شد.
دو روز بعد خبر رسید در جریان برگزارى مراسم تشییع 
نادر طالب زاده تلفن همراه وزیر ورزش و جوانان سرقت 
شده است. بررســى هاى اولیه نشان مى داد یک سارق 
حرفه اى در یک لحظه بدون آنکه محافظان او متوجه 
شوند، جیب وزیر را زده و موبایلش را سرقت کرده است. 
خود وزیر البته تکذیب کرد که کسى موبایلش را زده باشد 
و گفت که چون سرش شلوغ است احتماًال گوشى اش را 

جایى گذاشته که حاال یادش نیست کجاست !
اما با گذشت بیش از دو هفته از وقوع حادثه، مأموران 
پلیس آگاهى تهران موفق شــدند سارق موبایل وزیر 

ورزش را در حاشیه شهر شناسایى و دستگیر کنند.
دزد سابقه دار در تحقیقات اولیه به سرقت موبایل اعتراف 
کرد و مدعى شــد نمى دانســته فردى که موبایلش را 

سرقت کرده وزیر است و او را نمى شناخته است.
موبایل سرقتى از سارق کشف و تحویل سجادى شد.

 نمى دانستم موبایل 
وزیر را زده ام!
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وجود کاالهاى مورد نیاز در 
بازارهاى کوثر 

مدیرعامل سـازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى 
مشاغل شهرى شـهردارى اصفهان گفت: شهروندان 
با وجود تدابیر و تمهیدات در نظر گرفته شـده سازمان 
میادیـن میوه و تره بار و سـاماندهى مشـاغل شـهرى 
شـهردارى اصفهان بـراى تأمیـن و عرضـه کاالها و 
محصوالت مورد نیاز، مى توانند بـا آرامش و اطمینان 
خاطـر ارزاق و مایحتاج خـود را از بازارهـاى روز کوثر 
شـهردارى تهیه کننـد. امیرحسـین ماه آورپـور افزود: 
اقالم گوناگون در بازارهـاى کوثر به وفور وجود دارد و 
به قیمت مصـوب و جدید و مطابق با اعالم نرخ سـتاد 
تنظیم بـازار عرضـه مى شـود. وى گفـت:در انبارها و 
قفسـه هاى بازارهاى کوثر تمـام کاالهاى مـورد نیاز 

شهروندان موجود است.

10 هزار مدرسه تخریبى داریم
سرپرست اداره کل  نوسازى، توسـعه و تجهیز مدارس 
استان اصفهان گفت: 10  هزار و 344 کالس درس این 
استان داراى قدمت باالى 40 سـال است که بر اساس 
ضوابط و مقررات باید تخریب، بازسازى و نوسازى شود. 
مجید نسیمى افزود: در مجموع 33 هزار و 526 کالس 
درس در اسـتان اصفهان وجود دارد که  13 هزار و 789 
کالس درس  عمر زیر 40 سال دارند که بر اساس آیین 
نامه هاى مختلف و با توجه به مقررات ملى، باید مقاوم 

سازى شوند.

هوا 6 درجه گرم تر مى شود
کارشناس اداره کل هواشناسى استان اصفهان گفت: 
بر اثـر نفوذ تـوده گردوخـاك از کانون هـاى خارجى، 
هواى نواحـى مرکزى، شـرقى و شـمالى اصفهان تا 
سه شـنبه غبارآلود است. آسـیه آقایى افزود: سه شنبه 
بر اثـر وزش بـاد و اسـتمرار گردوخاك، غبـار محلى 
را در نیمـه مرکزى به ویژه کالنشـهر اصفهـان و نیز 
شـرق و شـمال اسـتان انتظار داریم. وى با اشـاره به 
روند افزایشى دماى اسـتان، گفت: دماى هوا بین 4 تا 

6 درجه سانتیگراد باال مى رود.

کشف 107 دستگاه حفارى 
غیرمجاز 

معاون حفاظت و بهره بردارى شـرکت آب منطقه اى 
اصفهـان از توقیـف 107 دسـتگاه و ادوات حفـارى 
غیرمجاز در این استان از ابتداى سال تاکنون خبرداد. 
محمود چیتیان اظهار داشـت: 73 عدد پمپ و کفکش 
غیرمجاز از شبکه هاى آبیارى توقیف شد. وى با اشاره 
به توقیف 2 دسـتگاه خـودرو تانکر در حین برداشـت 
غیرمجاز از شـبکه هاى آبیـارى افزود: 14 دسـتگاه و 
ادوات حفارى غیرمجاز نیز در این بازه زمانى دو ماهه 

توقیف شد.

بازداشت عامل تیراندازى 
دربویین میاندشت 

فرمانـده انتظامـى شهرسـتان بوئین میاندشـت اظهار 
داشـت:در پـى وقوع یـک مـورد تیرانـدازى در یکى از 
روستاهاى تابعه شهرستان بوئین میاندشت که منجر به 
مجروح شدن یکى از شهروندان شد موضوع بالفاصله در 
دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومى این شهرستان 
قـرار گرفت. حمـزه بهرامـى افـزود: مأموران بـا انجام 
اقدامات اطالعاتى و رصد هوشمندانه خود در کمتر از 24 
ساعت هویت اصلى عامل این تیراندازى را شناسایى و 

نسبت به دستگیرى وى در مخفیگاهش اقدام کنند. 

خطر بروز تب کریمه کنگو 
معاون سـالمت اداره کل دامپزشـکى استان اصفهان 
با اشـاره به اینکه تاکنون هیـچ مـوردى از آلودگى به 
ویروس تب کریمه کنگو در استان گزارش نشده، گفت: 
با این وجود ظرفیت بالقوه بروز بیمارى در استان وجود 
دارد؛ به همین دلیل اقداماتى در دستور کار دامپزشکى 
قرار گرفته که یکى از مهم ترین آن ها، کنترل جمعیت 

کنه ها است.

خبر

مدیر کل فرودگاه هاى اســتان اصفهان گفت: شــروع 
عملیات رفت پرواز زائران حج تمتع امســال در اصفهان، 
از 26 خرداد از فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان 

انجام خواهد شد.
حســن امجدى با اشــاره به برنامه ریزى بــراى اعزام 
4417 زائر خانه خدا از فرودگاه اصفهان افزود: بر اساس 
اطالعات اولیه در عملیات رفت پروازهاى حجاج امسال، از 
اســتان هاى اصفهان و چهار محال و بختیارى، هزار و  
893 زائر مدینه اول و یک هــزار و 524 زائر مدینه دوم از 
طریق فرودگاه شهید بهشــتى به سرزمین وحى مشرف 

خواهند شد.

وى با اشاره به آمادگى کامل فرودگاه اصفهان جهت انجام 
مطلوب این پروازها ادامه داد: فشــردگى پروازهاى حج 
امسال، اهمیت خدمت رسانى به موقع و کامل به زائران 

خانه خدا را دو چندان مى کند.  
مدیر کل فرودگاه هاى استان اصفهان زمان شروع عملیات 
رفت پروازهاى حج تمتع امسال را در اصفهان، از 26 خرداد 
تا دوم تیر بیان کرد و گفت: کلیه پروازهاى رفت توســط 

شرکت هواپیمایى ایران ایر انجام مى شود.
امسال 22 کاروان از این استان جزو مدینه قبل و 9 کاروان 
جزو مدینه بعد هستند. سفر ُحجاج بیت ا... الحرام در 2 سال 

اخیر بدلیل همه گیرى ویروس کرونا انجام نشد.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: نتایج 
مثبت آزمایش هاى کرونا در اســتان در یک هفته اخیر به 
زیر10 درصد رسید اما همین رقم پایین نیز نشان مى دهد 
که ویروس کرونا همچنان در سطح جامعه در حال گردش 

است.
پژمان عقدك افزود: نتایج مثبت آزمایش هاى کرونا در یک 
هفته اخیر در اســتان اصفهان بین 3 تا 10 درصد و میزان 
نمونه هاى گرفته شــده براى آزمایش(احتماال بیمار) بین 

600 تا 400 نمونه در روز بود.
وى با بیان اینکه آمار کرونا در استان همچنان رو به کاهش 
است، اظهار داشت: میزان مرگ و میر ناشى از کرونا در چند 

روز اخیر در استان بین صفر و یک و تعداد بیماران  بدحال 
بسترى در بخش مراقبت هاى ویژه(ICU) حدود 20 نفر بود.
وى با اشاره به اینکه بر اساس آخرین اطالعات، 137 بیمار 
داراى عالئم کرونا در بیمارســتان هاى اســتان اصفهان 
بسترى هســتند، تصریح کرد: این آمار نشــان مى دهد 
که هنوز ویــروس کرونــا در جامعه وجــود دارد و مردم 
باید شیوه نامه هاى بهداشتى بویژه اســتفاده از ماسک را 

رعایت کنند.
عقدك خاطرنشان کرد: در زمان حاضر همه شهرستان هاى 
اســتان در وضعیت آبى(عادى) یا زرد(خطر متوسط) قرار 

دارند.

رسیدن نتایج مثبت آزمایش  
کرونا به زیر 10 درصد

26 خرداد، اولین پرواز 
زائران حج از اصفهان

معاون برنامه ریزى و توسعه سرمایه گذارى شرکت 
آبفاى اصفهان اعالم کرد: تکمیل و اجراى 22 طرح 
آب و فاضالب با اعتبار مورد نیاز 2 هزار و 750 میلیارد 
تومان براى سفرآتى رییس جمهورى به این استان 

پیشنهاد شده است.
کاظم جعفرى افزود: این طرح ها شــامل 6 پروژه در 
بخش آب و 16 طرح در بخش فاضالب اســت که 
برخى از آنها بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکى دارد.

وى ادامــه داد: آبرســانى به مناطق و شــهرهاى 
گلپایگان، خوانســار، َگز، ُخــور و باغبهادران، ایجاد 
و توســعه تاسیســات فاضالب مناطق و شهرهاى 
بویین و میاندشــت، افوس، چــادگان، ُرزوه، تیران، 
خوانســار، گلپایگان، اژیه، هرند، اردستان، شهرضا، 

نجف آبــاد، داران، دامنــه، نایین، بافــران، انارك، 
قهدریجان، کلیشاد، سودرجان، ابریشم، ایمانشهر، 
بهاران، پیربکران و مســکن مهر تودشک در ُزمره 

این طرح هاست.
معاون برنامه ریزى و توسعه سرمایه گذارى شرکت 
آبفاى اصفهان خاطرنشان کرد: بازسازى تاسیسات 
و شبکه فاضالب شهرهاى اصفهان، شاهین شهر و 
خمینى شهر از دیگر پروژه هاى مورد اشاره خواهد بود.
وى با بیان این کــه اولویت آبفاى اصفهــان ارائه 
طرح هاى نیمه تمام براى تصویب اعتبار در سفر پیش 
روى رییس جمهورى به استان است، تصریح کرد: 
طرح هاى یاد شــده در تامین آب آشامیدنى پایدار و 
انتقال و تصفیه فاضالب، نقش بسزایى خواهد داشت.

ارائه 22 طرح آبفاى اصفهان به رئیس جمهور

نرخ فرونشست زمین در ایران بیش از 5 برابر متوسط جهانى 
است. در این میان استان اصفهان وضعیتى بسیار بحرانى 
دارد و در استان اصفهان وضعیت دشت اصفهان- برخوار 
از همه جا بحرانى تر است. به گفته مدیرکل سازمان زمین 
شناسى اصفهان در استان اصفهان 35 دشت وجود دارد که 
از این تعداد 27 دشت ممنوعه و 10 دشت از این 27 دشت 
ممنوعه بحرانى است. تنها 8 دشت آزاد در اصفهان وجود 
دارد که بیشتر در مناطق شرقى استان است. در این هشت 
دشت آزاد نیز به دلیل کیفیت بسیار پایین آب آبخوان ها و 
یا حفر چاه ها که عامل اصلى از بین رفتن آبخوان ها اســت 
فرونشست کمى مشاهده مى شود. زمین هاى کشاورزى، 
ساختمان ها و زیرساخت هاى شهرى و ابنیه هاى تاریخى 
مســتقیما تحت تاثیر فرونشست در اســتان اصفهان قرار 
گرفته اند و هفته گذشــته  هم اســتاندار اصفهــان خبر از 
تخلیه 100 مدرسه در این استان به دلیل فرونشست زمین 
داد. «خبرآنالین» درباره این موضوع با بهرام نادى، عضو 
کارگروه فرونشست زمین اصفهان گفت وگو کرد که بخشى 

از نظرات او را مى خوانید.

   دشــت اصفهان- برخوار شامل شــهرهایى همچون 
اصفهان، دولت آباد، حبیب آباد، گز، شاهین شهر و... است 
که جمعیت ســاکن در آن بیش از 2/5میلیون نفر اســت. 

برداشــت بى رویه آب هاى زیرزمینى منجر به فرونشست 
زمین در این دشــت با حداکثر نرخ 18/5 سانتیمتر در سال 
1400 شده است. بیشترین نرخ فرونشست  در مناطق شمالى 
اصفهان و نواحى 4 و 5 آموزش و پرورش رخ داده است که 
جمعیت آن را اقشار کم درآمد و مهاجرین تشکیل مى دهد. 

   عامل اصلى فرونشســت در دشــت اصفهان-برخوار 
وجود 4854 چاه مجاز با برداشت سالیانه 286 میلیون متر 
مکعب، 1490چاه غیرمجاز با برداشت سالیانه 29 میلیون 
متر مکعب با مجموع 315 میلیون متر مکعب در ســال و 
عدم تغذیه آبخوان به دلیل عدم جریان آب ســطحى در 

زاینده رود است. 
   در حال حاضر تعدادى از مردم اصفهان به سمت مناطق 
شمالى کشور و به استان هاى گیالن و مازندران مهاجرت 
کرده اند چــرا که نمى دانند در آینــده وضعیت آب و تبعات 
فرونشســت زمین چه خواهــد بود. اما همیــن مهاجرت 
به اســتان هاى مازندران و گیالن هم منجــر به افزایش 
ویالســازى و در نتیجه تخریب جنگل ها و اکوسیســتم 
مناطق شمالى مى شود. هرچند شــهر اصفهان و شهرها و 
شهرك هاى اطراف آن مثل فوالدشهر و بهارستان از مناطق 
مهاجرپذیر محسوب مى شوند و بارگذارى جمعیتى دارند. 
این بارگذارى مهاجرتى نیز فشار بر منابع آب و خاك را بیشتر 

کرده و به فرونشست زمین سرعت مى دهد.

تبعات فرونشست زمین در تغییر سبک زندگى

مهاجرت اصفهانى ها به گیالن و مازندران

 «فعًال هیچ موردى از آبله میمونــى در ایران یا تهران 
نیست.» این محتواى توییتى اســت که احمد مهرى، 
اپیدمیولوژیست و پژوهشگر حوزه سالمت بعد از انتشار 
فیلمى در فضاى مجازى که نشان مى داد فردى در تهران 
به آبله میمونى مبتال شده اســت، منتشر کرد و نوشت: 
«بیمار موردنظر تیپیک آبله مرغان جنرالیزه است و حالش 
خوب و نزدیک به ترخیص است. البته با هماهنگى هایى 

که انجام داده اند، نمونه گیرى هم انجام شده است.»
بالفاصله بعد از انتشار این توییت، سرپرست مرکز روابط 
عمومى و اطالع رســانى وزارت بهداشت نیز اعالم کرد 
که تاکنون مورد مشــکوك به آبله میمونى نداشته ایم و 
شبکه بهداشــتى کشور هر مورد مشــکوکى را بررسى 

مى کند.
با وجود اینکه هنوز مواردى از این بیمارى در خاورمیانه 
و آســیا گزارش نشــده و تنها اروپا را درگیر کرده است 
اما به گفته دانشــمندان با توجه به اینکه دوره نهفتگى 
بیمارى آبله میمونى از شــش تا 13 روز یــا بین پنج تا 
21 روز نیــز اســت، ممکن اســت مواردى باشــد که

 پنهان است. 
آبله میمونى ویروسى نیســت که به راحتى شیوع پیدا 
کند، بنابراین پزشکان از شیوع همزمان آن در قاره هاى 

مختلف متحیر شده اند. 
به گفته دانشــمندان این ویروس فقط از طریق تماس 
فیزیکى نزدیک از جمله رابطه جنســى، از فردى به فرد 
دیگر منتقل مى شود. آبله میمونى در گذشته نیز در خارج 
از آفریقا یافت شده است، اما تعداد و دامنه موارد در شیوع 

کنونى غیرعادى است.
علیرضا ناجى، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســى 
دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى هم در رابطه با اینکه 
شیوع جدید این بیمارى یک مقدار متفاوت است و دلیل 
آن نیز این است که اکثر افراد مبتال، سابقه مسافرت به 
کشورهاى آفریقایى را نداشته اند و به نظر مى رسد انتقال 
درون جامعه اى اتفاق مى افتــد گفته:«این ویروس دو 
سویه مختلف دارد که سویه آفریقاى مرکزى تا 10درصد 
کشندگى دارد و ســویه دیگر که آفریقاى غربى است، 
ضعیف تر است و تا کنون کشــته نداشته است. اما اینکه 
بگوییم مرگ و میر ندارد، درســت نیست و ممکن است 

کشته هم داشته باشد.»
اوایل هفته جارى رئیس مرکــز تحقیقات بیمارى هاى 

نوپدید انستیتو پاســتور ایران نیز در رابطه با شیوع این 
بیمارى در ایران اعالم کرده بود که ما در آســتانه یک 
اپیدمى بزرگ نیستیم و آبله میمونى هنوز پایش به ایران 
نرسیده است اما با وجود سرعت زیاد شیوع این بیمارى 
بعیید نیست که تا چند روز دیگر شاهد شیوع مواردى از 

این ویروس در ایران هم باشیم.  
شــیوعى که در گفته هاى دکتر سوزان هاپکینز، مشاور 
ارشد پزشکى سازمان امنیت بهداشــتى بریتانیا که به 
عنوان اولین کشــورى که ویروس آبله میمونى در آن 
شناسایى شــد نیز مشخص اســت. او در آخرین اظهار 
نظراتش درباره این ویروس هشدار داده که ویروس آبله 
میمونى در حال گسترش است. این متخصص همچنین 
خبر داده که به تازگى مواردى شناســایى شده که هیچ 
تماسى با کسى که از غرب آفریقا آمده باشد، نداشته یا به 

آن مناطق سفر نکرده اند.
سازمان جهانى بهداشــت هم پیش از این در بیانیه اى 
اعالم کرده بود که شیوع  این ویروس، غیرعادى است 
زیرا در کشورهایى در حال رخ دادن است که این بیمارى 

در آنها بومى نیست. 
در حال حاضر 15 کشور دنیا موارد مشکوك این بیمارى 
را گزارش کرده اند. در این 15کشور، 197مورد مشکوك 
گزارش شده و 108 مورد تشــخیص قطعى در دنیا داده 
شده و در حال پیشروى است تا جایى که نظرات مختلفى 

در زمینه همه گیر شدن این بیمارى وجود دارد.
حاال یک احتمال درباره شیوع ویروس آبله میمونى وجود 
دارد و آن این است که این ویروس تغییر کرده هرچند در 
حال حاضر شواهد کمى وجود دارد که نشان دهد این یک 
نوع جدید است. احتمال دیگر این است که این ویروس 

زمان و مکان مناسب براى رشد را پیدا کرده است.
تا کنون مجموع مــوارد آبله میمونى در سراســر اروپا 
از 100مورد فراتر رفته اســت و آلمان وضعیت فعلى را 
«بزرگ ترین مورد شیوع این بیمارى در اروپا» توصیف 

کرده که احتمال همه گیرى هست.
هانس کلوگه، مدیر منطقه اى سازمان جهانى بهداشت 
در اروپا نیز هشدار داده که «انتقال ویروس آبله میمونى 
ممکن است در فصل تابستان تسریع شود زیرا مردم در 

جشنواره ها و مهمانى ها دور هم جمع مى شوند.»
عالوه بر موارد اروپایى، استرالیا نیز تأیید کرده است که 
یک مرد که به بریتانیا سفر کرده بود به این ویروس مبتال 
شده است. در آمریکاى شمالى هم مقام هاى بهداشتى در 

ایالت ماساچوســت گفتند مردى که به کانادا سفر کرده 
بود به ویروس مبتال شده است. آژانس بهداشت عمومى 
کانادا گفت که دو مورد را در کبک شناســایى کرده اما 
مشخص نیست این مسافر آمریکایى قبل یا در طول سفر 
خود به مونترال آلوده شده است اما آیا موارد بیشترى از 

ابتال در راه است؟
شارلوت همر، کارشناس بیمارى هاى نوظهور دانشگاه 
کمبریج در این زمینه گفته: «احتمال دارد افرادى را که 
پیش از این با عالئم خفیف مراجعــه کرده بودند نادیده 
گرفته باشیم یا در مورد آنها تشخیص اشتباه داده باشیم 
اما حاال با آگاهى از شیوع چنین ویروسى موارد بیشترى 

شناسایى مى شوند.»
او در باره دالیل شیوع این ویروس گفت: «در اصل، ما 
با دو گزینه روبه رو هســتیم. یا ویروس عوض شده یا 
حساسیت ما نسبت به آن تغییر کرده است. از طرف دیگر، 
ممکن است با مجموعه شرایطى مواجه شده باشیم که 
به ویروس اجازه داده گسترش یابد؛ به عنوان مثال این 
که اثر واکسیناسیون هاى آبله گذشته در حال محو شدن 
اســت و افراد کمترى در برابر آبلــه میمونى محافظت 

مى شوند.»
اکنون واکسن خاصى براى آبله میمونى وجود ندارد، اما 
چندین کشور از ذخیره واکسن هاى آبله خبر داده اند. گفته 
مى شود که واکسن آبله حدود 85 درصد در پیشگیرى از 
ابتال به آبله میمونى مؤثر است زیرا این دو ویروس کامًال 

مشابهند.
در این زمینه مسعود مردانى، فوق تخصص بیمارى هاى 
عفونى نیز با بیان اینکه آبله میمونى تاکنون درمان قطعى 
نداشته اعالم کرد که شاید واکســن آبله و آبله مرغان 
که براى پیشــگیرى از این بیمارى ها مورد استفاده قرار 
مى گیرند مى  تواند بر این بیمارى مؤثر باشد: « داروهاى 
ضد ویروســى بســیارى براى درمان این بیمارى مورد 
استفاده قرار گرفتند اما تا کنون اثربخشى صد در صدى 

نداشته اند.»
40 سال از زمانى که همه کشورها واکسیناسیون معمول 
آبله را با واکســن هاى مبتنى بر واکسیناسیون متوقف 
کرده اند مى گذرد. از آنجایى که واکسیناسیون در غرب 
و مرکــز آفریقا در برابــر آبله میمونى نیــز یک راهکار 
محافظت کننده بود، اکنون جمعیت هاى واکسینه نشده 
در حال حاضر بیشتر مستعد ابتال به عفونت ویروس آبله 

میمونى هستند.

با وجود فرسودگى 400 کیلومتر از شبکه انتقال فاضالب 
شهر اصفهان، هیچ بودجه اى به آن تخصیص نیافته است

مدیر دفتر مطالعات و بررســى هاى فنى شرکت آبفاى 
استان بازسازى بخش هاى فرســوده انتقال فاضالب 
را نیازمند 12 هزار میلیارد تومان اعتبار دانست و گفت: 

این بودجه تاکنون تامین نشده و هزینه بازسازى ساالنه 
این خطوط صرفا از اعتبارات جارى شــرکت آبفا تامین 

مى شود.
سعید شمسایى با اشاره به شبکه انتقال فاضالب 3 هزار 
و 900 کیلومترى شهر اصفهان افزود: علت اصلى تاخیر 

در بازسازى این شبکه تخصیص نیافتن اعتبار مورد نیاز 
است.

وى تاکید کرد: بررسى هاى ویدئومتریک نشان مى دهد 
که 10 درصد از این شبکه (400 کیلومتر) نیاز به بازسازى 

دارد که اولویت اصلى آن با مناطق سه و چهار است.

بالى آبله میمونى

فرسودگى 400 کیلومتر از شبکه فاضالب شهر اصفهان

نصف جهان  برخى از فروشــندگان مــواد غذایى 
به بهانه هاى مختلف از جمله دسترســى آسان تر 
براى خریداران، مواد غذایى مثل پاکت هاى شــیر 
و آب معدنى هایشــان را به شــکل دپو  در بیرون 
از مغازه هایشــان مى گذارند که از ابتداى صبح تا 
ظهر یا بعدازظهر در دماى غیر استاندارد نگهدارى

 مى شود. 
این در حالى است که روى بسته مواد غذایى، جمله 
«نگهدارى در یخچال» قید شده است؛ این موضوع 

به خصوص در رابطه با بطــرى هاى آب معدنى به 
خوبى مشاهده مى شود. این بطرى ها اگر در معرض 
نور مســتقیم آفتاب قرار گیرند به ســرعت فاسد و 
سمى مى شوند و این امر میزان آسیب پذیرى آنها را 

افزایش مى دهد.
 در ایــن زمینــه مرکز بهداشــت اصفهــان باید 
نظارت هاى الزم را داشته باشد تا دیگر شاهد موارد 
مسمومیت غذایى به خصوص در آستانه فصل گرم 

نباشیم.

مسمومیت در آستانه فصل گرم 

نصف جهــان روزنامه اجتماعــى- اقتصادى «عصر 
اصفهان» تیتر یک خود را به بازگشــایى آب زاینده 
رود در شهرســتان هاى غــرب اصفهان اختصاص 

داده است.
این روزنامه در بخشى از خبر این تیتر که در صفحه دوم 
خود آورده نقل قولى از معاون بهبود تولیدات گیاهى 

سازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان آورده و از 
بازگشایى آب زاینده رود براى کشاورزان غرب اصفهان 
خبر داده است. به گفته رستمى طبق برنامه ریزى هاى 
الزم آب زراعى جارى براى کشت بازگشایى و استفاده 
شــد و در حال حاضر نوبت آبرسانى به مناطق غربى 

است و طبق برنامه ریزى ها ادامه دارد. 

بازگشایى آب براى کشاورزان غرب 

نصف جهان  خانه تئاتر حوزه هنرى اصفهان، میزبان 
نمایش «مثل بى کس ترین جاشوى دریا » مى شود. 
این نمایش از دوم خرداد ماه روى صحنه رفته و تا 11 

خردادماه ادامه خواهد داشت.

این تئاتــر به کارگردانى پریســا کهکــش پور و با 
هنرنمایى حسین نصر اصفهانى، امین طاهرى، سید 
میثم صاف ربریان در تماشــا خانه ماه روى صحنه 

مى رود .

« مثل بى کس ترین جا شوى دریا »

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

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

راى شماره 5814 مورخه 1400/11/07 آقاى مرتضى  قائدى فرزند اسماعیل در ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 228/50 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 6   اصلى واقع دربخش 
12 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/3/3 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/18 - 1320672/ م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى /3/134

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

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

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراى شــماره 6851 و 6852 مورخه 1400/12/25 خانم  زهره گلشادى نجف آبادى فرزند 
حسینعلى در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه و آقاى على انتشارى    نجف آبادى 
فرزند کریم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124/95 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 111  اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/3 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/18 - 1321314/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/136

فقدان سند مالکیت
آقاى فریدون اللهى دهقى فرزند محمد على باســتناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود که تحت شماره 161602-1401/02/29 به تائید دفترخانه 1490 تهران رسیده 
است، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یک درب باغ  پالك شماره  904    فرعى  واقع 
در 4 اصلى  بخش 15   ثبت اصفهان که درصفحه 263 دفتر 60  امالك ذیل ثبت 12171  
بنام نامبرده صادر و تسلیم شده و معالمه دیگرى انجام نشده، مى باشد.نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد. تاریخ انتشار 1401/03/03 - 1322620 /م الف - سرپرست ثبت اسناد و امالك بخش 

مهردشت - نصراهللا علینقیان /3/129

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود  ششدانگ یک درب باغ  پالك  شماره 943 فرعى واقع در اشن 9 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ابوالقاســم کریمى  فرزند خداداد 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حــدود آن به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1401/03/26 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/03/03 
- 1322413/ م الف - سرپرســت اداره ثبت اســناد و امالك بخش مهردشت  - نصراهللا 

علینقیان /3/131

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

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

آراى شــماره 0912 و 0913 و 0914 مورخــه 1401/02/08 خانم  فرشــته چوپان نژاد 
فرزند محمد علــى در یک دانگ  مشــاع از  ششــدانگ یکبابخانه  و خانــم مریم حرى 

فرزند مرتضــى دردو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه و آقاى محســن غیور فرزند 
محمد رضا در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 162/69مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 1  فرعى از 311 اصلى واقع در قطعه5 بخــش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1401/3/3 - تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/3/18 - 1319507/ م الف  - حجت اله 
کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آبــاد ازطرف آفرین

 میرعباسى /3/132

آگهى تغییرات 
شــرکت خدمات بیمه اى توان تدبیر آتیه ســاز شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 37320 و شناســه ملى 10260548709 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/01/18 و نامه 
شــماره 1401/58872مــورخ 1401/02/07 مدیریت بیمه 
آسیا تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مریم سادات کرمانى راوندى به 
کدملى 1261210360 به سمت رئیس هیات مدیره ومدیرعامل 
و ســید مهدى کرمانى راوندى بــه کدملــى 1263260314 
بســمت نایب رئیس هیات مدیره ومصطفى دانــش به کدملى 
1141463830بســمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
رئیس هیات مدیره ومدیرعامل و با مهر شرکت است مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1318906)

آزمایش جالب اسپاتیفاى در صفحات هنرمندان
 اســپاتیفاى در حال آزمایش گالرى هــاى NFT در 
صفحات هنرمندان اســت. این ویژگى بــراى تعداد 
محدودى از کاربــران اندروید در ایــاالت متحده در 

دسترس است.
 نوازندگان عالوه بر آخرین آهنگ ها و لیســت هاى 
پخش خود، مــى توانند از صفحــات نمایه هنرمندان 
اســپاتیفاى براى تبلیغ کاالها و تاریخ هاى کنسرت 

اگر به این ویژگى دسترسى دارید، مى توانید با مراجعه 
به یکى از صفحات هنرمند موجود و پیمایش در لیست 
آهنگ، گالرى ها را مشــاهده کنید. ضربه زدن بر روى 
NFT به شــما امکان مى دهد عالوه بر توضیح کوتاه، 

 See» نسخه بزرگترى از آن را مشــاهده کنید. گزینه
 OpenSea NFT شما را به صفحه فهرست «More

استفاده کنند. ممکن است به زودى، آنها بتوانند از این 
صفحات براى تبلیغ NFT نیز استفاده کنند. اسپاتیفاى 
آزمایش گالرى هــاى NFT را آغاز کرده اســت. این 
ویژگى براى گروه منتخبى از کاربــران آمریکایى در 
اندروید در دسترس است و شامل عالقه مندان به وب 3 

مى شود.

هدایت مى کند، جایى که مى توانید توکن را خریدارى 
کنید. 

طبق گفته Music Ally، اســپاتیفاى بــراى فروش 
کمیســیونى دریافت نمى کند و به تســهیل در طول 

آزمایش کمک مى کند.
اســپاتیفاى به این رسانه گفت: «اســپاتیفاى در حال 

اجراى آزمایشــى اســت که در آن به گروه کوچکى از 
هنرمندان کمک مى کند تا پیشنهادات NFT شخص 
ثالث موجود خود را از طریــق پروفایل هاى هنرمندان 

خود تبلیغ کنند.
ایــن آزمایــش در حالى انجام مى شــود که ســایر 
 NFT پلتفرم هاى بزرگ مانند اینستاگرام ویژگى هاى

خود را ترکیب مى کنند. وال استریت ژورنال با استناد 
به داده هاى NonFungible اخیرا دریافت که فروش 
روزانه NFT نسبت به اوج خود در ماه سپتامبر 92 درصد 
کاهش یافته است. تعداد کیف پول هاى فعال نیز حدود 

88 درصد کاهش پیدا کرده است.        

اگر صاحب کسب وکار اینترنتى هستید، با ارزیابى ریسک 
امنیتى خود مى توانید فرض کنید که وضعیت امنیتى شما 
در مرحله نوپایى قرار دارد، اما با انجام چند مرحله ساده 
مى توانید بالفاصله براى محافظــت از داده هاى خود و 

کارمندان خود انجام دهید.
 راه اندازى و توسعه یک کســب وکار حتى در زمان هاى 
خوب کار ســختى اســت، اما  در زمان هــاى بحرانى 
چالش هاى جدیدى را به همــراه دارد. با افزایش اتکاى 
ما به فنــاورى براى بســیارى از جنبه هــاى زندگى  از 
جمله کســب در آمد، درك این موضوع نیــز افزایش 
مى یابــد کــه بحران هــا و شــرایط اضطــرارى 
جهانى یا حتى منطقه اى پیامدهــاى مختلفى در حوزه 

کسب وکار دیجیتال و امنیت شغلى 
براى ما به همراه خواهد داشت.

دو سال پیش، بسیارى از زندگى ها و 
معیشت ها به طور ناگهانى با یک هشدار 

نابهنگام به حالت تعلیق درآمد. همه گیرى 
کرونا، شکنندگى جمعى ما را آشکار کرد 

و هجوم ناگزیر به سمت فعالیت هاى 
مجازى، انعطاف پذیرى بســیارى 

از کســب وکارها را در معرض 

آزمایــش قــرار داد و در عین حال 
زمینه   مساعدى را براى جرایم سایبرى 

ایجاد کرد.
امروزه نیز متخصصان امنیت سایبرى زنگ خطر 

جهانى دیگرى را به صــدا در مى آورند، خطر پیامدهاى 
ســایبرى بزرگ ناشــى از جنگ در اوکراین که ممکن 
اســت عملکرد برخى از ســازمان ها را در جهان مختل 
کند و در برخى مــوارد باعث ایجاد یــک خطر جهانى 
شــود. که در اصطالح به آن بحران آبشارى مى گویند. 
پس تحوالت جهــان تاثیرات مثبت و منفى بســیارى 

را به صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم بر دنیاى فضاى 
سایبرى مى گذارد. این خطر براى سازمان هاى دولتى و 
شرکت هاى چندملیتى از جمله کسب وکارهاى کوچک 
و متوسط اینترنتى، محتمل است. شرکت هاى کوچک 
بدون داشتن پشتیبان، ممکن است براى دفاع از خود در 
برابر مجرمان ســایبرى یا مقابله با یک حمله سایبرى، 

دچار مشکل شوند و عمال کار سختى در پیش رو دارند.
با توجه به اینکه بیشتر آموزش ها و  پوشش هاى رسانه اى 
بر نقض هاى امنیتى بزرگ متمرکز شــده، بسیارى از 
صاحبان مشاغل کوچک ممکن اســت به خاطر اینکه 
فکر مى کنند امن هســتند، به نکات امنیتى و رفع باگ 
سامانه کسب وکار خودت اهمیت چندانى ندهند. از این رو 

امروزه هیچ شرکتى آنقدر کوچک نیست که مورد توجه 
افراد جنایت قرار نگیرد- یا آسیب جانبى ناشى از حمالتى 

که به اهداف دیگر انجام مى شود، دامن آنها را نگیرد. در 
اغلب موارد، شرکت ها و کسب وکارهاى کوچک قربانى 
حمالتى مى شوند که به طور بى رویه در مقیاس بزرگ تر 

به کار گرفته مى شوند.
اگر صاحب کسب وکار اینترنتى هستید، با ارزیابى ریسک 
امنیتى خود مى توانید فرض کنید که وضعیت امنیتى شما 
در مرحله نوپایى قرار دارد. با این حال، چند مرحله ساده 
وجود دارد کــه مى توانید بالفاصله بــراى محافظت از 

داده هاى خود و کارمندان خود انجام دهید.
براى ارزیابى ریسک خود فهرستى تهیه کنید؛  اگر ندانید 
چه چیزى دارید، نمى توانید از آن محافظت کنید. لیستى 
از تمام ســخت افزارهاى خود را تهیه و نگه دارى کنید: 
رایانه هاى شــخصى، 
 ، لــپ تاپ هـــا
تلفن هــــاى 
همــــراه، 
روترهــا و 

چاپگرها، 

خدمــات دیجیتال 
نرم افزارى که استفاده 
مى کنید، حساب هاى بانکى 
و ســرویس هاى ابــرى مانند 
گوگل داکز و آى کلود نیز شامل این 
لیست مى شوند.  این لیست موجودى هاى 
شما، تشخیص اینکه کجا و چه چیزى ممکن است 

اشتباه باشد را آسان تر مى کند.
سیاســت هاى امنیتى خود را تعریف کنید؛  ایمنى و 
مدیریت خوب دســت به دست هم مى دهند تا وضعیت 

امنیت شما را تضمین کنند.

امنیت خود را به چالش بکشــید و سوال از خود بپرسید؛ 
مانند اینکه چرا فقط کارکنان مجاز مى توانند وارد دفتر 
شــوند، یا چرا آنها نباید از لپ تاپ هاى شخصى یا سایر 
دستگاه ها براى دسترســى به داده هاى کارى استفاده 
کنند، به کارمندان خود اطالع دهید که اگر از راه دور کار 
مى کنند، چرا باید هنگام اتصال به واى فاى هاى عمومى 

مراقب باشند.
کنترل هاى دسترســى کارمندان را تنظیم کنید؛  براى 
اطمینان از اینکه سیاســت هاى امنیتى اجرا مى شوند یا 
خیر، مهم است که کنترل هاى فناورى اطالعات را سر 
لوحه کار خود قرار دهید. یک گام اساسى این است که 
یک نام کاربرى و رمز عبور یا عبارت عبور منحصربه فرد 
براى هر کارمند براى دسترسى به لپ تاپ خود و اینترانت 
شرکت تعیین کنید. پروتکلى را تنظیم کنید که کارمندان 
درصورت مواجهه با هر نوع مشکل امنیتى یا حادثه باید 
از آن پیروى کنند. همچنین باید از نرم افزارهاى امنیتى 
براى محافظت از کارمندان در برابر بدافزارها اســتفاده 
کنید و در نهایت، استفاده از رمزگذارى براى جلوگیرى 
از دسترسى و خواندن اطالعات توسط مهاجم و 
احراز هویت دو مرحله اى بــراى ارائه یک الیه 

اضافى در باالى رمز عبور را در نظر بگیرید.
سیاســت هاى امنیتى خود را آزمایــش کنید؛  با  
انجام  اقدامات قبلى، کسب و کار شما تا حد خاصى 
از حفاظت بهره مند مى شود. اما باید مطمئن شوید 
که تمام مراحل به خوبى اتخاذ شده اند و در صورت 
حمله، قابلیت مقابله و رفــع آن را دارید. به خاطر 
داشته باشــید که باید مطمئن شوید کارمندان از 
رمزهاى عبــور قوى و منحصر به فرد اســتفاده 

مى کنند.
آموزش؛  افزایش آگاهى کارکنان در مورد امنیت 
ســایبرى یک تالش طوالنى مدت است. حتى 
کارمندان آگاه ممکن اســت به ایمیل هاى ساده 
فیشینگ دچار شــوند. یک اســتراتژى امنیتى موثر به 
مدیریت شــما براى اطالع رســانى و آموزش کارکنان 

بستگى دارد.
به آزمایش ادامه دهید؛  زمانى که مراحل قبلى را پشت سر 
گذاشتید، مراقبت خود را ضعیف نکنید. شما باید حداقل 
یک بار یا بیشتر در طول سال فرآیندهاى خود را مجدداً 
ارزیابى کرده و اطمینان حاصل کنید که کارکنان شما از 
دستورالعمل هاى شما پیروى مى کنند، همه نرم افزارهاى 
شما به روز هستند تا از آسیب پذیرى هاى شناخته شده در 
امان بمانند و حساب ها و دسترسى کارمندانى که شرکت 

را ترك کرده اند غیرفعال یا حذف کنید.

 اندروید 13 براى تبلت ها، نوار وظیفه، چندوظیفگى بهبود 
یافته و ویژگى هاى مفیدترى را به همراه دارد.

در کنفرانس I/O گوگل، این شرکت به طور رسمى اندروید 
13 را به نمایش گذاشت و ویژگى هاى مخصوص زیادى را 

براى تبلت هاى اندرویدى ارائه کرد.
به روزرسانى سیســتم عامل ۱۲L Android طرح بندى را 
براى دســتگاه هاى صفحه نمایش بزرگ تر بهینه سازى 
کردند.  اندروید 13 با ارائه قابلیت هاى چندوظیفه اى بهتر 
براى تبلت ها، راه ۱۲L Android را ادامه مى دهد و بر توسعه 

سیستم عامل اندروید تمرکز دارد.
با نوار وظیفه به روز شده، مى توانید به راحتى نماى تبلت خود را به یک صفحه تقسیم شده تغییر دهید. این 

یک نوار وظیفه شبیه به دسکتاپ خواهد بود که روى ویندوز است.
همچنین در اندروید 13، مى توانید دست خود را به راحتى روى صفحه نمایش قرار دهید، بدون اینکه نگران 

تشخیص اشتباه آن به عنوان قلم استایلوس باشید.
مهم تر از همه، از دیدگاه رابط کاربرى، اندروید 13 یک اعالن به روز شده را ارائه مى کند که اطالعات بیشترى 

را نشان مى دهد و از نمایشگر بزرگ تبلت، بهره بهترى مى برد.
سایه اعالن ها به دو نیمه تقسیم شده اند. همچنین مى توان تعداد برنامه هاى فعال در حال اجرا را در گوشه 
پایین سمت چپ مشاهده کرد و همراه با آخرین اعالن ها، دسترسى فورى به تنظیمات کنترل مانند روشنایى، 

اشتراك گذارى و ... را دریافت کرد.
گوگل همچنین بیش از 20 برنامه خود را به روز رسانى مى کند تا در تبلت هاى اندرویدى بهتر دیده شوند. این 
برنامه ها شامل موسیقى یوتیوب، نقشه هاى گوگل بهینه شده که اطالعات بیشترى را به نمایش مى گذارد و 
برنامه پیام هاى به روز شده با نماى چند ستونى است. همچنین به برنامه هاى شخص ثالث مانند فیس بوك 

و تیک تاك اشاره شده است که ظاهرى اصالح شده در اندروید 13 دارند.

اگرچه ال جى سال گذشته رسمًا از تجارت گوشى هاى هوشمند خارج شد، این شرکت همچنان در صنعت 
زنجیره تامین الکترونیک، به ویژه در بخش تجارى نمایشگر LED خود بسیار محبوب است.

امسال در Display Week ۲۰۲۲ SID، ال جى به عنوان یکى از اعضاى پنل در این رویداد دعوت شد و در 
 OLED طى نمایشگاه این شرکت، این برند فاش کرد که تیم تحقیق و توسعه آن با موفقیت یک دستگاه

تاشو را توسعه داده است که مى تواند 0 تا 360 درجه تا و باز شود.
در طول این رویداد، ال جى یک صفحه نمایش لمسى OLED تاشو را به نمایش گذاشت که وقتى به صورت 
افقى باز مى شود، 8,03 اینچ است. با این حال، چیزى که این صفحه نمایش را منحصر به فرد مى کند این 
است که پنل را مى توان به سمت داخل یا به بیرون تا کرد، در واقع، مى توان آن را در هر زاویه اى از 0 تا 360 
 OLED (شیشه فوق العاده نازك) براى UTG درجه تا کرد. از نظر دوام، به نظر مى رسد که ال جى از فناورى
تاشو استفاده مى کند و صفحه نمایش بیرونى با مواد ضد اثر انگشت پوشانده شده است تا دستگاه همیشه 
شیک به نظر برسد. ال جى همچنین ادعا مى کند که OLED ۳۶۰ تاشو براى 200000 بار در حالت عادى 
رتبه بندى مى شود و سایر جزئیات فنى نمایشگر شامل رزولوشن 2480 در 2200 پیکسلى آن است که اجازه 

مى دهد تا PPI ۴۱۳ واضح، پوشش 109,9 درصد از طیف رنگى DCI-P۳ و پنل آن را ارائه دهد.

چطور از امنیت سایبرى
 کسب وکارهاى کوچک محافظت کنیم؟

آمد، درك این موضوع نیــز افزایش جمله کســب در
مى یابــد کــه بحران هــا و شــرایط اضطــرارى 
در حوزه  جهانى یا حتى منطقه اى پیامدهــاى مختلفى

کسب وکار دیجیتال و امنیت شغلى
براى ما به همراه خواهد داشت.

دو سال پیش، بسیارى از زندگى ها و
با یک هشدار ناگهانى معیشت ها به طور

نابهنگام به حالت تعلیق درآمد. همه گیرى 
کرونا، شکنندگى جمعى ما را آشکار کرد 

و هجوم ناگزیر به سمت فعالیت هاى 
مجازى، انعطاف پذیرى بســیارى 

از کســب وکارها را در معرض 

آزمایــش قــرار داد و در عین حال 
زمینه   مساعدى را براى جرایم سایبرى 

ایجاد کرد.
امروزه نیز متخصصان امنیت سایبرى زنگ خطر 

جهانى دیگرى را به صــدا در مى آورند، خطر پیامدهاى 
ســایبرى بزرگ ناشــى از جنگ در اوکراینکه ممکن

اســت عملکرد برخى از ســازمان ها را در جهان مختل 
کند و در برخى مــوارد باعث ایجاد یــک خطر جهانى

شــود. که در اصطالح به آن بحران آبشارى مى گویند. 

اســت به خاطر اینکه  صاحبانمشاغل کوچک ممکن
فکر مى کنند امن هســتند، به نکات امنیتى و رفع باگ 
سامانه کسب وکار خودت اهمیت چندانى ندهند. از این رو 

امروزه هیچ شرکتى آنقدر کوچک نیست که مورد توجه 

براى ارزیابى ریسک خود فهرستى تهیه کنید؛  اگر ندانید 
چه چیزى دارید، نمى توانید از آن محافظت کنید. لیستى 
از تمامســخت افزارهاى خود را تهیه و نگه دارى کنید: 
رایانه هاىشــخصى، 
 ، لــپ تاپ هـــا
تلفن هــــاى

همــــراه، 
روترهــا و 

چاپگرها،

خدمــات دیجیتال 
نرم افزارى که استفاده 
مى کنید، حساب هاى بانکى 
و ســرویس هاى ابــرى مانند 
گوگل داکز و آى کلود نیز شامل این 
لیست مى شوند.  این لیست موجودى هاى 
شما، تشخیصاینکه کجا و چه چیزى ممکناست 

اشتباه باشد را آسان تر مى کند.
را تعریف کنید؛  ایمنى و خود سیاســت هاى امنیتى

مدیریت خوب دســت به دست هم مى دهند تا وضعیت 

خیر، مهم است که کنتر
لوحه کار خود قرار دهید
کاربرى و رمز عب یکنام
براى هر کارمند براىدس
شرکت تعیین کنید. پروتک
ن درصورت مواجهه با هر
از آن پیروى کنند. همچن
براى محافظت از کارمند
کنید و در نهایت، استفاد
دسترسى و خو از
احراز هویت دو م
اضافى در باالى ر
سیاســت هاى ام
انجام  اقدامات قبل
از حفاظت بهره من
که تمام مراحل به
حمله، قابلیت مقا
داشته باشــید که
ق رمزهاى عبــور

مى کنند.
آموزش؛  افزایش

ســایبرى یک تال
کارمندان آگاه مم
ی فیشینگ دچار شــوند.
مدیریتشــما براى اطال

بستگى دارد.
به آزمایش ادامه دهید؛  زم
گذاشتید، مراقبت خود ر
یک بار یا بیشتر در طول
اطمینان ارزیابى کرده و
دستورالعمل هاى شما پیر
شما به روز هستند تا از آس
امان بمانند و حساب ها و

اندروید 13 کار با تبلت ها را آسان مى کند

ی

ک

گوشى هوشمندى که 360 درجه باز مى شود
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احتماال شنیده اید که خوردن یک سیب در روز باعث دور ماندن از پزشک مى شود. اما آیا مى دانستید 

میوه اى وجود دارد که خوردن آن نه تنها باعث دور ماندن از پزشک شده بلکه از بسیارى از بیمارى ها نیز 
پیشگیرى مى کند؟

 میوه تاثیر بسیار زیادى در ســالمتى دارند. یکى از میوه هاى بسیار مفید براى سالمتى 

بلوبرى است که مى توان باعث پیشگیرى و دور ماندن از بسیارى از بیمارى ها 

ین طعم خوبى داشته و مى توان آن را همراه با صبحانه 
شود. این میوه همچن

یا عصرانه مصرف کرد.بر اســاس مطالعه اى در دانشــگاه سورى، بین 

مصرف بلوبرى و کاهش خطر بیمارى هاى قلبى عروقى که علت اصلى مرگ و میر 

در ایاالت متحده است، ارتباط وجود دارد. بنابراین مى توان گفت که مصرف بلوبرى 

مى تواند از قلب شما محافظت کرده عمر شما را نیز زیاد کند. این مطالعــه مى گوید 

که از آنجایى که بلوبرى بسیار غنى از آنتوســیانین است، تأثیر فوق العاده اى در 

کاهش خطر بیمارى هاى قلبى عروقى دارد. آنتوسیانین رنگدانه اى است که باعث مى شود تا بلوبرى رنگ آبى متمایل به 

ش داشته باشد و در برخى میوه ها و سبزیجات دیگر نیز وجود دارد.عالوه بر بلوبرى، بیشتر انواع توت ها نیز به کاهش 
بنف

خطر بیمارى هاى قلبى عروقى کمک مى کنند زیرا حاوى آنتوسیانین هستند. از دیگر غذاهاى غنى از آنتوسیانین مى توان 

به کلم قرمز و بادمجان اشاره کرد.این تحقیق توسط مطالعه دیگرى که در مجله Gerontology: Series A منتشر شده 

 خون و بهبود عملکرد عروق خونى مى شود.
است، تأیید شده است که مى گوید مصرف بلوبرى منجر به کاهش فشار

در مطالعات متعدد نشان داده شده است که بلوبرى منبع عالى آنتى اکسیدان است. این آنتى اکسیدان ها با کاهش 

ط هستند که در نتیجه مى توانند شما را در 
التهاب در رگ هاى خونى و همچنین خواص ضد سرطانى مرتب

برابر آسیب بسیارى از بیمارى ها مصون نگه دارد.

خوردن این میوه
باور غلط رایج  باعث پیشگیرى از بیمارى مى شود

در مورد
4 درد مفاصل و زانو 

حتى درد و تورم کوتاه مدت در مفاصل مى تواند کیفیت 
زندگى شما را تحت تاثیر قرار دهد. 

علت درد مفاصل هرچه که باشد، معموًال مى توانید آن را 
با دارو، فیزیوتراپى یا درمان هاى جایگزین درمان کنید. 

تنها مشکل در مصرف منظم مسکن ها است. 
مصــرف منظــم مســکن ها مى توانــد عــوارض 
جانبى داشــته باشــد که برخــى از آن هــا مى تواند

 جدى باشد.
در عوض، باید از یک ســبک زندگى سالم مانند تغذیه 
ســالم و ورزش صحیح پیروى کنید. ورزش به بازیابى 
عملکرد زانو و تسکین درد کمک مى کند. در حالى که 
یک رژیم غذایى سالم به حفظ کمبود مواد مغذى براى 

درمان التهاب کمک مى کند.

این گفته کامال اشتباه اســت. هیچ ارتباطى بین جراحى 
تعویض مفصل زانو و آب و هوا وجود ندارد. عالوه بر این، 
درد ناشى از این جراحى مشابه سایر جراحى ها است. اکنون 
مى توان درد را با یک رویکرد مدرن کنترل کرد. جراحى هاى 
پروتز زانو را مى توان در حداقل زمان انجام داد و به موفقیت 
رسید؛ بنابراین فرد مى تواند به راحتى پس از جراحى به برنامه 
روزانه خود ادامه دهد. جراحى را به تاخیر نیندازید؛ زیرا از درد 
مى ترسید. حتى مى توانید با پزشک خود صحبت کنید و تمام 

خود را برطرف کنید. درد نباید شک و تردید هاى 
مانع از انجام جراحى 

شود.

زانو بزرگتریــن مفصل بدن اســت و مــا از آن براى 
فعالیت هــاى مختلفى ماننــد پیــاده روى، دویدن و 

کوهنوردى استفاده مى کنیم.
 بنابراین، آن ها در برابر آسیب و درد آسیب پذیر مى مانند. 
به خصوص در ماه هاى زمســتان، بســیارى از افراد با 
مشکالت ارتوپدى که زمســتان به همراه دارد، مواجه 

مى شوند.
با این حال، ورزش به بازیابى عملکرد زانو، تسکین درد و 
کاهش وزن کمک مى کند. در واقع، تمرینات ساده اى مانند 
کشش پا، اسکات زانو و استپ آپ، زمانى که تحت نظر 
پزشک انجام مى شود، مى تواند در بازسازى قدرت زانو ها 

و کاهش سفتى مفاصل مفید باشد.

معموًال زانو درد به عنوان تشــخیص هواى سرد نشان 
داده مى شود. اما آیا فقط افراد مسن تر مبتال به آرتریت با 
درد مفاصل زمانى که دماى بیرون پایین مى آید، دست 

و پنجه نرم مى کنند؟ 
روشــى که ما در مورد زمســتان صحبــت مى کنیم، 
تنها علــت درد نیســت. تنهــا ســالمندان مبتال به 
آرتریت به دلیل ســردى هوا از زانو درد رنج نمى برند.
 افــراد مبتــال بــه آرتریت شــدیدتر ممکن اســت
 به دلیل فشار اتمســفر پایین و رطوبت زیاد هوا، درد و 

تورم بیشترى را  احساس کنند

از جراحى پروتز زانو 
باید اجتناب شود

ورزش نباید با زانو درد 
درد فقط انجام شود

در هواى سرد
 افزایش مى یابد

تسکین درد تنها راه براى 
مدیریت درد است

افسانه هاى بسیارى وجود دارند که مردم در مورد زانو درد در فصل زمستان آن ها را باور مى کنند. به همین دلیل است که مى توانید با از بین بردن رایج ترین افسانه ها در مورد درد زانو یا مفاصل در 
زمستان، نحوه مدیریت درد را بهتر درك کنید.در این گزارش باور هاى غلط شناخته شده در مورد درد مفاصل و زانو و راهکار تسکین در زمستان آمده است.

تسکین درد
 مفاصل و زانو

حاال که اشتباهات رایج درباره درد مفاصل 
و زانو را فهمیدیم، بیایید به سراغ پاسخ این 
سوال برویم که چه چیزى براى زانو درد 
مفید است. اگر مى خواهید زانو درد خود 
را کاهش دهید و مفاصــل، ماهیچه ها 
و اســتخوان هاى خــود را تقویت کنید، 
مى توانید نگاهى به راه حل هاى گیاهى 
و طبیعى زیر بیندازید. شما فقط مى توانید 
دقیق ترین و موثرتریــن اطالعات را از 

پزشک خود دریافت کنید.

سرما درمانى
به خصوص اگر زانودردى وجود 

دارد که در اثر ضربه یا زمین خوردن ناگهانى 
شروع مى شــود، مى توانید با اعمال ســرما در ناحیه 
دردناك، این درد ها را کاهش دهید. براى این کار کافى 
است چند تکه یخ را که از فریزر بیرون مى آورید در 

کیسه اى قرار دهید و با پارچه تمیزى بپیچید و 
مدتى روى محل درد بگذارید.

چنار برگ
برگ چنار در واقع یکى 

از طبیعى ترین موادى است 
که به تقویت استخوان ها کمک مى کند. 
به ویژه براى بهره منــدى از اثرات برگ چنار که 

براى کلسیفیکاســیون و روماتیســم مفید است، 
مى توانید آن را مانند چاى دم کنید. ســپس 

این آب تیره رنگ را به نواحى دردناك 
بمالید و منتظر بمانید.

زردچوبه و 
روغن زردچوبه

درست مانند زنجبیل، زردچوبه نیز یک ماده غذایى با 
خواص آنتى اکسیدانى قوى و ضد التهابى است. به این ترتیب، 

به یکــى از بزرگترین حامیان ما در برابر درد تبدیل مى شــود. براى 
بهره مندى از این ویژگى، مى توانید زردچوبه را در بســیارى از دستور 
العمل هایى که درست مى کنید بگنجانید. چاى خود را دم کنید، روغن را 
مستقیماً روى ناحیه دردناك بمالید یا با مخلوط کردن آن با موادى مانند 

عسل و شیر مصرف کنید. همچنین مى توانید 
مصرف شــیر زردچوبه را بــه طور مرتب 

شروع کنید. فواید بى شمارى دارد.

دانه بامیه
دانه بامیــه را مى توانید از عطارى هــا تهیه کنید. از 

سالمت استخوان ها، ماهیچه ها و مفاصل حمایت مى کند. دانه 
بامیه درد ناشى از، از دست دادن مایعات در زانو را به حداقل 

مى رساند. 
تنها کارى که باید انجام دهید، مصرف 
چاى دانه بامیه اســت. فرامــوش نکنید پس از 
مصرف ایــن چــاى در دو هفته براى 

حداقل یک هفته، مصرف را متوقف 
کنید. با مصرف منظم بــه مدت 2 هفته 

زانو درد را تسکین مى دهد و سپس 
دوباره ادامه دهید.

زنجبیل و روغن زنجبیل
زنجبیل در واقع یکى از موادى است که به عنوان 

مسکن  طبیعى شناخته مى شود. به لطف خواص ضد التهابى 
و آنتى اکســیدانى موجود در آن، مى توانید زنجبیل را به 

روش هاى مختلف اســتفاده کنید که باعث کاهش درد 
مى شود. مى توانید با احتیاط، روغن زنجبیل را به محل درد 
بمالید. دم کرده و چاى زنجبیل تازه آسیاب شده بنوشید یا 
آن را با موادى مانند عســل و روغن زیتون مخلوط کرده و 

براى مدتى کوتاه به محل درد بمالید و سپس آبکشى کنید. 
البته روغن راه حل سریع ترى اســت؛ اما مصرف منظم آن به 

شــکل چاى یا خمیر نیز کمک هــاى دائمى ترى به 
سالمتى شما مى کند.

 جدى باشد.
در عوض، باید از یک ســبک زندگى سالم مانند تغذیه 
ســالم و ورزش صحیح پیروى کنید. ورزش به بازیابى 
زانو و تسکین درد کمک مىکند. در حالى که  عملکرد
یک رژیم غذایى سالم به حفظ کمبود مواد مغذى براى 

درمان التهاب کمک مى کند.

مى ترسید. حتى مى توانید با پزشک خود صحبت کنید و تمام 
خود را برطرف کنید. درد نباید شک و تردید هاى 

انجام جراحى مانع از
شود.

با این حال، ورزش به بازیابى عملکرد زانو، تسکین درد و 
کاهش وزن کمک مى کند. درواقع، تمرینات ساده اى مانند 
کشش پا، اسکات زانو و استپ آپ، زمانى که تحت نظر 
پزشک انجام مى شود، مى تواند در بازسازى قدرت زانو ها 

و کاهش سفتى مفاصل مفید باشد.

ر ى رو
تنها علــت درد

آرتریت به دلیلس
ب  افــراد مبتــال
 به دلیل فشار اتم
تورم بیشترى را ا

تسکین درد
 مفاصل و زانو

فاصل حاال که اشتباهات رایج درباره درد مف
سخ این و زانو را فهمیدیم، بیایید به سراغ پاس
نو درد سوال برویم که چه چیزى براى زا
د خود مفید است. اگر مى خواهید زانو در
یچه ها را کاهش دهید و مفاصــل، ماهی

ت کنید،و اســتخوان هاى خــود را تقویت کنید، 
مى توانید نگاهى به راه حل هاى گیاهى 
بیندازید. شما فقط مى توانید  و طبیعىزیر
دقیق ترین و موثرتریــن اطالعات را از 

پزشک خود دریافت کنید.

سرما درمانى
به خصوص اگر زانودردى وجود 

ناگ خ ز ا ض اث انک گ

چنار برگ
برگ چنار در واقع یکى

از طبیعى ترین موادى است

زردچوزردچو
روغن زر
درست مانند زنجبیل، زردچو
خواص آنتى اکسیدانى قوىو ضد
به یکــى از بزرگترین حامیان ما در
ز بهره مندى از این ویژگى، مى توانید
بگنجا کنید درستم که العملهای

دانه بامی
دانه بامیــه را مى توانید از عطار
سالمتسالمت استخوان ها، ماهیچه ها و مف
ارد ناشى از، از دست داد بامیه درد ناشى از،
مى رس
تنها ک ک
چاى دانه بامیهیه
مصرصرف
حدداقل

م مصرف کنید. با
د درد را تس زانو
ادامه دووباره ادامهدوبوباره

لزنجبیل و روغن زنجبیل
نزنجبیل در واقع یکى از موادى است که به عنوان
ا التهابى مسکن  طبیعى شناخته مى شود. به لطف خواص ضد
ب موجود در آن، مىتوانید زنجبیل را آنتى اکســیدانى  بهو
روش هاى مختلف اســتفاده کنید که باعث کاهش درد
مى شود. مى توانید با احتیاط، روغن زنجبیل را به محل درد
بمالید. دم کرده و چاى زنجبیل تازه آسیاب شده بنوشید یا
وآن را با موادى مانند عســل و روغن زیتون مخلوط کرده و
د.براى مدتى کوتاه به محل درد بمالید و سپس آبکشى کنید
ظم آن به البته روغن راه حل سریع ترى اســت؛ اما مصرف منظ
ى به شــکل چاى یا خمیر نیز کمک هــاى دائمى ترى

سالمتى شما مى کند.

دارد امک مى کند. 
ت 

 شما این جمله را از تلویزیون مى شنوید، در مقاالت مى بینید. اما همانطور که گفته شد، 
این حرفى پوچ است. در بیشتر موارد، بدن شما به شما خواهد گفت که چه زمانى نیاز به 

نوشیدن آب دارید... چرا که شما کلیه دارید.
نکته اى که اغلب فراموش مى شود این اســت که تک تک چیزهایى که مصرف 
مى کنید حاوى آب اســت. قهوه ى صبحانه شما حاوى آب است، صبحانه تان هم 
همینطور. و آن میان وعده ى یک ســیب، پرتغال یک لیوان آبمیوه، یک گرانوال 
درست مانند شما، آن ها هم از آب ســاخته شدند. بنابراین تا زمانى که به احساس 
تشنگى درونى بدن خود گوش مى دهید، واقعاً نیازى به شمارش آن هشت لیوان 
نیست.ایـن عمـل پوست شما را روشن تر نمى کند باعث هوشیارى شما نمى شود 
، باعث پرانرژى تر شدن شما نمى شود . با این حال ، ممکن است شما را مجبور به 
زیاد دستشویى رفتن کند.اطالعات غلط زیادى در بیرون وجود دارد . وقتى شما 
چگونگى عملکرد سیستم هاى بدن خودرا مى فهمید، خیلى مستعد باور کردن 
تبلیغات وفرضیه هاى غلط نیستید.بدن شما محیطى است که در آن همه چیز ، 
مایعات و مواد شیمیایى ، باید در یک تعادل دقیق باشد . کلیه ها نقش بسیارى 
در رسیدن به این تعادل دارند .تصور کنید که زیاد عرق مى کنید ، پس شما 
آب درون خون خود را از دست مى دهید و خون شما کمى شورتر مى شود . 
کلیه ها با جذب آب بیشترى به خون این امر را جبران مى کنند و باعث غلیظ 
شدن ادرار مى شوند . اگر کلیه ها احساس کنند که مایعات کافى از طریق 
ادرار قابل بازجذب نیست ، به شما عالمت داده مى شود که بنوشید ، به این 

معنى که تشنه مى شوید و این پیام تشنگى قوى تر و قوى تر مى شود.
اما اگر شمارش روزانه هشــت لیوان آب را متوقف کنید ، چه مقدار باید 
بنوشید ؟ پاسخش ساده است : هیچ الزامى وجود ندارد . وقتى احساس 

تشنگى کردید ، مقدارى آب بنوشید.

  آیا  بدن ما 
به روزى 8 لیوان 

 آب  نیاز دارد  

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

شــماره: 140060302006008929- تاریخ: 1400/12/24 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006001846 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم یوسف هارونى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه به موجب دفتر الکترونیکى شــماره 
139920302006009594 و 139920302006009499 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک 
مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع 

بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم یوسف هارونى به شناسنامه شماره 497 
کدملى 1282752510 صادره فرزند فالمرز در ششــدانگ یکباب ساختمان مسکونى به 
مساحت 203/75 مترمربع پالك شماره 1114 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 

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

شرقا اول به طول 2/50 متر دیوار است به گذر دوم به طول 17/26 متر دیوار به دیوار باقیمانده 
پالك 99/1114 

جنوبا به طول 10 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك 99/1114 
غربا به طول 21/19 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك مذکور 

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/03- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/18- م الف: 1320216 - عضو قضائى - مجتبى پور على. رئیس اداره 
راه و شهرسازى - ســعید حاج احمدى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى 

ملک زاده /3/146

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

شــماره: 140160302006001422- تاریخ: 1401/02/28 جلسه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضــور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فــوق  العاده در دبیرخانه 
هیأت تشــکیل و پرونده کالســه 1400114402006001943 مربوط به تقاضاى 
آقاى/ خانم حسن گودرزیان مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى 
از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت 

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

مبادرت به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب صفحه 293 دفتر 196 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به 
متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 

محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بــودن تصرفات متقاضى 
دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم حســن گودرزیان به شناســنامه شماره 18094 کدملى 
1282650890 صادره فرزند خداداد در ششــدانگ یکباب زمیــن داراى اعیانى به 
مساحت 208/80 مترمربع پالك شــماره 373 فرعى از 115 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

شماال به طول 9/40 متر به دیوار باقیمانده 
شرقا به طول 21/60 متر مرزیست به گذر 
جنوبا به طول 9/40 متر مرزیست به گذر 

غربا به طول 23/05 مرزیست به پالك 372 فرعى
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى 
دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور 
سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/03/03- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/18- م الف:  1321543 - قائم مقام 
رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس 

ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /3/148
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027014567 مورخ 1400/11/14 فرحناز تابش فرد فرزند 
مهدى بشــماره شناســنامه 41582 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1282344293 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 3126 فرعى از اصلى 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 178/80 مترمربع. خریدارى طى سند 
رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/19 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/03- 
م الف: 1312779- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى 

2/270/

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

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

راى شــماره 5547 مورخه 1400/10/27  آقاى محمد حســین بهرامیان فرزند محمود در 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 277/39 مترمربع قسمتى از پالك شماره 636 و 635   اصلى 
واقع در قطعه5  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/19 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/03 - 1311806

 /  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 
ازطرف آفرین میرعباسى /2/250 

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

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

راى شــماره 5841 مورخه 1400/11/09  آقاى نعمت اهللا منزه فرزند حسینقلى ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 224/96 مترمربع قســمتى از پالك شماره 13   فرعى از 948  اصلى 
واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/19 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/03 -

 1312164/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /2/252

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

راى شماره 140060302026016156 مورخ 1400/12/21 هیات دو آقاى مجید مقیمى 
به شناسنامه شماره 6241 کدملى 6299513268 صادره گندمان فرزند ابوالقاسم بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 158,25 مترمربع از پالك شماره 79 فرعى از 15187 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله 
عادى مع الواسطه از مالکیت مجید میرزایى دم آبى و زین العابدین میرزایى دم آبى موضوع 

سند انتقال شماره 31303- 1399/10/18 دفتر 253 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/19 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/03 - م الف: 1312753 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /2/254 

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

راى شــماره 140060302026015527 مــورخ 1400/12/03 هیات حســین داورى به 
شناسنامه شماره 33 کدملى 1141615037 صادره خمینى شهر فرزند اکبر بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 200,34 مترمربع از پالك شــماره 42 فرعى از 15177 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى 
موضوع سند انتقال 15344 - 1386/07/19 دفتر 11 اصفهان و نامه 16/1400/34346- 
1400/08/20 اداره راه و شهرسازى اصفهان مبنى بر اینکه هر سهم معادل 1,47 مترمربع 

میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/19 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/03 - م الف: 1312745 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /2/256 

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

راى شماره 140060302026015461 مورخ 1400/12/02 هیات چهار آقاى شکراله نیلچى 
خوزانى به شناسنامه شماره 151 کدملى 1141435268 صادره از خمینى شهر فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یکباب خانه مخروبه به مساحت 309,58 مترمربع از پالك شماره 108 
فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 8324 مورخ 1353/07/21 دفتر 83 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 

انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/19 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/03 - م الف: 1312739 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /2/258 

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

راى شماره 140060302026015683 مورخ 1400/12/05 هیات دو خانم نسرین امانى 
تهرانى به شناسنامه شــماره 3260 کدملى 1289569789 صادره اصفهان فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 200 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى 

موضوع سند انتقال 120523 - 1400/05/24 دفتر 9 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/19 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/03 - م الف: 1312909 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /2/260 

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 140060302026014611 مورخ 1400/11/11 هیات چهار آقاى ابراهیم 
هادیان جزى به شناسنامه شماره 6849 کدملى 5110078017 صادره فرزند حسن بصورت 
سه دانگ و هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع 
از پالك شماره 18 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواســطه از مالکیت ابراهیم هادیان جزى و 

سکینه شفیعى علویجه موضوع سند انتقال 66680 مورخ 1393/04/25 دفتر 89 اصفهان 
2ـ راى شــماره 140060302026014609 مورخ 1400/11/11 هیات چهار خانم فریبا 
هادیان جزى به شناسنامه شماره 2415 کدملى 1285900146 صادره فرزند ابراهیم بصورت 
هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع از پالك 
شماره 18 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواســطه از مالکیت ابراهیم هادیان جزى و سکینه 

شفیعى علویجه موضوع سند انتقال 66680 مورخ 1393/04/25 دفتر 89 اصفهان 
3ـ راى شماره 140060302026014610 مورخ 1400/11/11 هیات چهار آقاى مجتبى 
هادیان به شناسنامه شماره 90686 کدملى 1281901326 صادره فرزند ابراهیم بصورت یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع از پالك شماره 18 فرعى 
از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت ابراهیم هادیان جزى و سکینه شفیعى علویجه موضوع 

سند انتقال 66680 مورخ 1393/04/25 دفتر 89 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/19 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/03 - م الف: 1312766 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /2/262

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

راى شماره 140060302026009443 مورخ 1400/07/07 هیات دو آقاى نعمت اله زینلى 
حسین آبادى به شناسنامه شماره 10 کدملى 5659371353 صادره کوهپایه فرزند محمود 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136,46 مترمربع از پالك شماره 127 فرعى از 
14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان (مالکیت 

رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 9884-1394/02/28 دفتر 224 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/19 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/03 - م الف: 1312874 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /2/264

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

راى شــماره 140060302026015349 مورخ 1400/11/30 هیات آقاى کمال صالحى 
به شناسنامه شــماره 2867 کدملى 1285968654 صادره اصفهان فرزند مهدى بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 48,81 مترمربع از پالك شماره 1 فرعى از 14458 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى قباله عادى مع 
الواسطه از مالکیت احمد جابر انصارى موضوع سند انتقال 30903 مورخ 1318/09/15 دفتر 

2 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/19 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/03 - م الف: 1312683 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /2/266

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

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

ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027014790 مورخ 1400/11/19 سید مهدى حامى فرزند سید 
محسن بشماره شناسنامه 15618 صادره از اصفهان بشماره ملى 1292684356 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 5 فرعى از اصلى 11549 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198/85 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
2- راى شــماره 140060302027014791 مورخ 1400/11/19 زهره آذرى فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 1470 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286543185 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 11548 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 239/74 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
3- راى شــماره 140060302027014789 مورخ 1400/11/19 علیرضا چیت ساز زاده 
عالف فرزند جواد بشماره شناسنامه 590 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291086986 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 11548 اصلى واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/95 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/02/19 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/03- م الف: 1312726- رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/268

فقدان سند مالکیت
آقاى على کریمى فرزند حیدر على  باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود 
آن طى شماره 19432 -1401/02/25   توسط دفترخانه 182   علویجه رسما گواهى شده 
مدعى است که سند مالکیت سى سهم مشاع  از 45 سهم ششــدانگ یک درب باغ پالك 
شماره  2506    فرعى  واقع در علویجه یک   اصلى  بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 445  
دفتر 10  امالك ذیل ثبت 1400  بنام على نامبرده  ثبت و ســند صادر و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى    مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار 1401/03/03 - 1319584 /م 

الف- سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت نصراهللا علینقیان /2/430

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027000955 مورخ 1401/01/30 صادق مطلبى 
فشارکى فرزند حســین بشماره شناســنامه 2957 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1292422327 در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه 
زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریدارى 
طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/18- م الف: 1321967- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق 

اصفهان - مهدى صادقى وصفى /3/100

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000573 مورخ 1401/01/22 مهدى امینى هرندى فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 6106 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287402399 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 13 فرعى از اصلى 43 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 159/05 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/03/03 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/18- م الف: 1321957- رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /3/102

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027001522 مورخ 1401/02/18 على اکبر کیانى ابرى فرزند 
رجبعلى بشماره شناسنامه 23 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291502483 در ششدانگ 
یک قطعه زمین و بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 12619 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 90/56 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/03/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/18- م الف: 1321913- رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /3/104

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

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

1- راى شــماره 140160302027001939 مــورخ 1401/02/27 منصور محقق دولت 
آبادى فرزند رضا بشــماره شناسنامه 768 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1285507533 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 435 و 
547 فرعى از اصلى 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 164/29 مترمربع. 
خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/18- م الف: 1322046- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى 

صادقى وصفى /3/106

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000205 مورخ 1401/1/16 سیده زهرا ملکوتى علوان 
ابادى فرزند سید مرتضى بشماره شناسنامه -- صادره از بوشهر بشماره ملى 3490420527 
در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین و بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه 
زمین پالك 1 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 200 مترمربع. خریدارى 

طى سند رسمى. 
2ـ راى شــماره 140160302027000204 مورخ 1401/1/16 سید رسول ملکوتى علون 
آبادى فرزند سید مرتضى بشماره شناسنامه 0 صادره از بوشهر بشماره ملى 3490367812 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین و بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 1 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریدارى طى سند 
رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/18- 
م الف: 1322008- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى 

3/108/

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

راى شــماره 140060302026015541 مورخ 1400/12/03 هیــات یک آقاى قربانعلى 
ابوطالبى به شناسنامه شماره 37 کدملى 5419631466 صادره از مبارکه فرزند حیدر بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 193,75 مترمربع از پالك شماره 17 فرعى از 15177 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان مالکیت رسمى 

متقاضى موضوع سند انتقال 81187 - 1399/11/29 دفتر 89 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/03 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/18 - م الف: 1322134 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /3/110

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027001103 مورخ 1401/02/04 صدیقه مظاهرى تهرانى 
فرزند على اصغر بشماره شناسنامه 518 صادره از بندر ماهشهر بشماره ملى 1950359352 
در سه دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مســاحت 141/60 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 

رسمى عبدالکریم کشاورز. 
2ـ راى شــماره 140160302027000243 مورخ 1401/01/17 حسن مظاهرى تهرانى 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 47 صادره از تیران بشماره ملى 5499311250 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 141/60 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى عبدالکریم 
کشاورز. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/18- 
م الف: 1322163- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى 

3/112/

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027001956 مورخ 1401/02/27 فرزاد زیویار فرزند فضل 
اهللا بشماره شناسنامه 789 صادره از خرم آباد بشماره ملى 4072208000 در چهار دانگ یک 
قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 305 فرعى از اصلى 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
2ـ راى شــماره 140160302027001957 مورخ 1401/02/27 مرتضى مظاهرى فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 85 صادره از باختران بشماره ملى 3257604459 در دو دانگ 
یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 305 فرعى از اصلى 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/03 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/18- م الف: 
1322335- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى 

3/114/
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027001842 مورخ 1401/02/25 مرتضى ناصرى فرزند 
آقامیرزا بشماره شناسنامه 1191 صادره از فریدن بشماره ملى 1159144941 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 1 اصلى واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 150/36 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى 
رضا زارعى فرزند عزیزاله. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/18- م الف: 1322243- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان - 

مهدى صادقى وصفى /3/116

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

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000781 مورخ 1401/01/28 محمد رضائى فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 1093 صادره از کوهپایه بشماره ملى 5659277268 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 288 فرعــى از اصلى 15234 و پالك 
30 فرعى از 15316 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 153/30 مترمربع. 
خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/18- م الف: 1322296- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان - 

مهدى صادقى وصفى /3/118

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

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 

دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027001605 مورخ 1401/02/19 محمدرضا زارعى محمود 
آبادى فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه 14 صادره از میبد بشماره ملى 4489709110 در 
ششدانگ یک قطعه زمین و بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10145 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 39/87 مترمربع. خریدارى مع الواسطه از آقاى حسین 
انورى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/18- 
م الف: 1322287- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق اصفهان - مهدى صادقى 

وصفى /3/120

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

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

1- راى شماره 140160302027001123 مورخ 1401/02/05 محمد واعظ شهرستانى 
فرزند مانده على بشماره شناسنامه 318 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283969513 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 5 فرعى از اصلى 11549 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 204/17 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/03 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/18- م الف: 
1322257- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شــرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى 

3/122/

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006001580- تاریخ ارســال نامه: 1401/02/28 - آمنه 
حاجى حیدرى ورنوســفادرانى فرزند نوراله به کدملى 1142343421 استناد یک برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسماً گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 
ششدانگ پالك شماره (6141) فرعى از (87) اصلى بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 
الکترونیک 139720302006004475 نام ایشان سند صادر و تسلیم گردیده است. و 
معامله دیگرى نیز انجام نگردیده است. چون درخواســت صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارایه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شــد. م الف: 1321451- سیدامیرحســین 
حسن زاده - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شــهر از طرف زهره عموشاهى 

خوزانى /3/126

02

در حالى که هفته گذشــته همگان در انتظار نهایى شدن 
قرارداد علیرضا بیرانوند با پرســپولیس بودنــد، این گلر 
به خارج از کشــور رفت تا مذاکرات او با مدیران باشــگاه 
پرسپولیس فعًال متوقف شــود. بیرانوند که یکسال دیگر 
با باشگاه آنتورپ قرارداد داشــت، با مدیران این باشگاه 
بلژیکى براى دریافت رضایتنامه به توافق رسیده و مطالبات 
باقیمانده خود از آنها را بخشیده است. به این ترتیب باشگاه 
پرسپولیس هیچ مبلغى براى دریافت رضایتنامه این بازیکن 
هزینه نخواهد کرد. این دروازه بان ملى پوش که اکنون در 
سفر خارجى به سر مى برد، فردا به تهران بازخواهد گشت 
و به احتمال بسیار فراوان، تا پایان هفته جارى نیز قرارداد 

رسمى خود با پرسپولیس را امضا خواهد کرد.

بیرانوند-پرسپولیس؛ 
به زودى

01

03

ملى پوش ایرانى پورتو که پس از انجام پنج مسابقه در جام 
حذفى پرتغال و زدن یک گل و دادن یک پاس گل به دیدار 
فینال پاى گذاشته بود، در دیدار برابر توندال درخشان ظاهر 
شد و توانست دو گل به ثمر رساند و البته از هت تریک باز 
ماند. مهدى طارمى که در دو بازى رفت و برگشت لیگ برتر 
پرتغال مقابل توندال توانسته بود مجموعا چهار گل بزند، 
در دیدار فینال جام حذفى برابر این تیم هم دو گل به ثمر 
رساند و یک پنالتى هدر داد، اما نمایش خوب او موجب شد 

تا به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شود.

دانیال اسماعیلى فر یکى از ستاره هاى تأثیرگذار سپاهان و 
از بهترین بازیکنان لیگ بیست ویکم در گفتگویى عنوان 
کرده که باشگاه سپاهان به او پیشنهاد تمدید قرارداد داده 
و قرار شده بعد از اتمام بازى ها درخصوص شرایط خودش 
و باشــگاه با هم مذاکره کنند. دانیال با بیان اینکه جدا از 
بحث مالى، تیمى را انتخاب خواهد کرد که او را به چیزى 
که مى خواهد نزدیک تر کند، گفت: من دو سال در سپاهان 
راحت بودم و آرامش داشتم. اگر به توافق رسیدیم قطعًا در 
سپاهان مى مانم و اگر نرسیدیم، تصمیم دیگرى  مى گیرم. 
این بازیکن با تکذیب مذاکره با پرســپولیس تصریح کرد: 
یک کلمه هم با پرســپولیس و هیچ تیم دیگرى صحبت 
نکرده ام و بعد از  لیگ در مــورد تیم فصل آینده ام تصمیم 

خواهم گرفت.

درخشش طارمى تمامى ندارد

اسماعیلى فر
 در مدار مذاکره با سپاهان

مرضیه غفاریان
وقتى امشــب داوران هشــت دیدار لیگ 
بیســت و یکم در ســوت هاى خود بدمند 
فقط یــک گام دیگــر تا خط پایــان این 
رقابت ها باقى مى مانــد. اگرچه قهرمانى 
استقالل در این دوره از مسابقات مسجل 
شــده اما این موضوع هیجان رقابت بین 
تیم هاى باالنشــین و قعرنشــین لیگ را 

کاهش نداده است.
امشب شاهد برگزارى یکى از مهیج ترین 
بازى هاى هفته بیست و هشتم در خوزستان 
خواهیم بود؛ جایى که تیــم فوالد پذیراى 
تیم سپاهان اســت. در این دیدار شاگردان 
نویدکیا کــه به لطف ناتمــام ماندن تقابل 
هفته گذشته پرســپولیس و تراکتور به رده 
دوم جدول صعود کردند، تمام تالششــان 
را به کار خواهند بســت تا با دشت سوغات 
3 امتیازى از خوزستان این جایگاه را حفظ 
کنند. از طرف دیگر تیــم نکونام که براى 
چهارم شدن رقابت شــدیدى با دو نماینده 
اســتان کرمان دارد نیز به این راحتى ها در 

برابر مهمان خود تسلیم نخواهد شد.

تقابل مهاجمان ســپاهان با مدافعان فوالد 
یکى دیگر از جذابیت هاى این بازى خواهد 
بود. چه اینکه خط آتش سپاهان با در اختیار 
داشتن فورواردهاى توانمندى چون شهریار 
مغانلو، ســجاد شــهباز زاده، میالد جهانى، 
یاسین سلمانى و رضا میرزایى با 42 گل زده 
در صدر جدول گلزنان لیگ برتر قرار گرفته 
است. این مهاجمان، هافبک هاى تکنیکى 
و موقعیت ســازى مانند دانیال اسماعیلى 
فر، ســروش رفیعى، امید نورافکن و فرشاد 
احمدزاده را هــم در کنار خود مــى بینند و 
همه اینها باعث مى شود هر آن یکى از این 
ستاره هاى طالیى پا به توپ شود و با نفوذ به 
خط دفاع فوالد و خلق موقعیت گلزنى براى 
هم تیمى هاى خود دروازه تیم خوزســتانى 

را هدف ضرباتشان قرار دهند و فرو ریزند.
اما نباید ایــن نکته را فرامــوش کرد که 
شــاگردان نکونام با دریافت 22 گل نشان 
داده انــد که از انســجام باالیــى در خط 
دفاعــى برخوردارند و ایــن موضوع کار 
گشودن دروازه نماینده خوزستان را براى 

سپاهانى ها سخت خواهد کرد.

فوالدى هــا در این دو بــازى باقیمانده 
رقابت پا یا پایى با گل گهرسیرجان و مس 
رفســنجان براى چهارم شدن دارند و به 
همین دلیل مى توان پیش بینى کرد آنها 
عالوه بر بستن راه حمله بر سپاهان نیم 
نگاهى هم به سمت دروازه حریف دارند 
و از آنجا که در خــط حمله و میانى فوالد 
هم بازیکنان باکیفیتى دیده مى شــوند 
شــاگردان محرم هم روز دشوارى را در 
خط دفاع ســپرى خواهند کرد. مدافعان 
ســپاهان اگرچه با 17 گل خورده پس از 
اســتقالل قهرمان، کمترین گل خورده 
را به خود اختصــاص داده اند اما در لیگ 
بیست و یکم خط دفاعى طالیى پوشان 
اصفهان با عملکرد نه چندان مطمئنش 
پاشنه آشــیل این تیم در اکثر رقابت ها 

بوده است.
به همه اینها اضافه کنید حضور لوســیانو 
پریــرا، ساســان انصــارى و محمدرضا 
خلعتبرى در خط حمله تیم فوالد خوزستان 
را که عالوه بر اینکه شم باالیى در گشودن 
دروازه رقبــا دارند، ســابقه بــازى در تیم 

سپاهان نیز در کارنامه هر سه آنها دیده مى 
شود و همین انگیزه این مهاجمان را براى 
ثبت کردن نامشان در فهرست گلزنان این 

دیدار دو چندان مى کند. 
از همه مهمتر اینکه محرم نویدکیا و جواد 
نکونام هر دو جزو مربیانى هستند که اجازه 
نخواهند داد حریف مقابــل به راحتى مچ 
آنها را بخوابانــد. محرم که هم جام حذفى 
و هم جام قهرمانى را از دســت داده و هم 
از صعود از مرحله گروهى جام باشگاه هاى 
آســیا بازمانده، حاال نهایت تالش خود را 
خواهد کرد تا با برترى برابر تیم نکونام که 
به مرحله یک هشــتم نهایى رقابت هاى 
آســیایى راه یافته حداقل با کسب عنوان 
دومى در مســابقات لیگ برتر، فصل را به 
پایان برســاند. باید دید تیم فوالد مبارکه 
سپاهان موفق خواهد شــد با ذوب فوالد 
خوزســتان، ســکاندار خود را به هدفش 
نزدیک تر کند یا اینکه امشــب، چرخش 
توپ در مستطیل سبز و گردش چرخ روزگار 
سرنوشت دیگرى را براى طالیى پوشان 

رقم خواهد زد.  

سپاهان-فوالدخوزستان؛ 
دوئل فوالدین

باشگاه ذوب آهن از تمدید قرارداد با مهدى تارتار براى فصل آینده خبر داد.
در شــرایطى که هنوز دو هفته تا پایان لیگ برتر ایران باقى مانده، باشگاه ذوب 
آهن و مدیرعامل این باشگاه على احسانى تصمیم به تمدید قرارداد با مهدى تارتار 

گرفت تا تکلیف نیمکت خود را مشخص کرده باشد.
ذوب آهن که توانسته به رتبه هفتم جدول برسد و برخالف چند فصل گذشته، نتایج 
درخشانى را کسب کند، چند هفته پیش موفق شد با متوقف کردن پرسپولیس، جام 
قهرمانى را نیز از این تیم بگیرد و همین نتایج باعث شــدند تا مدیران ذوب آهن 

روى ادامه همکارى با تارتار به جمع بندى برسند.
در چند هفته گذشته مذاکرات با تارتار انجام شده بود و باشگاه پیشنهاد تمدید را 
داد که با استقبال این سرمربى مواجه شد و او پاى قرارداد یک ساله را امضا کرد تا 

فصل آینده نیز در اصفهان ماندنى شود.
نکته جالب اینکه هفته گذشته تارتار در نشست خبرى خود گفت که اگر اشتباهات 
داورى علیه تیمش نبود، او اکنون براى کسب سهمیه تالش مى کرد اما قرارگیرى 

در رتبه هفتم نیز دستاورد ویژه اى براى ذوب آهن محسوب مى شود.
به این ترتیب باید انتظار داشت که بالفاصله پس از پایان لیگ برتر، اقدامات براى 

نقل و انتقاالت این تیم اصفهانى هم آغاز شود. 
ذوب آهن این هفته موفق شد فجرسپاسى را شکست دهد و آنها همچنین در این 
فصل مقابل تیم همشهرى، سپاهان نیز بدون شکست بوده اند و دربى رفت را هم 

با پیروزى به پایان رساندند.

لیگ بیست و یکم رو به اتمام است و ذوب آهن باید در فاصله دو هفته باقیمانده به پایان 
رقابت هاى فصل، امشب به مصاف تیم نســاجى مازندران برود. دیدارى که اگرچه 
حساسیت خاصى ندارد اما با توجه به نزدیکى امتیازات تیم هاى رده هفتم تا دوازدهم 
جدول نتیجه آن عالوه بر 3 تیم  برگزارکننده، براى تیم هاى آلومینیوم اراك، پیکان، 

هوادار و صنعت نفت آبادان حائز اهمیت است.
ذوب آهن در شرایطى آماده مصاف با نساجى مى شود که هفته گذشته فجرسپاسى را 
با نتیجه یک بر صفر شکست داد و با کسب 3 امتیاز باارزش خود را به رده هفتم جدول 
رساند. سبزپوشان اصفهانى با توجه به شــرایط فعلى جدول مى دانند که براى حفظ 
جایگاه شان باید از سد نساجى بگذرند. شــاگردان تارتار در 28 هفته گذشته 10 برد، 

6 تساوى و 12 شکست به دست آورده و با 36 امتیاز در رده هفتم جدول ایستاده اند.
تقابل ذوب آهن و نساجى شاید به اندازه ســایر بازى ها حساس نباشد اما بدون شک 
مى تواند به یکى از جذاب ترین بازى هاى هفته تبدیل شــود. سبزپوشان اصفهانى 
اگرچه با پیروزى ارزشمند هفته گذشته مقابل فجرسپاسى خود را به رده هفتم جدول 
رسانده اند اما براى تثبیت جایگاه شان باید از سد نساجى بگذرند و همین امر مى تواند 

انگیزه شاگردان تارتار را افزایش دهد.
ذوب آهن در آرمانى ترین شــرایط خود طى چند هفته اخیر مقابــل تیم فکرى قرار 
مى گیرد؛ سبزپوشان اصفهانى در هر 2 فاز هجومى و دفاعى از آمادگى کاملى برخوردار 
بوده و شــرایط خوبى دارند. در فاز دفاعى هماهنگى بــاالى مدافعان ذوب آهن در 
کنار دفاع تیمى و منظم بازیکنان این تیم از ارکان اصلى موفقیت سبزپوشان مقابل 
فجرسپاسى به شمار رفته و آمادگى باالى فرعباســى نقطه اتکاى تارتار محسوب 
مى شــود. ذوب آهن در کمربند میانى وضعیت خوبى دارد و زوج اسدبیگى_جعفرى 
با آمادگى باالى خود، نقش پررنگى در نظــم دادن به میانه میدان ذوبى ها ایفا کرده 
و شکل دهنده اصلى بیشتر حمالت این تیم هســتند. دوندگى باالى هافبک هاى 
ذوب آهن و جنگندگى بى امان آنها، مانع شــکل گیرى حمالت تیم مقابل شده و در 
فاز هجومى نیز شرایط را به ســود تیم تارتار تغییر مى دهد. از طرف دیگر درخشش 
باقرپسند در کنار آمادگى باالى خدابنده لو، آشورى و ســالمى شرایط ذوبى ها را در 
فاز هجومى بهبود چشم گیرى بخشیده و تارتار مى تواند با خیال آسوده ترى به دنبال 

اجراى برنامه هایش باشد.
آنچه مشخص است نیاز و انگیزه باالى ب ازیکنان هر 2 تیم براى کسب امتیاز در این 
دیدار در کنار شیوه بازى آنها نویددهنده یک بازى جذاب است و باید منتظر ماند و دید 

حوادث چگونه رخ خواهد داد.

تارتار یکسال دیگر همراه گاندوها

کار سخت گاندوها مقابل 
رکورد داران تساوى

شباب االهلى در حضور یکى از دو ملى پوش ایرانى خود 
مقابل بنى یاس به برترى رسید.

در چارچوب مســابقات هفته بیســت و پنجــم و ماقبل 
پایانى لیگ برتر امارات، تیم شــباب االهلى در حالى که 
مثل همیشــه احمد نوراللهى را به عنوان هافبک دفاعى 
در ترکیب و مهدى قایدى را برخــالف دیدار اخیرش در 
لیست نداشت، در ورزشگاه راشد دبى مقابل بنى یاس رده 

نُهمى قرار گرفت.
یاران نوراللهى و قائدى که طى چهار هفته گذشته لیگ 
برتر امارات به ترتیب یک شکست و یک پیروزى داشتند، 

در دیدار مقابل بنى یاس توانســتند به دومین برد متوالى 
خود برسند و با برترى به اســتقبال آخرین مسابقه فصل 

برابر خورفکان بروند.
تیم فوتبال شــباب االهلى در دیــدار مقابل بنى یاس به 
پیروزى 3 بر یک خانگى دست پیدا کرد تا 39 امتیازى شود 
و جایگاه پنجمى اش در فصل 22-2021 لیگ برتر امارات 

در فاصله یک هفته تا پایان این مسابقات مشخص شود.
احمد نوراللهى، هافبک ایرانى شباب االهلى که پیش از 
این 22 بازى در لیگ برتر امارات انجام داده بود، در دیدار 
مقابل بنى یاس حضور کامل در زمین داشت و در دقیقه 

5+90 کارت زرد گرفت و به این شکل بخاطر محرومیت، 
فصل براى او نیز به اتمام برسد.

مهدى قائدى، دیگر ملى پوش ایرانى شــباب االهلى که 
طى هفته هاى گذشته حضور ثابت یا تعویضى در ترکیب 
تیمش داشت، مقابل بنى یاس در فهرست قرار نگرفته بود.

برد شباب االهلى در حضور نوراللهى
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شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى و ورزشى 
سپاهان شهردارى اصفهان پس از چند ماه بررسى هاى 
کارشناســى و اعالم نظر تیم هاى ممیزى و بازرســان 
چهارمین جایزه مسئولیت اجتماعى و پایدارى بنگاه هاى 
اقتصادى، جایزه ملى ویژه مسئولیت اجتماعى در حوزه 

جامعه را دریافت کرد.
در ایــن جایزه مهم، پــس از نزدیک به 3 ماه بررســى 
تخصصى بر اســاس اظهارنامه هاى ارائه شده، حضور 
بازرســان ویژه و ممیزهاى سازمانى و همچنین بررسى 
جزئیات فنــى و اجرایى فعالیت هاى اجرا شــده در کنار 
نظرسنجى هاى مختلف از ذینفعان مختلف و چهره هاى 
مردمى، شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى 
و ورزشى سپاهان شــهردارى اصفهان به دلیل اقدامات 
موثر خود در حوزه مسئولیت هاى اجتماعى توانست جایزه 
ویژه هیئت داوران در حوزه جامعه را پس از بررسى کمیته 
داوران و براساس شــاخص هاى استاندارد، بین المللى و 

بومى به خود اختصاص دهد. 
مراســم پایانى چهارمین جایزه مســئولیت اجتماعى و 
پایدارى بنگاه هاى اقتصادى کشور در مرکز همایش هاى 
بین المللى صداوســیماى تهران با حضور ســیدعباس 
حســینى، معاون امور بانک، بیمه و شرکت هاى دولتى 
وزارت اقتصاد و دارایى، فرحنــاز ارفع، رئیس مرکز ملى 
فرش ایران، محسن پیرهادى، عضو هیئت رئیسه مجلس 
شوراى اســالمى ایران، شهباز حســن پور، نایب رئیس 

کمیســیون اقتصادى مجلس شوراى اســالمى، امیر 
توحیدى، دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران، رئیس مرکز 
نوآورى جوانان کشور، نمایندگان مجلس، مدیران کل و 
مدیران عامل هلدینگ هاى بزرگ اقتصادى و صنعتى 
کشور، صنایع بین المللى و نمایندگان خارجى و همچنین 

اعضاى هیئت داوران برگزار شد. 
نکته قابل توجه در این زمینه آنکــه، در این دوره از جایزه، 
از مجموع 70 هلدینــگ اقتصادى، صنعتــى و اجرایى 
شرکت کننده، تنها 15 مجموعه جایزه ویژه را در بخش هاى 
مختلف دریافت کرده و بیش از 50 مجموعه تنها گواهى 

اهتمام به مسئولیت اجتماعى را دریافت کردند.
مهندس ســعید ســاکت، مدیرعامل شــرکت توسعه 
مجتمع هاى ســیاحتى، فرهنگى و ورزشى شهردارى 
اصفهــان در حاشــیه این رویــداد بین المللــى اظهار 
داشــت: یکى از مهم ترین رویکردهاى شرکت، توجه 
به زیرســاخت هاى مورد نیاز در حوزه مســئولیت هاى 
اجتماعى و توجــه به نیازهاى اساســى و مهم ذینفعان 

شرکت به شمار مى رود.
وى با بیان اینکه اصالح رویکردهاى سنتى و حرکت به 
سمت رویکردهاى نوین در حوزه مسئولیت هاى اجتماعى 
از اهمیت بسیارى برخوردار است، اظهار داشت: شرکت 
توسعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى و ورزشى سپاهان 
شهردارى اصفهان در 3 ماه منتهى به پایان سال، با بیش 
از ده ها فعالیت اساســى ذیل 700 شاخص اصلى حوزه 

مسئولیت هاى اجتماعى، نزدیک به 5 هزار اقدام به منظور 
استانداردسازى 2 ابرسازه مهم تفریحى شهر اصفهان و 

بازى هاى روباز مجموعه شهر رویاها کرد.
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى 
و ورزشى شهردارى اصفهان بیان کرد: همچنین توجه به 
نیازهاى اساسى مردمان جهانشهر اصفهان، گردشگران 
داخلى و همچنین گردشگران خارجى این شهر تاریخى 
در دســتور کار قرار گرفته و اقدامات زیرســاختى قابل 

توجهى در این خصوص انجام شده است.
وى اضافه کرد: این رویکرد در سایر بخش هاى شرکت 
نیز سارى و جارى شده و بدون شک در ماه هاى آینده نیز، 
فعالیت هاى صورت گرفته در این زمینه و به منظور تعالى 

ساختارى و سازمانى شرکت، تداوم خواهد داشت.
ساکت ادامه داد: اصالح ساختار سازمانى، بهبود فرایندها، 
اصالح فرایندهاى اجرایى و اقتصادى و توجه کامل به 
ذینفعان شرکت، از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته 

در این زمینه به شمار مى رود. 
وى خاطرنشان کرد: بر اســاس اعالم هیئت داوران در 
فرایند ارزیابى پوشــش گســترده خدمات تفریحى به 
بیش از نیــم میلیون نفر و رضایت مشــتریان به همراه 
اقدامات الکترونیک و ارتقاى خدمات و ارائه علمى و دقیق 
محتوا مطابق ســرفصل هاى مورد انتظار این جشنواره 
از دالیل کســب جایزه ملى و تندیس ویژه جشنواره به 

شمار مى رفت. 

دریافت «جایزه ملى ویژه مسئولیت اجتماعى»
 توسط شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى سپاهان

تله تئاتر «وقایع دلهره آور مسافرخانه پارس» اثرى از یک 
گروه اصفهانى درباره وقایع منتهى به سوم خردادماه 1361 
و آزادسازى خرمشهر است که از شبکه هاى تلویزیونى به 

روى آنتن مى رود.
به گــزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگى شــهردارى 
اصفهان، به مناسبت روز ســوم خرداد، معاونت اجتماعى 
و مشــارکت هاى مردمى ســازمان فرهنگى اجتماعى 

ورزشى شهردارى اصفهان میزبان هنرمندانى شد که این 
مقاومت جانانه و این پیروزى بزرگ را در قالب یک نمایش 

تلویزیونى به تصویر کشیده اند.
معاون اجتماعى و مشارکت هاى مردمى سازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان در آیین رونمایى از 
کتاب و پوستر تله تئاتر «وقایع دلهره آور مسافرخانه پارس» 
با تأکید بر حمایت از ایده هاى مردمى و پرهیز از تولید آثار 

سفارشــى در حوزه هاى فرهنگى و هنرى اظهار داشت: 
سیاست معاونت فرهنگى و ســازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان در دوره فعلى حمایت از تولید 
آثار مردمى و همکارى با نهادها و اشخاص حقیقى و حقوقى 
است تا با پرهیز از تولید آثار سفارشى و به  دور از شعارزدگى، 
آثارى مانند تله تئاتر «وقایع دلهره آور مسافرخانه پارس» که 
برآمده از دغدغه هاى شخصى هنرمندان و مجموعه هاى 

فرهنگى مردمى و به دور از وابستگى به نهادهاى دولتى 
است، تولید شود.

سعید امامى که اعتقاد دارد هرچه یک اثر هنرى از فضاى 
سفارشى دور باشــد تأثیر فرهنگى بهترى بر جامعه دارد، 
افزود: پیشنهاد اولیه هر برنامه اى که براى سالروز آزادسازى 
خرمشهر در معاونت اجتماعى سازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشــى شــهردارى اصفهان تدارك دیده ایم، از سوى 

مجموعه هاى مردمى به دســت ما رســیده و تنها نقش 
حمایت کننده و مشارکت کننده را در تولید این آثار داشته ایم 
که این موضوع درباره نمایش وقایع دلهره آور مسافرخانه 

پارس نیز صدق مى کند.
وى ادامه داد: دالیل موفقیت و کیفیت باالى این اثر این 
است که برآمده از دل نویســنده آن و دغدغه شخصى او 

بوده است.
امامى با اشــاره به تأیید متن این نمایشــنامه در شوراى 
تخصصى تــاالر هنر به عنوان دفتــر تخصصى هنرهاى 
نمایشى پس از اعمال تغییرات جزئى گفت: ویژگى مهم 
این نمایش این بود که عوامل آن بدون وابستگى به حمایت 
مالى شهردارى، مراحل تولید اثر را آغاز کردند و با مشاهده 
جدیت این تیم انگیزه ما بــراى حمایت مادى و معنوى از 
این اثر نیز بیشتر شد؛ بنابراین از سایر هنرمندان و صاحبان 
ایده هاى فرهنگى و هنرى نیز درخواست مى کنم منتظر 
سفارش اثر از سوى نهادهایى مانند شهردارى نباشند و با 
تکیه بر دغدغه هاى شخصى شروع به فعالیت هاى فرهنگى 
و هنرى کنند و مطمئن باشــند مــورد حمایت نهادهاى 

گوناگون از جمله شهردارى قرار مى گیرند. 
وى با اشــاره به حمایت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
دفاع مقدس اســتان اصفهان از تولید این اثر، از همکارى 
با سازمان بسیج دانش آموزى و سپاه صاحب الزمان(عج) 
اســتان اصفهان براى تولید چند اثر دیگر به مناسبت سوم 

خرداد امسال خبر داد.
گفتنى اســت؛ نمایــش 80 دقیقه اى «وقایــع دلهره آور 
مســافرخانه پارس» محصول معاونت اجتماعى سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان و مشارکت 
صداوسیماى مرکز اصفهان است که امروز سه شنبه سوم 
خرداد ساعت 15 از شبکه سراسرى شما و پنجشنبه پنجم 
خردادماه ساعت 21 از شبکه استانى مرکز اصفهان پخش 
مى شــود. تکرار این نمایش نیز ســاعت 11 جمعه ششم 

خردادماه از شبکه استانى اصفهان به روى آنتن مى رود.

تله تئاتر محصول سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان امروز پخش مى شود

روزهاى دلهره آور در مسافرخانه پارس

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى 
مناقصات و آیین نامه معامالت شــرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجدین 

شرایط واگذار نماید.

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت و حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ  1401/03/21 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت 
الفـ  ضمانت نامه) خود را به نشانى: جاده اصفهانـ  نایینـ  روستاى جیالن آبادـ  مدیریت برق نواحى شرق اصفهان 
ـ دبیرخانه امور، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 http://tender.tavanir.org.ir    :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى
 http://iets.mporg.ir     :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى

 http://eepdc.ir  :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شــماره تلفن 34121670-031 اداره مالى و ادارى – آقاى رضا قیصرى و جهت 
آگاهى بیشتر در مورد الزامات، اطالعات شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن: 34121669-031 اداره مهندسى 

و طرح ها تماس حاصل فرمایید.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-

021 تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 

آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید) 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها 

براى خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم 

رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.  
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات طبق قانون عمل خواهد کرد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

تاریخ توزیع موضوع مناقصه
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى 
اسناد ارزیابى 

کیفى
بازگشایى 
مبلغ تضمینپاکات مناقصه

401140092001094018000003

مناقصه عملیات توسعه، اصالح 
و بهینه سازى شبکه و روشنایى 

معابر (شامل احداث شبکه فشار 
ضعیف، فشار متوسط و پست 

هوایى و روشنایى معابر، رفع 
حریم و جابجایى تأسیسات و 

پایه هاى موجود، تعویض تأسیسات 
و پایه هاى فرسوده، نصب پایه بین 
اسپان هاى طوالنى، گابیون بندى 

پایه ها (مقاوم سازى پایه ها در 
مسیر سیالب) در محدوده امور 
برق شهرستان جرقویه – سال 

1401

1401/3/41401/3/111401/3/211401/3/221401/3/251,200,000,000

1-شرکت آب  و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى دو مرحله اى ، به شرح جدول زیر را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها 
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 را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 2/ 1401/3  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکتهاى الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس:1456

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام 

/ پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

فراخوان مناقصه عمومى دو  مرحله اى 

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1401/03/03

چاپ اولچاپ اول

مبلغ تضمین شماره مناقصه موضوعردیف
(ریال ) 

شماره سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت

1
خرید دریچه منهول فاضالبى 

چدنى لوالدار  C250  90کیلو یى 
جهت منطقه گلپایگان 

401 - 1 – 106398.000.0002001001434000066

تاریخروزساعتعنوان
1401/3/4چهارشنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/3/17شنبه13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1401/3/18یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

شرکت آب  و  فاضالب استان اصفهان


