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چرا وقتى در خواب هستید آب از دهانتان راه مى افتد؟«عبدالباقى» سمیرمى نیستحذف 70 هزار ویدئو از یوتیوبیک تراژدى دیگر در متروپل چشم پرسپولیس  به ستاره هاى آزاد سپاهان سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

چند
 اشتباه خطرناك 
در خوردن آب

تاریکى هاى فاز «الیت»
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چهارشنبه ها و 
پنجشنبه هاى پر 

تصادف اردیبهشت 

آب رسانى به بدن همراه با برخى از اشتباهات است که شاید از 
آن ها کامال بى اطالع باشیم. تصور این که تامین مایعات مورد 

نیاز بدن، تنها از طریق آب و سایر نوشیدنى ها امکان پذیر 
است، واقعیت ندارد.در عین حال رایج ترین خطا ها هنگام 

جبران کم آبى بدن از این قرارند...

رئیس پلیــس راه فرماندهى انتظامى اســتان 
چهارشنبه و پنجشــنبه را ُپرتصادف ترین روزها 
در جاده هاى اســتان در اردیبهشــت ماه امسال 

عنوان کرد.  
ســرهنگ اصغر زارع اظهار داشــت: براساس 
آمارهاى به دست آمده در اردیبهشت ماه امسال 
698 فقره تصادف در راه هاى برونشهرى استان 
رخ داد که 353 فقره از این تصادفات خســارتى، 

325 فقره جرحى و 20 فقره نیز فوتى بودند.
وى از کاهش 16 درصدى...

پل خواجو  را  از بیگلربیگى تماشا کنیدپل خواجو  را  از بیگلربیگى تماشا کنید
فرصتى براى مشاهده چشم انداز جدید زاینده رود در مدت زمان محدود و به تعداد نفرات محدودفرصتى براى مشاهده چشم انداز جدید زاینده رود در مدت زمان محدود و به تعداد نفرات محدود
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پک هاى زنانه بر سیگار با ژست روشنفکرى

رحمان احمدى:

سپاهان مشکل دروازه بانى نداشت
مربى دروازه با ن هاى تیم فوتبال ســپاهان ضمن تمجید از رشید مظاهرى تأکید 

کرد، این تیم در نیم فصل اول لیگ برتر مشکلى در خط دروازه نداشته است.
رحمان احمدى درباره فصلى که سپاهان پشت سر گذاشت و اینکه چرا این 
تیم به قهرمانى نرسید، اظهار کرد: فکر مى کنم در این زمینه در پایان فصل 
بهتر مى توانم صحبت کنم. ما لیگ را خیلى خوب شــروع کردیم، ولى در 

بعضى از بازى ها موقعیت هاى زیادى ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

وضعیت رفت و آمد اصفهانى ها در دومین 
ماه فصل بهار به روایت اعداد و ارقام

آبله میمون در 
اصفهان مشاهده 

نشده است

تصمیم گیرى درباره سرنوشت مدرسه «مجید»
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سجاد جعفرى، بازیکن ذوب آهن:سجاد جعفرى، بازیکن ذوب آهن:

مى خواهیم بى اما و اگر مى خواهیم بى اما و اگر 
دادستان کل کشور دادستان کل کشور رتبه هفتم را حفظ کنیم

خبر داد؛خبر داد؛

بررسى نقش بررسى نقش 
دادستاندادستان

 آبادان در  آبادان در 
حادثه متروپلحادثه متروپل
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احیاى زاینده احیاى زاینده 
رود، اصلى ترین رود، اصلى ترین 
مطالبه از رئیس مطالبه از رئیس 

جمهورجمهور
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نمى خواهم به عنوان مجرى نمى خواهم به عنوان مجرى 
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آگهى دعوت مجمع عمومى
 عادى سالیانه نوبت اول      

تاریخ انتشار آگهى : 1401/3/8
 جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت اول شرکت تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه نفت 
اصفهان رأس ساعت 9 صبح روز  چهارشنبه مورخ 1401/4/8 در محل مسجد امام حسن(ع)، واقع 
در شاهین شهر، منطقه خانه کارگر، بلوار دانشجو،خیابان بوستان تشکیل مى گردد .لذا از کلیه 
اعضاء دعوت مى شود رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید و یا وکیل / نماینده 

خود را کتبًا معرفى نمایید . 
* ضمنًا به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى ؛ تعداد 
آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شــخص غیر عضو تنها یک رأى خواهد بود. و اعضاى 
متقاضى اعطاى نمایندگى، میبایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1401/4/4در محل 
دفتر تعاونى در شاهین شهر خیابان رازى فرعى 7 شرقى پالك 81 حاضر تا پس از احراز هویت و 

تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند . 

دستور جلسه 
1- طرح و تصویب آیین نامه معامالت و استخدامى.

2- طرح و تصویب آیین نامه پاداش و حقوق هیأت مدیره.
3- طرح و تصویب آیین نامه وظایف و حقوق مدیرعامل.

4- تفویض اختیار به هیأت مدیره تعاونى جهت اخذ تسهیالت از بانک ها و مؤسسات مالى معتبر 
و قانونى و ترهین اموال تعاونى و اعضا براى تأمین وثایق مورد نیاز .

5- تصویب صورت هاى مالى 1400 و تصویب بودجه 1401.
6-تعیین خط مشى آینده تعاونى.

7- تفویض اختیار به هیأت مدیره مبنى بر تعیین و دریافت حق عضویت و هزینه نقل و انتقال.
8- تفویض اختیار اخذ تضمینات و وثایق مطمئنه به منظور وصــول مطالبات و دیون و ایفاى 

تعهدات از اعضا و سایرین جهت تأمین خواسته تعاونى.
9- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل، هیأت مدیره و بازرس .

10- گزارش هیأت مدیره و بازرس.   
11- اجازه مشارکت در ساخت و ساخت مشارکتى با عرضه اوراق مشارکت.

12-پذیرش عضو از سایر تعاونى ها به منظور تکمیل ظرفیت پروژه 
13- پذیرش عضویت اعضاى جدید براى تعاونى برابر اساسنامه.

هیأت مدیره  و مدیر عامل تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان

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 شرکت، 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 روزپنج  شنبه 1401/03/26 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 اصفهانـ  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 شماره تلفن 34122953-031 اداره مالى و ادارى – آقاى غالمحسین نعمت الهى و جهت 
آگاهى بیشتر در مورد الزامات، اطالعات شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن: 34122941-031 اداره مهندسى و طرح ها 

تماس حاصل فرمایید.
جهت انجــام مراحــل عضویت در ســامانه: مرکــز تمــاس 41934-021، دفتر ثبــت نــام: 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 اعضاء 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، پیشــنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

* 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

401140122001094018000004

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 
تاسیسات و پایه هاى 

موجود، تعویض 
تأسیسات و پایه هاى 

فرسوده) در محدوده 
امور برق شهرستان 
هرندـ  مناقصه 1ـ  

سال 1401

1401/3/81401/3/161401/3/261401/3/281401/3/31800,000,000

نماینده اصفهان در مجلس:  اگر با تاخیر عمل کنیم ممکن است با رخدادهایى  مانند بارندگى
 چیزى از این مدرسه ارزشمند باقى نماند
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ن پذیر 
هنگام 
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دریا قدرتى پور
النا 14 ساله، خواهرش 12 ساله، دوستش 15 ساله. هر سه 
سیگار را از یک یا دو سال پیش شروع کرده اند و حاال جزو 
حرفه اى هاى «سیگارى» محسوب مى شوند که از سیگار 

به «سیگارى» رسیده اند.
هر کدام از کاغذ سفید پیچیده شده کام مى گیرند و دود که 
از بین دندان هاى زرد شده النا بیرون مى آید سر صحبت باز 
مى شود. 14 سالگى سن کوتاهى در شناسنامه اوست و اگر 
بخواهى سن تجربى اش را درآورى به اندازه یک دختر 25 
ساله است. لباس هایش اصًال شبیه دخترها نیست. موهاى 
کوتاه و پیراهن و شلوار پسرانه پوشیده و بعد از ُپک محکمى 
که به سیگارش مى زند، مى گوید اولین بار که سیگار کشیده 
روزهاى متفاوتى را تجربه کرده است و بخاطر اینکه همیشه 
دوست داشته بزرگ باشد و تیپ روشنفکرى بزند؛ جذابیتش 
دو برابر شده است؛ عیارى که او آن را حاال در ُپک زدن هاى 

طوالنى به سیگار پیدا کرده است. 
مثل او زیادند. کافه پر شده از «سیگارى» هایى که به چشم 
ما هنوز دهانشان بوى شیر مى دهد. این بخش تأسف انگیز 
ماجراســت؛ هم براى خانــواده، هم مدرســه و هم براى 
جامعه اى که در آن برخى کودکانش به جاى مزه مزه کردن 
خوراکى هاى سالم و پرداختن به ورزش، لب به دود مى زنند؛ 
آنهایى که محصول خواب کهنه فرهنگسازى ما هستند؛ 
حاال چه در کافه هاى دنج باشند یا در مهمانى هاى آنچنانى؛ 
سیگار ته ماجرا نیست بلکه ژســتى است براى رسیدن به 

الگوهاى خاص.
موهاى از ته زده و تاتوهاى بى شمار یکى از دخترها توى 
کافه اى که سیگار کشیدن ممنوع نیست، این را به خوبى 
نشان مى دهد. بین لقلقه زبانشان نام هاى مختلفى است، 
کسانى که ژست هایشان الگویى شده براى دانش آموزان 
و بچه مدرسه اى هایى که بعد از دو سال خانه نشینى حاال 
خوب یاد گرفته اند که از مسیر مدرسه راهشان را کج کنند و 

راه کافه و دورهمى را در پیش بگیرند.
سال 85، وقتى بهارستان نشــین ها «قانون جامع کنترل 
و مبارزه ملى با دخانیات» را تصویب کردند و یکســال بعد 
هم آیین نامــه اجرایى آن به منظور اجرا بــه وزارتخانه ها 
و سازمان هاى مربوطه ابالغ شــد. تصورشان این بود که 
این قانون 20 ماده اى بتواند حجم گســترده اى از عرضه، 
تولیــد و مصرف مواد دخانــى در جامعــه را کنترل کند و
 دور همى هاى پر دود را کاهش دهد. اما نه تنها این اتفاق 
نیفتاد بلکه، ســازمان هاى مربوطه به آن اهمیتى ندادند و 
صرفًا در مناسبت ها آمارهایى در خصوص مصرف سیگار 

در جامعه ارائه شــد. در این بین حتى ملحق شدن ایران به 
کنوانسیون جهانى مبارزه با مصرف دخانیات هم تأثیرى بر 
این موضوع نداشت.   نکته قابل توجه اینکه در بخش هایى 
از این قانون به ممنوعیت مصرف مــواد دخانى در اماکن 
عمومى و تبلیغ آن در هر شرایطى تأکید شده بود. همچنین 
در بخشى از این قانون بیان شده بود که فروش دخانیات به 
کودکان زیر 18 سال ممنوع است، اما این قانون آنچنان که 
باید و شاید به مرحله اجرا نرسید و به همین خاطر است که در 
حال حاضر شاهد فروش سیگار به دختران نوجوانى هستیم 

که هنوز وارد دوره تحصیلى متوسطه هم نشده اند.
تبلیغات گسترده درباره ســیگارهایى که عنوان «الیت و 
دخترانه» را یدك مى کشند، حاال به شدت گسترش یافته 
است. سیگارهایى که باب شده تا به قول النا، مهتاب و خیلى 
هاى دیگر به آنها «فاز» بدهد، کافه نشینانى که در آمارهاى 

غیر رسمى سنشان به مرز 11 سالگى هم رسیده است.
بیکارى، تنهایى، تظاهر به خودبرتربینى و فرافکنى از جمله 
دالیلى است که گفته مى شود باعث و بانى تمایل دختران 

به کشیدن سیگار شده است.

هرکس نِکشد، بچه ننه است!
براى شــیما اما علت سیگار کشــیدن متفاوت است. 16 
ســالگى را رد کرده و به قول خودش به ســنى رسیده که 
اگر سیگار نکشد همسن و ســاالنش به او مى گویند بچه 
ننه. پک غلیظى به سیگار مى زند و مى گوید: «اینا الیته، 
دخترونه است. سنگین هم نیست. بوى خوبى هم مى ده. 

کًال فازش خوبه.»
کلمه اى به نام «فاز» حاال خیلى از دختران را به کام سیگار، 
کشانده است. دختران نوجوان و جوانى که به گفته «هومان 
نارنجى ها»، پژوهشگر و درمانگر اعتیاد، به نوعى کالس 
داشتن در بین قشر جوان و خصوصًا دانشجویان محسوب 
مى شود: «اگر به کسى سیگار تعارف کنند و طرف بگوید نه، 
او را مسخره مى کنند و به او لقب بچه ننه مى دهند! متأسفانه 
برخى از دختران نوجوان و جوان قدم را فراتر از این نهاده و 
به سمت قلیان مى روند. متأســفانه برخى از خانواده ها این 
تصور غلط را دارند که اگر به دختــران خود اجازه دهند در 
حضور آنها سیگار یا قلیان مصرف کنند نشانه روشنفکرى و 
امروزى بودن آنهاست. این در حالى است که سیگار دروازه 
ورود به دنیاى اعتیاد است به طورى که 95 درصد افرادى 

که در باتالق اعتیاد فرو رفته اند از سیگار شروع کرده اند.»
در این بین نقش ســازمان هاى مربوطه براى پیشگیرى 
از مصرف مواد دخانى در بین جوانان را نباید از چشــم دور 
داشــت. نارنجى ها در این باره تأکید مى کند که نهادهاى 
آموزشى و پرورشــى با عنوان نمودن این مطلب که طرح 
برخى از آسیب هاى اجتماعى و روش هاى پیشگیرى از آنها 
موجب پرده درى و از بین بردن زشــتى آن آسیب مى شود 
اجازه نمى دهند که آسیب شناســان در کتاب هاى درسى، 
مدارس و... نسبت به خطرات سیگار و مواد مخدر صحبت 
کنند و جوانان را از آثار و عواقب شــوم این گونه اقالم آگاه 
ســازند در حالى که آموزش و پرورش با تهیه بروشور هاى 
خالصه و مفید با زبان نوجوانان امروزى، همچنین وارد شدن 
به فضاى مجازى و استفاده از این فرایند براى بیان عوارض 
و آسیب هاى مصرف سیگار و ســایر مواد دخانى مى تواند 

نقش مهمى ایفاکند. 
سازمان جهانى بهداشت، در آخرین آمارهایش از فراوانى 
مصرف دخانیات در بین بانوان در منطقه مدیترانه شرقى 
نام برده است. در این آمارها که مصرف سیگار در بین سنین 
13 تا 15ساله در سال هاى 86 تا 95 مورد رصد قرار گرفته 
مشخص شده که مصرف ســیگار در بین دختران در این 
گروه سنى در سال 95 نســبت به سال 87 از 0/9 درصد به 

2/1 درصد افزایش یافته یعنى بیش از دو برابر شده است.

ســازمان جهانى بهداشــت اعــالم کرد کــه تاکنون 
گزارش هایى مبنى بر شناســایى نزدیک به 200 مورد 
ابتال به بیمارى آبله میمون در بیش از 20 کشور دریافت 

کرده است.
این نهاد بین المللى با این حال همه گیرى آبله میمون در 
بین انســان ها را «قابل کنترل» توصیف کرد.  سازمان 
جهانى بهداشت همچنین خواســتار ذخیره واکسن ها و 
داروهاى موجود براى مقابله با آبله میمون در راســتاى 

توزیع عادالنه آنها در سطح جهان شد.  
به گفته ســازمان جهانى بهداشــت هنوز بســیارى از 
پرسش ها درباره نحوه شــیوع اولیه آبله میمون در بین 

انسان ها بى پاسخ مانده اســت؛ با این حال، مقامات این 
سازمان بر این باور هستند که تغییرات ژنتیکى ویروس 

آبله میمون نقشى در شیوع آن بین انسان ها ندارد.  
بیمارى آبله میمون در مرکز و غرب قاره آفریقا تاکنون 
اغلب بر اثر تماس با حیوانات شیوع پیدا مى کرد و به دیگر 

مناطق جهان نیز سرایت نمى کرد.  
این ویروس عموماً با تب و لرز شدید و درد عضالنى، ورم 
غدد لنفاوى، آبله در دست ها و صورت و ایجاد ضایعه در 
صورت یا اندام تناسلى همراه اســت، اگرچه اکثر افراد 
بدون نیاز به بسترى شدن در بیمارستان ظرف دو تا چهار 

هفته بهبود مى یابند. 

حجت االسالم محمدجعفر منتظرى، دادستان کل کشور 
اظهار کرد: هر مقامى با هر سمتى که در حادثه متروپل 
نقش داشته اند تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. بنده هنوز 
از میزان تقصیر دادســتان آبادان مطلع نیستم اما پیگیر 
نقش وى هستیم و قطعاً در برخورد با دادستان، بازپرس و 
دادیار در صورت مقصر بودنشان کوتاهى نخواهیم کرد.

وى گفت: االن 5 نفر از شــهرداران و تعدادى از عوامل 
مؤثر بازداشت هســتند و گفته شــده دادستانى هم در 
این حادثه قصورى داشته اســت. من هم به رئیس کل 
دادگسترى اســتان خوزســتان و هم به دادستان آنجا 
تأکید کردم که هیچ اغماضى نسبت به متخلفین در هر 

بخشى که باشند چه در قوه قضاییه چه مجریه و... نباید 
داشته باشیم.

دادستان کل کشور بیان کرد: هر کسى در هر جایگاه و 
مقامى بوده باید پاسخگو باشد و حتماً این مسئله با جدیت 
بررسى مى شود. مردم بدانند هرکســى در هر مقامى 
که باشــد مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و متناسب با 

اتهاماتش بررسى مى شود.
وى در خصوص اینکه چرا دادســتان آبــادان تا االن 
بازداشت نشده اســت، بیان کرد: مســئله را با جدیت 
پیگیرى خواهیم کرد و چنانچه از مواردى است که باید 

بازداشت شود قطعاً هیچ اغماضى نمى کنیم.

آبله میمون
 به 20 کشور رسید

بررسى نقش دادستان آبادان 
در حادثه متروپل

ترفند افزایش قیمت نان
  فارس | ایــن روزها برخــى نانوایى ها با 
ترفند جدیدى قیمت نان را افزایش داده اند. آنها 
نان کنجدى را گران تر کرده اند و برخى افراد که 
بخاطر کیفیت بخشى به نان مصرفى، نان کنجدى 
درخواســت مى کنند، مجبور هستند قیمت هاى 
دوبرابرى بپردازند. یک نانــوا درباره علت گران 
کردن نان کنجدى گفت: پیــش از این هر کیلو 
کنجد را 70 هزار تومان خریدارى مى کردیم، اما 

اکنون به 100 هزار تومان افزایش یافته است.

نمى خواهم به عنوان 
مجرى شناخته شوم

  صبا | امین زندگانــى، بازیگر ســینما و 
تلویزیون درباره اینکه آیا مجریگرى را در تلویزیون 
ادامه خواهد داد، تصریح کرد: خیلى عالقه اى به 
شناخته شدن با اجرا ندارم، اگر برنامه خاصى به من 
پیشنهاد شود، قبول مى کنم. دو برنامه اى که اخیراً 
اجرا کرده ام و شــامل «قرنطینه» و «14 اینج» 
هستند، به دلیل فضاى متفاوتى که داشتند براى 
من قابل توجه بود، در غیر این صورت مجریان و 
استادان دیگرى هستند که به جاى من تخصصى 

به اجراى برنامه بپردازند.

دریچه دزدى ادامه دار شد
  تجارت نیوز |فرمانــده انتظامى اســتان 
البرز از سرقت 100 فقره سرقت دریچه فاضالب 
در البرز خبر داد. اما در تهران و شــهرهاى دیگر 
نیز ســرقت دریچه فاضالب صورت مى گیرد. 
تنها طى شش ماه سال گذشــته در تهران بیش 
از 2000 دریچه فاضالب به ســرقت رفته است. 
براى جلوگیرى از ســرقت دریچــه  فاضالب از 
دریچه هاى جدیــد با جنس ارزان تــر در برخى 
مناطق استفاده شده اما حتى این دریچه ها را هم 

به سرقت مى برند.

«ایران»
سوژه برند الکچرى 

  برترین ها |  امپراتورى ایران باســتان بر 
روى صفحات ســاعت یک برند مطرح سوییسى 
مى درخشد. شرکت ساعت ساز مشهور سوییسى؛ 
«واشرون کنستانتین»، با همکارى تیم هاى موزه 
لوور فرانسه، چهار ســاعت برگرفته از تمدن هاى 
باستانى امپراتورى ایرانى در دوره داریوش بزرگ، 
مصر باستان، یونان باستان و امپراتورى روم طراحى 
کرده است. در ساعت ساخته شده مربوط به ایران 
تصویر یک شیر برجســته روى پس زمینه اى از 

کاشى هاى الجوردى مشاهده مى شود.

«ساالر» براى آبادان خواند
قطعه موسیقى همصدا    موسیقى ما |
با صداى ساالر عقیلى، خواننده موسیقى سنتى، 
ترانه اى از زنده یاد افشین یداللهى و آهنگسازى 
حمیدرضا گلشن در پى حادثه ریزش ساختمان 
متروپل آبادان و کشــته  و مصدوم شدن جمعى 
از هموطنان در این حادثه منتشــر شــد. حمید 
بهروزى نیــا (نوازنده تار)، ایمان کى پیشــینیان 
(تنظیم کننده)، محمد یعقوبخانى (طراحى) و گلد 
اســتودیو (ضبط) از دیگر عوامل قطعه موسیقى 

همصدا هستند.

 پلنگ زخمى دنا تلف شد
  انتخاب |  پلنگ ماده 3 ساله به دلیل شدت 
جراحت ناشى از گلوله اســلحه در کهگیلویه و 
بویراحمد تلف شد. این پلنگ پس از حمله ناموفق 
به دو کارگر باغ گردشگرى مهریان به سمت پایین 
دره حرکت کرد. پس از آن خانواده اى به محض 
مشاهده و ترس از حمله پلنگ، خود را در خودرو 
حبس مى کنند و موضــوع را به مأموران محیط 
زیســت گزارش کردند. گروه با شلیک دو دارت 
پلنگ را بیهوش و آن را فوراً به آزمایشگاه منتقل 

کردند اماحیوان به دلیل شدت جراحت تلف شد. 

خبرخوان

آرمان کیانى

هر روز که از ریزش متروپل مى گــذرد ابعاد تراژیک آن 
بیشتر نمایان مى شــود. بعد از داستان غم انگیز «مریم و 
رامین» (زن و شوهر جوانى که همراه با «شیرین» خواهر 
رامین مدیریت یک کافه کوچک را در طبقه پایین این برج 
بر عهده گرفته بودند و هرسه زیر آوار ماندند) و همچنین 
«فوزیه» (پرستارى که شوهر و  دو پســرش، برادرزاده 
شوهر و دو دختر خردسالش را از دســت داد)، حاال یک 
داستان ناراحت کننده دیگر به پرونده متروپل اضافه شده 

است؛ جان باختن «میترا و ملیکا».
ملیکا 16 ساله و میترا 11 ســاله دو خواهر بودند که روز 
حادثه همراه با «فاطمه»، زن عموى 32 ســاله شــان 
زیر ســایبان بستنى فروشــى کنار ســاختمان متروپل 
منتظر مادرشــان ایســتاده بودند. مادر این دو خواهر به 
داروخانه اى در همان حوالى رفته بــود تا دارو تهیه کند. 
ظاهراً این چهار نفر براى درمان زن عموى میترا و ملیکا 

به آبادان آمده بودند. 
فاطمه که گفته مى شود یک پسر 4 ماهه و دو دختر 12 و 8 
ساله دارد، همراه همسر و فرزندانش ساکن سربندر هستند 
و فقط براى مراجعه به پزشک به آبادان مى آمدند. این سه 
نفر تصور مى کردند فقط چند دقیقه منتظر مى مانند تا مادر 
ملیکا و میترا از داروخانه برگردد و به خانه شان بروند اما...

یکى از بســتگان مــادر میتــرا و ملیکا مــى گوید: «با 
تالش هایى که انجام دادیم توانستیم خودمان پیکر ملیکا 
را از زیر آوار بیرون بیاوریم. اما اجساد میترا و فاطمه هنوز 

پیدا نشده است.»

مدیر شبکه نسیم سیما در دیدار با تولیت حرم حضرت 
معصومه(س) و امــام جمعه قم گفــت: با توجه به 
اهمیت حوزه سرگرمى و تفریح یکى از چالش هاى 
مهم این حوزه رعایت مرز میان ســرگرمى و لهو و 

لعب است.
سید محمدرضا خوشرو با بیان اینکه برخى معتقدند 

مخاطبانى که دنبال مطالب دینى هستند شبکه هاى 
دیگر را نــگاه مى کنند، بیان کرد: ما نیز در شــبکه 
نسیم معتقدیم که سرگرمى باید محتواى مناسب و 
متناسب داشته باشد و باید بتوانیم از طریق سرگرمى 

پیام خود را منتقل کنیم.
مدیر شبکه نســیم با بیان اینکه ما به دنبال ترویج 

خنــده حــالل در جامعه هســتیم، گفــت: طیف 
گسترده اى از طنزپردازان کشور را دعوت کرده ایم 
تا یک فضاى جدیــد در زمینه خنــده و تفریح در 
شبکه نســیم داشته باشیم و ســعى ما بر این است 
که برنامه هاى شبکه براى همه اقشار جامعه جذاب 

و پرمحتوا باشد.

شــبکه خبرى «الجزیره» ادعاى «رویترز» درباره 
اینکه این شــبکه اظهارات وزیر خارجه قطر درباره 

توافق هسته اى را غلط منعکس کرده رد کرد.
«الجزیره» از رسانه انگلیســى «رویترز» خواست 
اشــتباهاتش در نقل قول اظهــارات «محمد بن 
عبدالرحمان آل ثانى»، وزیر امور خارجه قطر درباره 

توافق هسته اى ایران را اصالح کند.
الجزیره نوشته اســت: «"رویترز" اصرار دارد خبر 
اصلى را به "الجزیره" نسبت بدهد و ادعا کرده که 
کانال "الجزیره"، مرتکب اشــتباه ترجمه اى شده 
است که این موضوع به هیچ عنوان واقعیت ندارد.»

شــبکه خبرى «رویترز» هفته پیش اظهارات وزیر 
خارجه قطر را اینطور منعکس کــرده بود: «ایران 
مایل به مصالحه در مذاکرات با ایاالت متحده براى 
احیاى توافق هسته اى حاصل شده در سال 2015 
با قدرت هاى جهانى است.» این در حالى است که 
وزیر خارجه قطر گفته بود که ایران گفته است احیاى 

توافق هسته اى «در دست بررسى است».
وبگاه شبکه خبرى «الجزیره» نوشته که نخستین 
اشتباه در منعکس کردن اظهارات وزیر خارجه قطر 
در روزنامه آلمانى «هاندلســبالت»، یعنى همان 
روزنامه اى کــه آل ثانى با آن مصاحبــه کرده بود 

صورت گرفت. «الجزیره» و سایر رسانه هاى خبرى 
بعداً به نقل این اظهارات پرداختند.

این در حالى است که «رویترز» مدعى شده که منبع 
اولیه اظهارات وزیر خارجه قطر «الجزیره» بوده و از 

تصحیح این اشتباه خوددارى کرده است. 
«الجزیره» مى گویــد طى نامه اى بــه «رویترز» 
موضوع مربوط به این خبر را به اطالع آن خبرگزارى 
رســانده اســت. یک منبع در «الجزیــره» گفته 
که دفتر منطقــه اى «رویترز» در دوبــى عامدانه 
خبــرش را اصالح نکــرده که خــالف رویه هاى 

حرفه اى است.

پک هاى زنانه بر سیگار با ژست روشنفکرى

تاریکى هاى فاز «الیت»

مناقشه 2 رسانه بین المللى درباره ایران  یک تراژدى دیگر 
در متروپل

چالش جدید شبکه نسیم

دامپزشــک آفریقایى که به ایران سفر کرده است، 
توله یوز «ایران» را معاینه کرد و قرار شــده تا شیر 

خشک و داروهاى توله یوز تغییر کند.
پس از مرگ دومین توله یــوز از فرزندان «ایران»، 
یوزپلنگ ماده کــه در طرح تکثیــر یوزپلنگ هاى 
آسیایى در پارك ملى توران محور همه تالش هاست، 
موجــى از نارضایتى هــا از ســوى دوســتداران 

حیات وحش، دامپزشکان و فعاالن محیط زیست در 
کشور به راه افتاد. در نهایت، تصمیم سازمان حفاظت 
محیط زیست بر این شد تا آخرین بازمانده از فرزندان 
«ایران» به تهــران منتقل و آنجا توســط تیمى از 

متخصصان نگهدارى شود.
در این میان دامپزشــک آفریقایى که به کشورمان 
دعوت شــده بود، توله یوزپلنگ را معاینه کرد. این 

دامپزشک داروهایى را تجویز کرده است که مصرف 
آن باید براى توله یوزپلنگ آغاز شــود. وى گفت: 
عالوه بر این، شیر خشک جدیدى که این دامپزشک 
آفریقایى با خود آورده بود، توصیه شده تا از آن استفاده 
شود. این شیر خشــک، حرفه اى تر است و طى چند 
مرحله تغییراتى باید داده شود و براى توله یوزپلنگ 

استفاده شود.

آخرین وضعیت فرزند سوم  «ایران» 

حیا در ساختمان سازى
  دیده بان ایران |امام جمعه یاسوج گفت: در 
ساختمان ســازى اصًال مسائل اخالقى مورد توجه 
قرار نمى گیرد چــرا باید در یک اتــاق به روى در 
خانه روبه رو مشرف باشد؟ گاهى صدا از این واحد 
در آن واحد شنیده مى شــود. چرا اصول ساختمان 
سازى را رعایت نمى کنید؟ تا مســائل اخالقى و 
عفت و حیا در نظر گرفته نشود و یک آجر روى آجر 
مى گذارند معلوم است که صدا از این واحد به واحد 

دیگر مى رود.

احتکار روغن، پشت متروپل؟ 
  همشهرى آنالین|فیلمــى در فضــاى 
مجازى منتشر شــده  که ادعا مى شود منزل یکى 
از مسئولین پشــت ســاختمان متروپل را تخلیه 
کرده اند و متوجه شده اند که انبار روغن است یا ادعا 
مى شود خانه شهروند آبادانى است که روغن احتکار 
کرده است. بررسى ها نشان مى دهد این محل، انبار 
یکى از آش فروش هاى معروف و برند آبادان است 
که چندین شعبه در شهر دارد. این آش فروشى به 
صورت معمول مواد مورد نیاز خود، از جمله روغن را 
تهیه و در این  انبار نگهدارى کرده است که پس از 
وقوع این حادثه اجناس نگهدارى شده را به محل 

دیگر منتقل مى کند.

راز و رمز چیپسى!
  روزنامه جوان | در یک ویدیو، چیپس تولیدى 
توسط یکى از کارخانجات تولیدى براى مصرف کننده 
12 هزار تومان نرخ گذارى شــده است. فروشنده بعد 
از وزن کردن این محصول به این نتیجه مى رســد 
که براســاس نرخ گذارى هاى کارخانــه، یک کیلو 
چیپس 185 هزار تومان نرخ گذارى شــده است. این 
فروشــنده با بیان اینکه قیمت هر کیلو سیب زمینى 
در بازار نهایتًا 18 هزار تومان است (و اگرچه کارخانه 
داران سیب زمینى درشت را از مبدأ و به قیمت بسیار 
نازل تر تهیه مى کنند)، این پرسش را مطرح مى کند 
که کارخانجــات صنایع غذایى چگونــه چیپس را 
تولید مى کنند که نرخ هر کیلــو از آن به 185 هزار 
تومان مى رســد؟ یعنى چیزى حدود 10 برابر قیمت 
ســیب زمینى که به نظر مى رســد ماده اصلى تولید 

چیپس باشد.

تعداد 
اتباع افغانى در ایران 

  همشهرى آنالین | على شــمخانى، دبیر 
شوراى عالى امنیت ملى گفت: در غیاب کمک هاى 
مؤثر بین المللى و در شــرایط تحریــم هاى ظالمانه 
میزبانى از مردم شریف افغانستان مشکالت فراوانى 
را بر کشور ما تحمیل کرده و جمعیت اتباع افغانستان 
که به ایــران آمده اند از جمعیت 110 کشــور در دنیا 

بیشتر است.

متروپل
منفجر نمى شود

  ایسنا |معاون ایمنى قرارگاه ســازندگى خاتم 
االنبیاء(ص) گفت: پس از بررسى شرایط سازه متروپل 
و موقعیت حساس منطقه، در نهایت با نظر مهندسین 
و متخصصین حوزه انفجارات، انفجار درجا در متروپل 
منتفى شده است و با توجه به شرایط منطقه امکانپذیر 

نیست.

 قتل با پس زمینه امنیتى
  اعتماد آنالین|  حمیدرضا گــودرزى، وکیل 
محمدعلى نجفى بــا بیان اینکه قتل میترا اســتاد 
نمى توانــد مانند قتل هاى دیگر باشــد، افزود: این 
قتل پس زمینــه سیاســى امنیتى دارد. گودرزى با 
بیان اینکه تا آنجا که من اطــالع دارم خانم میترا 
استاد وارد زندگى آقاى نجفى شده، گفت: در برگ 
معاینه جســد خانم میترا اســتاد آثار زدن رگ هاى

 دست را مى بینید.
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بعید است موارد مثبت کرونا 
به صفر برسد 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از کاهش 
تسـت هاى مثبت کرونا در اسـتان اصفهان به سه تا 
هفت درصد خبـر داد و گفت: بعید اسـت موارد مثبت 
کرونا به صفر برسـد و به دلیل طبیعـت اپیدمى هاى 
پیش رونـده، احتمال مـى رود که در مردادماه شـاهد 
پیک هفتم کرونا باشـیم و آمار مبتالیان و مرگ ومیر 

افزایش یابد. 

11 شهر، آبى شد
بر اساس اعالم وزارت بهداشت در آخرین رنگ بندى 
در زمینه شیوع کرونا از روز 6 خرداد ماه 11 شهرستان 
در اسـتان اصفهان بـا وضعیت آبى و 13 شهرسـتان 
استان اصفهان در وضعیت زرد کرونایى است. بر این 
اسـاس شهرسـتان هاى اردسـتان، بوئین میاندشت، 
تیران و کـرون، چـادگان، خوانسـار، خـور، دهاقان، 
سـمیرم، فریـدن، فریدون شـهر، مبارکـه، نائیـن و 
نطنز در وضعیت زرد و خطر متوسـط کرونا هسـتند. 
براسـاس اعالم رنگ بنـدى جدید وزارت بهداشـت 
هیچ شهرستانى در استان اصفهان در وضعیت قرمز و 

نارنجى کرونا ثبت نشده است.

«عبدالباقى»  سمیرمى نیست 
فرماندار سمیرم درباره خبرهایى مبنى بر به دنیا آمدن 
حسین عبدالباقى- سازنده سـاختمان متروپل آبادان 
در سمیرم، اظهار کرد: طبق بررسـى هاى انجام شده 
و اسـتعالم از اداره ثبت و احوال موضوع به دنیا آمدن 
حسین عبدالباقى در سمیرم کذب محض است، چراکه 
اصًال چنین فامیلى در شهرستان سـمیرم وجود ندارد 
و چنین شایعاتى را برخى شـبکه هاى خارجى مطرح 
کرده اند. مراد الیاس پور گفت: اصوًال با اهداف خاصى 
چنین موارد کذبى مطرح مى شود تا مسائل و مشکالت 
را به تدریج به مرکز کشـور ربط دهند. باید مشـخص 

شود منبع دقیق این خبرها از کجا آب مى خورد.

آغاز عملیات آبرسانى 
عملیات آبرسانی به روستاي کی از توابع تودشک منطقه 
کوهپایه آغاز شـد. بـه گـزارش روابط عمومـى آبفاى 
کوهپایه، ایـن عملیات با لولـه پلی اتیلن بـه قطرهاي 
90و75و63 سـانتى متـر و به طـول حدود2800متر به 
صورت امانی آغازشد. گفتنى است با انجام این عملیات 
آبرسانی اهالی این روستا از نعمت آب سالم، بهداشتی و 

پایدار برخوردار خواهند شد.

نانوایان خوش انصاف 
تقدیر مى شوند

فرماندار اصفهـان گفت: بایـد به گونـه اى برنامه ریزى 
و اقـدام کنیم تـا نانوایانى که بـدون هیچ گونـه تخلفى 
نان عرضـه مى کنند را مورد تشـویق قـرار داده و میزان 
رضایتمنـدى شـهروندان را بـه آن هـا اطـالع دهیـم. 
محمدعلى احمدى با تأکید بر لزوم تشکیل شبکه مردمى 
و رصـد عملکرد همه نانوایى هـا افزود: بایـد به گونه اى 
برنامه ریزى و اقدام کنیم که نانوایانى که بدون هیچ گونه 
تخلفى نان عرضه مى کنند را مورد تشـویق قـرار داده و 

میزان رضایتمندى شهروندان را به آن ها اطالع دهیم.

زنگ خطرى به نام بازار 
شـهردار اصفهان گفت: به رغم اینکه جلسات متعددى 
براى سـاماندهى و رسـیدگى بـه وضعیت ایمنـى بازار 
اصفهان برگزار شـده اسـت، اما هنوز نتیجه اى حاصل 
نشـده اسـت؛ باید بـا همـکارى ارگان هاى مسـئول و 
همراهى کسبه این بازار، دست در دست هم در راستاى 
ایمن سـازى و اصالح آن  اقدامـات الزم را انجام دهیم. 
على قاسم زاده در صفحه شـخصى خود در اینستاگرام 
نوشت: طى چند روز گذشته دو مرتبه بازار اصفهان دچار 
حریق شده است و این زنگ خطرى براى ما است. بازار 
بزرگ اصفهان با هشـت کیلومتر طول و 12 هزار واحد 

صنفى یکى از نقاط پرخطر شهر اصفهان است.

خبر

رئیس هئیت مدیره نظام صنفى کشــاورزى شهرستان 
اصفهان با اشاره به رسیدن جریان زاینده رود به کانال هاى 
کشاورزى شــرق اصفهان، گفت: با توجه به اینکه کشت 
گلرنگ دیرتر از گندم به ثمر مى رسد، بنابراین این محصول 
نیاز به یک نوبت دیگر آب دارد. حسین وحیدا درباره آخرین 
وضعیت تحویل نوبت پنجم حقابه کشاورزان شرق اصفهان 
اظهار کرد: از بامداد پنجشنبه پنجم خردادماه، آخرین نوبت 
توزیع آب براى آبیارى اراضى کشــاورزى شرق اصفهان 
براى پنجمین نوبت انجام شــد. وى ، گفــت: با جریان 
زاینده رود، ســاعت 6 صبح هفتم خردادماه دریچه هاى 
آبیارى کشاورزى مناطق شرق اصفهان براى نوبت پنجم باز 

شد. رئیس هئیت مدیره نظام صنفى کشاورزى شهرستان 
اصفهان افزود: با توجه به توافق صورت گرفته آب باید به 
مدت 10 روز در دریچه هاى آبیارى کشاورزان در منطقه 

شرق اصفهان جریان داشته باشد.
وى ادامه داد: زاینده رود باید تا بامداد 17 خردادماه جریان 
داشته باشد و با این آب کشــت گندم به نتیجه مى رسد، 
هرچند که محصول گندم در ســال آبــى جارى مطلوب 
نیســت. رئیس هئیت مدیــره نظام صنفى کشــاورزى 
شهرستان اصفهان با بیان اینکه برداشت کشت جو در حال 
انجام است، افزود: از 15 روز آینده نیز برداشت کشت گندم 

آغاز خواهد شد.

فرمانده دانشــگاه امیرالمومنین(ع) نیروى زمینى ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمى گفت: بیش از 800 دانشجوى 
دانشگاه امیرالمومنین اصفهان در قالب دوى امدادى به مرقد 

مطهر امام خمینى(ره) اعزام مى شوند.
سرتیپ دوم پاسدار مهدى ســرور اظهار داشت: «کاروان 
عاشقان حســینى زائران خمینى» ُمتشــکل از جمعى از 
دانشجویان و فراگیران دانشگاه حضرت امیرالمومنین(ع) 
نیروى زمینى سپاه، امســال براى بیست و چهارمین سال 
در ایام سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) در روز دهم خرداد 
از مبداء گلستان شهداى اصفهان در مدت چهار روز، مسیر 

اصفهان تا مرقد مطهر را طى مى کنند.

وى ادامه داد: این کاروان مسافت حدود 600  کیلومترى این 
مسیر را از روز دهم تا ســیزدهم خرداد جارى، از ده ها شهر 
و روستاى اســتان هاى اصفهان، قم و تهران در این مدت 

بصورت دوى امدادى عبور مى کند.   
فرمانده دانشــگاه امیرالمومنین(ع) نیروى زمینى ســپاه 
اظهار داشــت: زیارت و تجدید پیمان با شهداى گرانقدر و 
عطرافشانى گلزار شهداى شهرها و روستاها در طول مسیر، 
ختم 14 میلیون صلوات به تاسى از رزمندگان دوران دفاع 
مقدس براى ســالمت و تعجیل در فرج، شادى روح امام و 
شهدا، سالمت رهبر معظم انقالب و نابودى دشمنان اسالم 

از مهمترین برنامه هاى این کاروان در طول مسیر است.

800 دانشجوى اصفهانى به 
مرقد امام(ره) اعزام مى شوند

جریان زاینده رود 
در کانال هاى شرق اصفهان 

نصف جهان  آثار دیده نشــده اصفهان و یا کمتر دیده 
شده همیشه نیم رخى است که مى تواند درى به روى 
گردشگرى اصفهان باز کند. این بار قرار است رویداد 
«نیم رخ» این اتفاق را رقم بزند و درهاى بیگلربیگى پل 

خواجو به روى شهروندان باز شود. 
على رضا مســاح، رئیس اداره گردشــگرى سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شهردارى اصفهان در 
تشریح این رویداد گفته، هدف از این رویداد، باز کردن 
درب بناهایى است که تاکنون بسته بوده و مردم امکان 
بازدید از آن را نداشته اند.عید نوروز 1401، درب هاى 
سه بناى زیبا شــامل مقبره باباقاســم، مقبره خواجه 
نظام الملک و حمام شــاهزاده ها براى نخستین بار به 
روى گردشگران و شــهروندان اصفهانى باز شد. وى 
ادامه داد: بازخوردهاى مثبت این رویداد سبب شد که 
براى ادامه اجراى آن در اماکن و بناهاى تاریخى دیگر 

برنامه ریزى و اقدام کنیم. اکنــون معاونت فرهنگى 
شــهردارى اصفهان در همین رابطه با همکارى اداره 
کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان، درب بناى «کریاس، بیگلربیگى یا شاه نشین 
پل خواجو» به روى مردم و گردشــگران باز مى شود 
تا براى نخســتین بار از زاویه اى متفاوت، زیبایى هاى 
زاینده رود و پل خواجو را تماشا کنند. گفتنى است درهاى 
بیگلربیگى پل خواجو از ساعت شش صبح شنبه هفتم 
خرداد باز شده و شــهروندان اصفهانى و گردشگران 
مى توانند بــه روش الکترونیکى از ســایت اینترنتى

 www.shahrvandticket.ir بلیــت تهیــه کنند و 

از 6 صبح تــا 24 از این بناها بازدید کننــد. با توجه به 
اینکه محدوده بیگلربیگى پل خواجو کوچک اســت 
بنابراین سایت به شکلى طراحى شده که امکان حضور 

گروه هاى حداکثر 10 نفره را فراهم مى کند.

پل خواجو را از بیگلربیگى تماشا کنید

نصف جهان  طبق اصل 30 قانون اساســى تحصیل 
دانش آموزان تا دوره متوســطه رایگان است و دولت 
موظف است که امکانات تحصیل رایگان را براى دانش 
آموزان ایجاد کند اما در برخى از مدارس به این قانون 

هیچ توجهى نمى شود.
این روزها که تب نام نویسى در مدارس است، برخى 
از خانواده هایى که درگیر ثبت نــام فرزندان خود در 
مدارس دولتى هستند ادعا دارند که این مدارس اقدام 

به گرفتن وجه براى نام نویسى فرزندانشان کرده اند و 
آنها از اینکه مدارس دولتى وجهى براى ثبت نام دریافت 

مى کنند شکایت دارند. 
سالیان ســال اســت مدارس دولتى حق گرفتن پول 
هنگام ثبت نام از دانش آموزان را ندارند اما برخى از این 
مدارس به بهانه هاى مختلف از جمله مشارکت اولیاء 
و همچنین پول بیمه و کتاب و... وجهى بیش از مبالغ 

استاندارد از اولیاى دانش آموزان مى گیرند. 

پول زور بده!

نصف جهان  کســانى کــه به روایت هــاى جنگى 
عالقه مندند مى توانند با حضور در تاالر هنر و دیدن 
نمایش «چراغى در مه» که روایتگر داستانى از وقایع 

جنگ است از دیدن این نمایش لذت ببرند.
این نمایش به کارگردانى محمد جواد صرامى از 5 تا 20 

خرداد ماه روى صحنه تاالر هنر مى رود.
این نمایش همچنین به پاندمى کرونا در ایران هم مى 
پردازد و با رویکردى متفاوت به ســراغ جنگ و قشر 
خاصى از افراد حاضر در آن مى رود. داســتانى که این 
بار به پرستارانى مى پردازد که در پشت صحنه جنگ 

بوده اند. نویسنده، کارگردان و تهیه کننده این نمایش 
با اشاره به اینکه این تئاتر نگاه متفاوتى به زمان جنگ 
دارد، بیان کــرد: «چراغى در میان مــه» با رویکرى 
متفاوت به سراغ جنگ و قشــر خاصى از افراد حاضر 
در آن رفته و داستانى مربوط به پرستاران زمان جنگ 
را روایت مى کند.این نمایش در فضایى انتزاعى به این 
قصه  مى پردازد و ســعى مى کند ارتباطى میان حضور 

پرستاران در فضاى جنگ و پاندمى کرونا ایجاد کند. 
عالقه مندان براى تهیه بلیت این نمایش مى توانند به 

سایت گیشه 8 مراجعه کنند.

«چراغى در میان مه» روایتى از جنگ و کرونا

قیمت گوجه فرنگى و سیب زمینى در بازار اصفهان 
افزایش یافته است.

نایب رئیــس اتحادیــه میادین میوه وتره اســتان 
اصفهــان، قیمت هرکیلوگرم هفته گذشــته گوجه 
فرنگى ممتاز را بین 9 تا 10 هزار تومان بیان کرد و 
گفت: قیمت کنونى این محصول درمیدان میوه وتره 
بار استان به 12 هزار رسیده است که 10 درصد تامین 

گوجه فرنگى بازار است.
على مهرکش افزود: گوجه فرنگى چین دوم و سوم 
که 90 درصد نیاز بازار را تامین مى کند با قیمت هر 
کیلوگرم بین 4500 تا 8000 تومان در میدان میوه 

وتره بار عرضه مى شود.
وى گفت: مغازه دار هم موظف است 30 درصد بیشتر 
از قیمت میــدان میوه وتره بار ایــن محصوالت را 
بدست مصرف کننده برساند در غیراینصورت تخلف 

محسوب مى شود و با متخلفان برخورد مى شود.
نایب رئیــس اتحادیــه میادین میوه وتره اســتان 
اصفهان افزود: همچنین قیمت سیب زمینى درجه 
یک بین 12 تا 13 هــزار تومان و ســیب زمینى با 
کیفیت پایین تر با قیمت 5 تا 10 هزارتومان در میدان 
میوه وتره بار عرضه مى شــود که نســبت به هفته 

گذشته گرانتر شده است.

نوسان قیمت گوجه فرنگى و سیب زمینى 
در بازار اصفهان

در جلســه کارگروه میراث فرهنگى ضمن رسیدگى به 
مسائل و مشــکالت مدرســه تاریخى حلبیان و اتخاذ 
تصمیمات فورى بــراى حفاظت و نگهــدارى از آن، بر 
تشــکیل کارگروه ویژه رســیدگى به مدارس تاریخى 

اصفهان تأکید شد.
مدرســه تاریخى حلبیان بــا قدمت بیــش از یک قرن، 
لوکیشن داســتان هاى مجید اســت که به ثبت میراث 
فرهنگى هم رســیده اما ثبت تاریخى آن نیز کمکى به 
بهبود وضعیت مدرسه نکرده و این مدرسه قدیمى به سمت 
مرگ پیش مى رود. مهدى طغیانى، نماینده اصفهان در 
مجلس در این جلسه که با محوریت رسیدگى به مسائل 
مدرسه حلبیان برگزار شد، اظهار داشت: باید با قید فوریت 
تصمیم گیرى هاى موثرى براى رســیدگى به مسائل و 

معضالت مدرسه حلبیان اتخاذ شود. 
وى با بیان آنکه مى توان گروهى از معلمان دغدغه مند در 
عرصه میراث فرهنگى براى حفاظت از مدارسى که ارزش 
تاریخى و میراثى دارند تشکیل داد، خاطرنشان کرد: مدرسه 
ادب، نمونه بارزى از تصمیم گیرى ها و اقدامات ناصحیح 
است. ضرورى است که ضمن ایجاد کارگروه ویژه رسیدگى 
به مدارس داراى ارزش تاریخى و میراثى، فهرستى از این 
مدارس احصا شــده به گونه اى که کوچکترین اقدامات 
همچون به دیوار میخ زدن این مدارس با هماهنگى این 

کارگروه صورت پذیرد.
وى با اشاره به اوضاع نامســاعد مدرسه تاریخى حلبیان 

گفت: اکنون بخشــى از این مدرســه به تجمع زباله ها 
تبدیل شده اســت، ضرورى اســت تا با انجام اقدامات 
فورى براى مراقبت و حفاظت از آن جلسات کارشناسى 
با حضور کارشناســان میراث فرهنگى، مسئوالن متولى 
و دانشــگاهیان برگزار شــده و کاربرى هاى آن تعیین و 

مشخص شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار داشــت: اهمیت 
تشکیل کارگروه و کارکرد آن در این باره مشخص  است. 
سریعًا باید اقدامات حقوقى الزم براى رسیدگى فورى به 
مدرسه حلبیان انجام شود. اگر با تاخیر عمل کنیم ممکن 
است با رخدادهاى محیطى همچون بارندگى دیگر چیزى 

از این مدرسه ارزشمند باقى نماند.
فرماندار اصفهان هم در این جلسه با بیان اینکه باید شیوه  
نامه هاى ویژه اى براى مدیــران، دانش آموزان و معلمان 
مدارس تاریخى تدارك دیده شــود، گفت: همچنین باید 
دانســت که اگر فرایند احیاء مدرســه حلبیان به درستى 

صورت پذیرد به خودى خود مى تواند درآمدزا نیز باشد.
محمدعلى احمدى اظهار داشت: باید اداره کل آموزش و 
پرورش دغدغه و پیگیرى براى نگهدارى از این مدرسه و 
سایر مدارس تاریخى را داشته باشد. این سوال باید مبناى 

کار رسیدگى به این مدرسه تاریخى قرار گیرد.
وى افزود: ضرورى اســت تا اداره کل آموزش و پرورش 
و ســازمان میراث فرهنگى اصفهان بــه منظور انجام 
هماهنگى هاى الزم براى تهیه و تدوین دســتورالعمل 

احیاء و بازسازى مدرســه حلبیان بازدیدى را برنامه ریزى 
کرده و انجام دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان هم ضمن تأکید 
و همراهى بر تشکیل کارگروه ویژه رسیدگى به مدارس 
تاریخى اصفهان گفت: در میان مــدارس اصفهان 540 
مدرسه در اختیار ســازمان اوقاف قرار دارد که باید با این 
سازمان هماهنگى هاى الزم به منظور حفظ و نگهدارى 
آنها به عمل آید و از طریق کارگروه ایجاد شده به مسائل 
و مشــکالت مدارس میراثى و تاریخى براى نگهدارى و 

مراقبت از آنها اقدامات الزم انجام خواهد پذیرفت.
محمدرضا ابراهیمى پیرامون مدرســه حلبیان بیان کرد: 
مدرســه حلبیان از 2 بخش تشــکیل مى شود که بخش 
نخســت آن بیش از یک قرن قدمت دارد که پیشنهاد ما 
به عنوان اداره کل آموزش و پرورش آن اســت که پس 
از انجام اقدامات کارشناســى و مرمتى در آن، در کاربرى 
موزه در حوزه مسائل آموزشى اداره آموزش و پرورش به 

کار گرفته شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: 
همچنین با توجه به آنکه این مدرسه در منطقه اى قرار دارد 
که ما با کمبود فضاى آموزشى مواجه هستیم، مى توان از 
بخش دوم مدرسه حلبیان که نزدیک به صدسال قدمت 
دارد با کاربرى آموزشــى و حضور دانش آمــوزان در آن 
بهره گیریم چرا که به این موضوع قائلیم که مدارس باید 

هویت خود را حفظ کنند.

تصمیم گیرى درباره سرنوشت 
مدرسه «مجید»

رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى اســتان چهارشنبه و 
پنجشــنبه را ُپرتصادف ترین روزها در جاده هاى استان در 

اردیبهشت ماه امسال عنوان کرد.  
سرهنگ اصغر زارع اظهار داشت: براساس آمارهاى به دست 
آمده در اردیبهشت ماه امسال 698 فقره تصادف در راه هاى 
برونشهرى اســتان رخ داد که 353 فقره از این تصادفات 

خسارتى، 325 فقره جرحى و 20 فقره نیز فوتى بودند.
وى از کاهش 16 درصدى تصادفات فوتى در اردیهشت ماه 
امسال نسبت به مدت مشابه ســال قبل خبر داد و افزود: 

این کاهش ها در حالى رخ داده که امســال با بهبود شرایط 
کشــور از نظر بیمارى کرونا شــاهد افزایش ســفرهاى 
برونشهرى نسبت به ســال قبل بودیم. رئیس پلیس راه 
فرماندهى انتظامى استان اصفهان 21 درصد از تصادفات در 
اردیبهشت ماه امسال را واژگونى، 38 درصد را تک وسیله اى 

و 17 درصد را مربوط به موتورسیکلت عنوان کرد.
وى با بیان اینکه عدم توجه به جلوى رانندگان با 33 درصد 
بیشــترین علت وقوع تصادفات در این ماه بود گفت: عدم 
رعایت حق تقدم، ســرعت و سبقت غیرمجاز، تغییر مسیر 

ناگهانى، خســتگى و خواب آلودگى، عدم رعایت فاصله 
طولى با خودروى جلویى و تخطى از ســرعت مطمئنه نیز 
از مهمترین علل وقوع تصادفات در اردیبهشت ماه امسال 
به شــمار مى رود. زارع در ادامه چهارشنبه و پنجشنبه را ُپر 
تصادف ترین روزها و 18 تا 22 را نیز بیشترین زمان وقوع 
تصادفات در اردیبهشت ماه امســال اعالم و خاطرنشان 
کرد: از رانندگان مى خواهیم با مدیریت زمان ســفرهاى 
برونشــهرى خود از هر گونه عجله و شــتاب در رانندگى 

خوددارى کنند.

چهارشنبه ها و پنج شنبه هاى پر تصادف اردیبهشت 

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان گفت: 
مســئله آب، احیاى زاینــده رود و تکمیل پــروژه قطار 
سریع السیر اصفهان- تهران از اولویت هاى اصلى استان 

در سفر رئیس جمهور به اصفهان است.
مهران زینلیان با بیان اینکه قویاً دنبال حل و فصل مسئله 
آب اصفهان و زاینده رود هســتیم، اظهار داشت: اولین 
مطالبه استان اصفهان در ســفر رئیس جمهورى به این 
خطه مسئله آب است که با اولویت در حال پیگیرى است.

وى با اشاره به اینکه پس از مســئله آب، تکمیل پروژه 

قطار ســریع الســیر اصفهان- تهران در اولویت است، 
افزود: صدها پروژه اعم از آبرســانى به مناطق روستایى 
و شهرى، راه هاى نیمه تمام، زیرساخت هاى مخابراتى و 
برقى، آبخیزدارى و کشت هاى گلخانه هاى نیز از جمله 
دیگر مسائلى است که در سفر رئیس جمهورى به استان 

اصفهان مطرح خواهد شد.
زینلیــان خاطرنشــان کــرد: در همــه زمینه هــا و 
شهرستان هاى اســتان مصوبات خوبى در زمینه سفر 

رئیس جمهورى داشتیم.

احیاى زاینده رود، اصلى ترین مطالبه از رئیس جمهور
تاکنون مورد ابتال به بیمارى آبله میمون در اســتان 

اصفهان مشاهده نشده است.
مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان 
گفت: ابتال به بیمارى آبله مرغان در بهار بسیار شایع 
است و ظاهرش شبیه آبله میمون با اندکى تفاوت است.
دکتر رضا فدایى افزود: تشخیص قطعى آبله میمون 
نیازمند نتیجــه قطعى ارســال آزمایش هاى الزم به 
تهران است و خوشبختانه تاکنون موردى از ابتال به این 

بیمارى در استان گزارش نشده است.
وى به مردم توصیه کرد در صــورت ایجاد ضایعات 

پوســتى آبدار بر روى بدن سریع به نزدیکترین مرکز 
بهداشت یا پزشک خانواده مراجعه کنند تا دستورات 

الزم را دریافت کنند.
آبله میمون یک بیمارى ویروسى است با نشانه هایى 
همچون تب و بثورات پوستى جوش مانند. این بیمارى 
معموال خفیف است اما دو سویه دارد: یکى سویه کنگو 
که موجــب وخامت حال فرد مبتال مى شــود و با 10 
درصد احتمال مرگ همراه است. دیگرى سویه غرب 
آفریقا که نرخ مرگ ومیر ناشى از ابتال به آن حدود یک 

درصد است.

آبله میمون در اصفهان مشاهده نشده است



0404 4326یک شنبه  8  خرداد  ماه   1401 تکنولوژى تکنولوژى سال نوزدهم

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

شماره: 140160302006001221- تاریخ: 1401/02/22 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب دفاتر 188 و 688 صفحات 
464 و 446 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به 
متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم فیروزه سادات به شناسنامه شماره 2961 کدملى 1141165392 صادره فرزند 
سید ابراهیم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و فوقانى و تحتانى به مساحت 
34/73 مترمربع پالك شماره 1087 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

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

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب دفاتر 188 و 688 صفحات 
464 و 446 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که 

حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى 
به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى/ خانم حمیدرضا رحیمى به شناسنامه شماره 518 کدملى 1141680653 
صادره فرزند محمد ابراهیم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و فوقانى و تحتانى 
به مساحت 34/73 مترمربع پالك شماره 1087 فرعى از 72 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 4/40 متر درب و دیواریست به کوچه

شرقا به طول 8/20 متر دیواریست به زمین پالك 72/1087 باقیمانده 
جنوبا به طول 4/80 متر درب و دیواریست به پیاده روى خیابان شهید صدوقى 

غربا به طول 7/70 متر دیوار به دیوار پالك ثبتى 72/1085 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/08- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/23- م الف: 1324590 - 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 /3/180

تحدید حدود اختصاصى
چون ششــدانگ یک قطعه ملک  پالك  شــماره 660 واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى علیرضا محمدى (و غیره احدى از ورثه محمد 
على محمدى)  فرزند محمد على در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1401/04/25  ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1401/3/8 - 1321647/ م الف - رئیس ثبت اسناد و امالك

 نجف آباد - حجت اله کاظم زاده /3/130

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

راى شماره 140060302026015236 مورخ 1400/11/27 هیات چهار آقاى محمدرضا 
امیرپور به شناسنامه شماره 1245 کدملى 1286808502 صادره فرزند رمضانعلى بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 110,28 مترمربع از پالك شماره 13626 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى برابر قباله 

عادى مع الواسطه از مالکیت عصمت کالهدوزان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/08 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/03/23 - م الف: 1325182 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى /3/178

شهردارى شهرضا در نظر  دارد بر اساس ردیف هاى بودجه سال 1401 نسبت به ساخت حدود 4000 تابلو معرف معابر سطح شهر شهرضا در انواع مختلف از طریق مناقصه 
عمومى اقدام نماید.

 لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلى 241  مسئول امور قراردادهاى 
شهردارى تماس حاصل نمایند. 

*آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن : ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1401/03/19  دبیرخانه محرمانه شهردارى واقع در واحد حراست شهردارى مرکزى
*تاریخ گشایش اسناد : ساعت 15:00روز شنبه مورخ 1401/03/21 در محل شهردارى شهرضا

*به پیشنهادات مخدوش ، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*پیشنهاد دهندگان باید حداقل 5٪ مبلغ پایه مناقصه و یا مبلغ سپرده برآورد شده توسط شهردارى را ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد به حساب سپرده3100000052002 

بانک ملى در پاکت الف الك و مهر شده تحویل نمایند.
* سپرده نفر اول ، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط میگردد. 

* شهردارى در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
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حسین امیرى- مدیر امور مالى    حبیب قاسمى- شهردار شهرضا 

آگهى مناقصه (مرحله اول - نوبت دوم)
ساخت حدود 4000 تابلو معرف معابر سطح شهر شهرضا در انواع مختلف 

م.الف:1325122      

شهردارى شهرضا در نظر  دارد به استناد مصوبه سوم جلسه 62 مورخ 1400/12/04 شوراى اسالمى شهر نسبت به  اجراى عملیات تراش آسفالت و حمل به کارخانه 
آسفالت از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید.

 لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلى 241  مسئول امور قراردادهاى 
شهردارى تماس حاصل نمایند. 

*آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن : ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 1401/03/19  دبیرخانه محرمانه شهردارى واقع در واحد حراست شهردارى مرکزى
*تاریخ گشایش اسناد : ساعت 15:00روز شنبه مورخ 1401/03/21 در محل شهردارى شهرضا

*به پیشنهادات مخدوش ، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 350,000,000 ریال (سیصد و پنجاه میلیون ریال) ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد واریزبه حساب سپرده3100000052002 نزد بانک ملى 

و رسید مربوطه در پاکت الف الك و مهر شده تحویل نمایند.
* سپرده نفر اول ، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى گردد. 

* شهردارى در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
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حسین امیرى- مدیر امور مالى    حبیب قاسمى- شهردار شهرضا 

آگهى مناقصه اجراى عملیات تراش آسفالت و حمل به کارخانه آسفالت
 (مرحله دوم -  نوبت دوم) 

م.الف:1325124      

اهمیت موقعیت مودم
قبل از اینکه به مواردى که سیگنال  واى فاى را مسدود مى کنند بپردازیم، بهتر است در 
مورد اهمیت موقعیت مودم صحبت کنیم. روى هم رفته هیچ خانه اى براى ســیگنال 
واى فاى کامال ایده آل نیست زیرا به غیر از ساختار خود خانه، در نهایت چاره اى جز قرار 
دادن وسایل مختلف در خانه ندارید. اما با درك بهتر از عملکرد واى فاى، در این زمینه با 

مشکالت کمترى روبرو خواهید شد.
در کل بهتر اســت مودم واى فاى را به عنوان یک المپ در نظر بگیرید. همانطور که 
المپ نور مرئى را ساطع مى کند، مودم چنین کارى را با سیگنال واى فاى انجام مى دهد. 
چرا المپ ها را معموال در سقف خانه قرار مى دهیم، زیرا با این کار بیشترین مقدار نور به 
بخش هاى مختلف تابیده مى شود. همچنین هنگام استفاده از چراغ مطالعه، چنین المپى 

را پشت یک وسیله   بزرگ قرار نمى دهیم.
بنابراین به دلیل تاثیرى که موانع مختلف بر کیفیت سیگنال واى فاى دارند، باید با آزمون 

و خطا بهترین موقعیت را براى مودم واى فاى پیدا کنید.
دکوراسیون داخلى مى تواند کیفیت سیگنال واى فاى را کاهش دهد

یکى از چیزهایى که مى توانند کیفیت ســیگنال واى فاى را کاهش دهند، دکوراسیون 
خانه است. معموال بسیارى از کاربران فکر مى کنند صرفا دیوارهاى بتونى تاثیر زیادى 
براى این سیگنال دارند و در این میان به تاثیر دکوراسیون داخلى توجه نشان نمى دهند.

آکواریوم
به عنوان مثال باید به آب اشاره کنیم که تا حد زیادى سیگنال واى فاى را مسدود مى کند. 
به همین خاطر اگر مودم را در کنار آکواریوم قرار دهید، تقریبا مانند آن است که مودم را 
در یک محفظه   بســته قرار داده اید. اگرچه این مودم در یک طرف مى تواند سیگنال را 
بدون مشکل منتشــر کند، اما در طرفى که آکواریوم قرار دارد سیگنال  با کاهش قدرت 

روبرو مى شود.

کتابخانه
اگر تعداد زیادى کتاب را در کنار یکدیگر قرار دهید، همین کتاب ها به عنوان مسدود کننده   

سیگنال واى فاى عمل خواهند کرد. به همین خاطر نباید مودم را در کتابخانه قرار دهید.

آینه
آینه ها هم مى توانند کیفیت واى فاى را دستخوش تغییر 

کنند. روى هم رفته آینه هاى دیــوارى بزرگ تاثیر 
بیشترى نسبت به آینه هاى کوچک تر دارند و در 

ضمن آینه هاى قدیمى تر هم بیشتر از آینه هاى 
جدیدتــر روى واى فــاى تاثیر 

مى گذارند. ایــن موضوع به 
دلیل مواد استفاده شده براى 
آینه هاى قدیمى تر برمى گردد 
که تا حد بیشترى مى توانند 

سیگنال را مسدود کنند.

تلویزیون
تلویزیون هــا وقتى خاموش 
هســتند ماننــد آینه هــاى 
سیاه رنگ به نظر مى رسند اما 
شیشه ى آن ها براى سیگنال 
واى فاى مشکل زیادى ایجاد 

نمى کند بلکه مشــکل اصلى 
مربــوط به بخش فلــزى بزرگى 

درون تلویزیون است. اگر تلویزیون 
یا مانیتور را باز کنیــد، مى بینید که یک 

پنل فلزى بزرگ درون آن تعبیه شده است. 
بنابراین مودم واى فاى را پشــت تلویزیون 

قرار ندهید.
وسایل دکورى فلزى

همانطور که گفتیم فلز دشمن سیگنال واى فاى محسوب مى شود و به همین دلیل اگر در 
خانه از وسایل دکورى فلزى استفاده مى کنید، به مکان قرارگیرى مودم توجه 

کنید تا نزدیک این وسایل فلزى نباشد.

لوازم آشپزخانه
در آشــپزخانه وســایلى ماننــد یخچال، ماشــین 
ظرفشویى، اجاق گاز و مایکروویو قرار دارند که 
مى توانند به طور موثر سیگنال هاى 
واى فاى را مسدود کنند. به همین 
خاطر هنگام قــرار دادن مودم در 
خانه، حتما به موقعیت آشپزخانه و 
وسایل درون آن هم توجه کنید.

از تأثیر 
مصالح 

ساختمانى 
غافل نباشید

تا به اینجا در مورد وســایل 
و مــوادى صحبــت کردیم 
کــه به راحتــى مى توانیــد بر 
محدودیت هــاى ایجاد شــده از 
طرف آن ها غلبه کنیــد. به عنوان 
مثال اگــر مى بینید مــودم در کنار 
آکواریــوم قــرار دارد یــا لوازم 
آشــپزخانه محدودیت هــاى 
زیادى براى سیگنال واى فاى 
ایجاد کرده اند، به سادگى 

مى توانید موقعیت بهترى را براى مودم پیدا کنید. اما از ســوى دیگر نباید اهمیت زیاد 
مصالح ساختمانى را در این زمینه از قلم بیندازیم.

دیوار خشک
براى ســیگنال واى فاى، دیوارهاى خشــک بهترین نوع دیوار محسوب مى شوند. به 
ورقه اى از گچ که میان دو الیه ضخیــم از کاغذ یا مقوا قرار مى گیرد، دیوار خشــک
 (dry wall) گفته مى شود که به دلیل عدم اســتفاده از مصالح تر مانند سیمان و گچ در 
هنگام نصب، این نام براى آن انتخاب شده اســت. به همین خاطر خانه هایى که از این 

نوع دیوارها استفاده مى کنند، کمترین نگرانى را بابت قدرت سیگنال واى فاى دارند.

دیوار برشى فوالدى
اگر دیوارهاى آپارتمان شما از نوع برشى فوالدى اســت، به علت حجم عظیم فلزات 
استفاده شده، سیگنال واى فاى به سختى مى تواند از دیوارها عبور کند. به همین خاطر 

اگر در چنین خانه اى زندگى مى کنید، باید به این نکته توجه کنید.

دیوار بتنى
بسیارى از آپارتمان ها از اسکلت بتنى استفاده مى کنند و چنین ساختمان هایى اگرچه در 
زمینه  نگه داشتن گرما و سرما در داخل خانه حرف زیادى براى گفتن دارند، اما از سوى 

دیگر جلوى انتقال سیگنال واى فاى را هم تا حد زیادى مى گیرند.

سخن آخر
اگر مشکالت مربوط به سیگنال واى فاى خانه شــما به مصالح ساختمانى برمى گردد، در 
چنین شــرایطى مى توانید از روترهاى مبتنى بر فناورى مش (Mesh) استفاده کنید که از 
بخش هاى مختلف تشکیل شده اند و مى توانید هرکدام از این بخش ها را در قسمت هاى 
مختلف خانه قرار دهید. با این کار کیفیت ســیگنال واى فاى به طور قابل توجهى بهبود 

پیدا مى کند.

8 چیزى که سیگنال واى فاى را در خانه مسدود مى کنند
آینه

فیت واى فاى را دستخوش تغییر 
ههاىدیــوارى بزرگ تاثیر

هاى کوچک تر دارند و در
ر هم بیشتر از آینه هاى 

ـاى تاثیر 
وع به 
 براى 
ى گردد
وانند 

موش 
هــاى 
سند اما
سیگنال
ى ایجاد

ل اصلى 
زى بزرگى 

 اگر تلویزیون 
 مى بینید که یک 

 آن تعبیه شده است. 
ى را پشــت تلویزیون

ورىفلزى

خانه از وسایل دکورى فلزى استفاده مى کنید، به مکان قر
کنید تا نزدیک این وسایل فلزى نباشد.

لوازم آشپزخ
در آشــپزخانه وســایلى ماننــد
ظرفشویى، اجاق گاز و مایک
مى توانند به طو
واى فاى را مس
ق خاطر هنگام
خانه، حتما به
وسایل درون

از
م
سا
غافل
تا به اینجا
و مــوادى
کــه به راحت
محدودیت هــ
طرفآن ها غلب
مثال اگــر مى ب
آکواریــوم قـ
آشــپزخانه
زیادى برا
ایجاد ک

در خانه چیزهاى زیادى وجود دارند که مى توانند به عنوان مسدود کننده  سیگنال واى فاى عمل کنند. در ادامه به تعدادى از 
آن ها مى پردازیم که با آگاهى از این موضوع مى توانید کیفیت سیگنال واى فاى را در خانه بهبود ببخشید.

 Wear به Tizen دستیار گوگل اکنون درگلکسى واچ4 در دسترس است. این حرکت به دنبال تغییر سامسونگ از 
OS صورت گرفت.

کاربران گلکسى واچ 4 اکنون مى توانند از دستیار گوگل در این دستگاه استفاده کنند. عالوه بر در دسترس بودن 
برنامه، مى توانید دستیار را از طریق فرمان صوتى فعال کنید و آن را به فشار طوالنى دکمه هوم اختصاص دهید. 
عالوه بر این، به روزرسانى امروز به کاربران امکان دسترسى به Google Pay، Maps و YouTube Music را 

مى دهد.
در جریان Google I/O در اوایل این ماه، سامسونگ گفت که پشتیبانى از دستیار گوگل در تابستان امسال به دستگاه 
مى رسد، بنابراین زودتر از آن چیزى که برخى انتظار داشتند راه اندازى شد. پاتریک کامت، معاون اجرایى محصوالت 

سامسونگ، خاطرنشان کرد که این ویژگى تعامالت صوتى سریعتر و طبیعى تر را امکان پذیر مى کند. 
سامســونگ همچنین گفت که کنترل Spotify از طریق دســتیار گوگل در دســترس خواهد 
بود و پشــتیبانى از ســایر برنامه هاى شــخص ثالث نیز در راه اســت. برنامه ها و 
سرویس هاى گوگل براى سرى گلکســى واچ اواخر امسال بهینه سازى 

خواهند شد.
در حالى که دارندگان گلکســى واچ 4 مى توانند دستیار گوگل را 
به صورت جانبى بارگذارى کنند، پشــتیبانى رسمى باید شروع 
اســتفاده از این ویژگى را بــراى اکثر افراد آســان تر کند. این 
اقدام یک ســال پس از آن صورت گرفت که مشــخص شــد 
 Wear سامسونگ و گوگل در حال همکارى در سیستم عامل

OS هستند. 

سامســونگ پلتفرم تایزن را درفناورى هاى پوشیدنى خود 
کنار مى گذارد و از Wear OS در آینده استفاده خواهد کرد.

یوتیوب 70هزار ویدیو را در اقدام اجرایى مربوط به اوکراین حذف کرد. این شرکت این اقدام را بى سابقه خواند.
 گاردین گزارش داد که از زمان حمله روسیه به اوکراین در اواخر فوریه، یوتیوب تا به امروز بیش از 70000 ویدیو 
مرتبط با درگیرى را حذف کرده است. این شرکت به گاردین گفت که بسیارى از ویدیوها را به دلیل نقض خط مشى 

خشونت آمیز اصلى خود حذف کرده است، که سازندگان محتوا را از انکار یا بى اهمیت رویدادهاى 
جلوه دادن رویدادهایى مانند تهاجم منع مى کند.

یوتیوب اقدامات اجرایى را نقض نکرد اما خاطرنشان 
کرد که تقریباً 9000 کانال را در این عملیات به حالت 
تعلیق درآورده اســت، از جمله یک کانال مرتبط با 
والدیمیر سولوویوف، روزنامه نگار طرفدار کرملین.

نیل موهان، مدیر تولید یوتیوب به گاردین گفت ما 
یک خط مشى عمده رویدادهاى خشونت آمیز داریم 
و این سیاست در مورد مواردى مانند انکار رویدادهاى 
خشونت آمیز بزرگ اعمال مى شود. بنابراین ما از این 

سیاست براى انجام اقدامات بى سابقه استفاده کرده ایم.
یوتیوب شاهد افزایش قابل توجهى در تعداد افرادى در اوکراین، لهستان و روسیه بوده است که از محتواى "معتبر" 
در مورد درگیرى استفاده مى کنند. به عنوان مثال، در اوکراین، محتواى خبرى در مورد تهاجم بیش از 40 میلیون 
بازدید ایجاد کرده است. موهان به گاردین گفت: «اولین و احتماًال مهم ترین مسئولیت این است که مطمئن شویم 
 YouTube افرادى که به دنبال اطالعات درباره این رویداد هستند مى توانند اطالعات دقیق، با کیفیت و معتبر را در

دریافت کنند.»
تنها در روســیه، یوتیوب بیش از 90 میلیون کاربر دارد که آن را به بزرگترین پلتفرم اشتراك گذارى ویدیو در این 

کشور تبدیل مى کند.

ریلمى در سال 2021 با عرضه Realme Pad وارد دنیاى 
تبلت ها شد. کسانى که انتظار محصول فوق العاده اى را 
 Helio داشتند، از دیدن یک تبلت مقرون به صرفه با تراشه
G۸۰  کامًال ناامید شدند. تمرکز ریلمى بیشتر بر روى یک 
تبلت مقرون به صرفه و در دسترس براى دانش آموزان در 
دوران اپیدمى بود. همچنین ریلمى ابتدا بخش تبلت ها را 

با ارائه یک محصول متوسط آزمایش کرد.
به گزارش فرارو، برادران ریلمى یعنــى اوپو و ویوو نیز 
امســال اولین تبلت هاى خود را روانه بازار کردند. این 
شــرکت، ریلمى پد مینى را به عنوان دومین تبلت خود 

روانه بازار کرد که در ســطح پایینترى نســبت به 
ریلمى پد قرار داشت. اکنون، به نظر مى رسد 

که این شرکت براى رونمایى از سومین 
 Realme Pad X تبلت خود، یعنى

آماده است. این تبلت نام جذابى 
دارد و بهترین تبلت این 
شرکت تا کنون خواهد 

بود.
Realme Pad X در مقایسه با دو 

تبلت قبلى ریلمى داراى سبکى منحصر به فرد است. این 
تبلت از چیپست کوالکام اسنپدراگون 870 استفاده خواهد 

کرد. این تراشه انتخابى مناســب براى تبلت ها است و 
اوپو، ویوو و شیائومى نیز از این تراشه در تبلت هاى خود 
استفاده کرده اند. ریلمى به تازگى اعالم کرده که سومین 

تبلت خود را در 26 مى در چین عرضه خواهد کرد.
Realme Pad X به عنوان یک تبلت میان رده معرفى 

مى شود؛ اگرچه تراشه اسنپدراگون 870 داراى معمارى 
سال 2020 است، اما این تراشــه هنوز هم بهتر از اکثر 
تراشــه هاى موجود در بازار است. این دســتگاه با نام 
Realme Pad X در چین عرضه خواهد شــد. در سایر 

بازار ها نیز احتماًال شاهد یک ۵G Realme Pad خواهیم 
بود. پیش از عرضه رســمى، ریلمى طراحى این تبلت را 
با ارائه یک پوستر مشخص کرده است. پوستر ها 
پشتیبانى از قلم را که احتماًال به عنوان قلم 

Realme شناخته مى شود، تایید مى کنند.

این تبلــت داراى طــرح یک پشــت 
پرچم شطرنجى خواهد بود. این 
دســتگاه یک دوربین پشتى تکى با 
قابلیت هاى هــوش مصنوعى به 
همراه خواهد داشــت. ضخامت آن 
فقط 7.1 میلى متر اســت و از سیم 

کارت نیز پشتیبانى مى کند.

بهترین تبلت ریلمى!

کرد که در ســطح پایینترى نســبت به 
رار داشت. اکنون، به نظر مى رسد 

کت براى رونمایى از سومین 
Realme Pad X یعنى X

ذم جذابى   این تبلت نا
رین تبلت این 
کنون خواهد 

Realm در مقایسه با دو 

ریلمى داراى سبکى منحصر به فرد است. این 
0ست کوالکام اسنپدراگون 870 استفاده خواهد 

بود. پیش از عرضه رســمى، ریلمىط
با ارائه یک پوستر مشخص کر
ششششششپشتیبانى از قلم را که احت
Realme شناخته مى شود

این تبلــت دپشــت 
پرچم شطرنج
دســتگاه یک دور
قابلیت هاى هــ
ررررررمراه خواهد داش ه
7.1 میلى متر فقط
کارت نیز پشتیبانى

حذف 70 هزار ویدیو از یوتیوبمعرفى ویژگى جدید درگلکسى واچ4

مى ر
سامسونگ

سامســونگ
بود و پشــتیبان

سرویس هاى گو
خواهند شد.

در حالى که دارندگان گلکســى
صورت جانبى بارگذارى کنند، پش به
اســتفاده از این ویژگى را بــراى اک
اقدام یک ســال پس از آن صورتگ
سامسونگ و گوگل در حال همک

OS هستند. 

سامســونگ پلتفرم تایز
OS کنار مى گذارد و ازS

مرتبط با درگیرى را حذف کرده است. این شرکت به گاردین گفت که
خشونت آمیز اصلى خود حذف کرده اسرویدادهاى

جلوه دادن رویدادهایى مانند ته
یوتیوب
کرد ک
تعلیق
والدی
نیل مو
یک خ
و این س
خشونت

سیاست براى انجام اقدامات بى
ل ا ک ا ا اف ا ت لت شقا ا اف شا ت

در خ 
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آب رسانى به بدن همراه با برخى از اشتباهات است که شاید از 
آن ها کامال بى اطالع باشیم. تصور این که تامین مایعات مورد 
نیاز بدن، تنها از طریق آب و سایر نوشیدنى ها امکان پذیر است، 
واقعیت ندارد.در عین حال رایج ترین خطا ها هنگام جبران کم 

آبى بدن از این قرارند:

هرچقدر آب بنوشیم برایمان بهتر است
فراموش نکنید که زیاده روى در مصرف آب بار کلیه ها را بیشتر 
کرده و باعث تورم ســلول ها میشــود. در این حالت فرد دچار 
گیجى، پف کردگى و در خطرناك ترین حالت، مرگ خواهد شد.

زمانى اقدام به نوشیدن آب کنید که تشنه هستید. از سر کشیدن 
مداوم آب اجتناب کنید. با توجه به کالج پزشکى ورزشى آمریکا، 
حداکثر نرخى که در آن بدن مى تواند مایع را جذب کند، حدود 

600 میلى لیتر در ساعت است.
حداکثر نرخى که در آن بدن مى تواند مایع را دفع کند، بین 600 
تا 800 میلى لیتر در ساعت است. به عبارت دیگر، ورزشکاران 
باید در هر 15 تا 20 دقیقه ورزش، 4 تا 8 اونس مایعات بنوشند.

در حالت بى تحرکى نیازى به نوشیدن آب نیست
حتى در حالت نشسته بر روى مبل و پشت میز نشینى هم نیاز 

به نوشیدن مایعات است و نباید آن را به زمان ورزش و باشگاه 
محدود کرد.

حتى بهتر است یک یادداشت جلوى چشم خود قرار دهید و تا 
نوشیدن آب به شما یادآورى شــود. از اپلیکیشن هایى استفاده 
کنید که با صداى زنگ نوشیدن آب را به شما یادآورى مى کنند.

پرهیز از نوشیدن آب قبل از ورزش
حتى اگر در طول ورزش به میزان کافى آب بنوشــید، ولى از 
مصرف آب قبل از ورزش خوددارى کنید، باز هم ممکن است 
دچار عوارض کم آبى بدن از جمله سردرد شوید. پس حتما نیم 

ساعت قبل از انجام هر گونه فعالیت بدنى، آب بنوشید.

حتما باید روزانه 8 لیوان آب نوشید
قرار نیســت تمام افراد روزانه به طور مشخص به 8 لیوان آب 
نیاز داشته باشند. این میزان بستگى به اندازه بدن، وزن، میزان 
فعالیت بدنى، میزان مایعاتى که در غذا ها وجود دارند و محیط 

زندگى دارد.
اگر شــما در محیط خشــک زندگى مى کنید یا میزان فعالیت 
بدنى تان زیاد است، نسبت به ســایر افراد، حتى به بیشتر از 8 

لیوان آب نیاز دارید.

چند
 اشتباه 
خطرناك 
در خوردن آب

برخى معتقدند این آب نباید مصرف شــود و برخى دیگر 
از خواص بى شــمار آن مى گویند. باالخره با آب سطح 

ماست چه کنیم؟
 در مورد نگه داشــتن یــا دور ریختن آب روى ماســت 
باور هاى مختلفــى وجود دارد. برخــى معتقدند این آب 
نباید مصرف شــود و برخى دیگر از خواص بى شمار آن 

مى گویند.
در خیلى مواقع این آب را در ســینک ظرفشــویى خالى 
مى کنیم که در ادامه خواهید فهمید چرا نباید این اشتباه 

را مرتکب شد.
نکته اى که درباره آب انداختن ماســت باید بدانید این 
است که آب ماست همان سرم شیر است و ارزش غذایى 
فراوانى داشته و سرشار از پروتئین و ویتامین هاى گروه 

B است.
بار ها و بار ها پیش آمده که ماســتى را بــاز کردید و با 

صحنه اى آشنا روبرو شدید، مایعى که روى ماست 
ایستاده است. در چنین موقعیتى دو انتخاب دارید: 
ماست را بهم بزنید تا این مایع با آن میکس شود، یا 

مایع را در سینک ظرفشویى خالى کنید.
با اینکه شــاید براى بعضى از ما این مایع ناخوشایند 

باشد، ولى باید یک قاشق به دست بگیریم و این مایع را 

در ماست میکس کنیم.
این مایع به نام «وى» شــناخته مى شود. با وجود اینکه 
عمدتا شامل آب اســت، وى مقدارى پروتئین، پتاسیم 
و کلســیم نیز دارد. میکس کردن وى با ماست نه تنها 
خاصیت مواد مغذى ماست را باال مى برد بلکه ماست را به 

شکلى خامه اى در مى آورد.
اگر اصال دوســت ندارید وى را ببینید و سپس هم بزنید 
مى توانید این کار را بکنید: درســت مانند آبمیوه که قبل 
از باز کردنش آن را تکان مى دهید ماســت را نیز قبل از 
اینکه درش را باز کنید تکان دهید. حاال وقتى ماست را باز 

مى کنید عملیات میکس انجام شده است.

بزرگ ترین اشتباه هنگام خوردن ماست که نمى دانستید

وزن کم کردن همیشه کار ساده اى نیست اما چیزى که در این زمینه اهمیت دارد، تغییر سبک زندگى است. در این مطلب 
به شما روش هاى ساده اما کاربردى چربى سوزى را آموزش مى دهیم.

مصرف پروتئین در وعده صبحانه
اگر صبح ها پروتئین نخورید، بدن شما آن را از ماهیچه هایتان مى گیرد. پس سعى کنید که حتما یک صبحانه با 20 تا 30 
درصد پروتئین داشته باشید؛ تخم مرغ آب پز، پنیر، ماست یونانى، آجیل و توت فرنگى مى تواند این پروتئین را به بدن شما 

بدهد.

مولتى ویتامین بخورید
کاهش وزن و کم خوردن یا نخوردن بعضى ویتامین ها باعث توقف الغرى شما مى شود. پس حتما از مولتى ویتامین ها 
استفاده کنید تا مراحل الغرى شما به خوبى طى شود. هر رژیم غذایى اى که دارید در کنارش مولتى ویتامین مصرف کنید، 

البته با مشورت پزشک.

فیبر بیشترى مصرف کنید
موادغذایى داراى فیبر ساعات بیشترى شما را ســیر نگه مى دارند و کالرى کمترى دارند. براى همین خوردن میوه ها و 
سبزیجات توصیه مى شود. البته نه همه میوه ها و ســبزیجات. پس در وعده عصرانه یا صبحانه خوردن میوه و سبزى را 

فراموش نکنید.

شیر بنوشید
معموال افرادى که رژیم مى گیرند، شیر گاو را از رژیم خود حذف مى کنند. در حالى که شیر گاو داراى قدرت چربى سوزى 

باالیى است. پیشنهاد ما این است که بعد از ورزش حتما یک لیوان شیر بنوشید.

به میزان کافى غذا بخورید
فکر نکنید با گرسنگى کشیدن، وزنتان کم مى شود. توجه کنید که شما باید کالرى مصرفى تان را پایین بیاورید. براى این کار 

باید از خوردن هله هوله پرهیز کنید و غذا هاى سالم بخورید.

سریع آب بنوشید
یکى از روش هاى چربى سوزى نوشیدن آب است. خیالتان راحت باشد که نوشیدن آب ضررى ندارد و شما باید بیشتر از 
یک آدم معمولى آب بنوشید. سعى کنید حتى در هنگام گرسنگى هم آب بنوشید. معموال افرادى که پرخورى مى کنند، آب 

کمترى مى نوشند. به همین دلیل براى جبران کم آبى بدنشان به پرخورى روى مى آورند.

کمى تحرك در طول روز
نشستن بیش از اندازه در طول روز باعث چاقى مى شود. پس حتما ساعتى را به پیاده روى اختصاص بدهید. اگر کارمند هستید، 
مى توانید مسیر رفت به محل کار یا مسیر برگشت به خانه را پیاده روى کنید. فقظ کافى است که از این رخوت خارج شوید.

افرادى که در معرض خطــر ابتال به بیمارى هاى قلبى 
عروقى قرار دارند و افراد 50 تا 59 ســاله ممکن است 
بیشــترین ســود را از مصرف داروى مذکور براى این 

منظور ببرند.
استیل سالیسیلیک اســید با نام تجارى آسپرین به رده 
درمانى داروهــاى ضد التهاب غیر اســتروئیدى تعلق 
دارد و به طــور طبیعى نیز در پوســت درخت بید یافت

 مى شود.
آســپرین یکى از پر طرفدارترین داروها در دنیاست. در 
بریتانیا، هر فرد ســاالنه 70 قرص آن را جدا یا همراه با 
مســکن هاى دیگر، کافئین یا ویتامین «ث» مصرف 

مى کند.
این داروى مسکن قابلیت رقیق سازى خون را در اختیار 
دارد. به همین علت متخصصین مراقبت هاى بهداشتى 

گاها از آن براى کمک به جلوگیرى از حمالت 
قلبى استفاده کنند. همچنین ممکن است 

آسپرین حین حمله قلبى یا بعد از آن 
هم براى بیمار مفید باشد.

با این حــال نــکات عنوان 
شــده به این معنا نیستند 
که چنین دارویى براى هر 

کسى مناسب است و مى توان آن را 
به صورت خودسرانه مصرف کرد.

در ادامــه ارتبــاط نفهته میــان آســپرین و حمالت 
قلبى عروقى را شــرح مى دهیــم. آیا مــى دانید که 
چه کســانى مجاز بــه مصرف آســپرین هســتند؟ 
چگونــه بایــد آن را هنــگام شــک به حملــه قلبى

 استفاده کرد؟

از آسپرین تا پیشگیرى و درمان
 حمالت قلبى

در ادامه هم به بررسى مزایا و همینطور خطرات مرتبط 
با مصرف خودسرانه آسپرین خواهیم پرداخت. مواردى 
که اشاره مى شوند با استناد به مقاالت منتشر شده توسط 
مرکز ملى اطالعات زیست فناورى آمریکا جمع آورى 

شده اند:

آسپرین چگونه از حمالت قلبى پیشگیرى 
مى کند؟

آسپرین مى تواند به جلوگیرى از حمالت قلبى با محدود 
سازى ایجاد لخته توسط پالکت هاى خون کمک کند.

استعمال سیگار و برخى شــرایط پزشکى خاص مانند 
فشار خون باال و دیابت مى توانند منجر به ایجاد پالك 

در عروق کرونر شوند.
 پالك هــا در واقــع تجمعــى از کلســترول،

 گلبول هاى ســفید خون و سایر مواد 

هستند. آنها به همراه یکدیگر یک رسوب مومى شکل 
مى سازند در دیواره رگ ها انباشته مى شود.

اگر به هر علتــى تکه هایى از این پالك ها بشــکنند، 
ریسک تشکیل لخته هاى خونى افزایش مى یابد. تجمع 
این مواد مى تواند شــریان ها را مسدود کرده و جریان 
خون به قلب را کاهش دهد. همیــن موضوع در ادامه 

باعث رخداد ناگهانى حمله قلبى خواهد شد.

مصرف آسپرین در هنگام حمله قلبى
به طور کلى آسپرین قادر به کاهش شدت حمالت قلبى 
عروقى خواهد بــود. با این حال همانطــور که انجمن 
قلب آمریکا تاکید مى کند، آســپرین بــه تنهایى نمى 

تواند حمله قلبى را درمان کنــد و نباید تصور کنیم که 
مصرف چند دوز از این دارو مــا را از خطر حمله قلبى 

نجات خواهد داد.
توصیه مى شود قبل از مصرف آسپرین براى حمله قلبى 
مشکوك، با 115 و یا شــماره اورژانس محلى تماس 
بگیرید. اپراتــور مى تواند در مورد مصرف آســپرین و 
همچنین دوز الزم توصیه هاى ضــرورى را در اختیار 

شما قرار دهد.
البته حتى اگر اپراتور آسپرین را پیشــنهاد نکند، بیمار 
ممکن است آن را در بخش اورژانس مرکز درمانى طبق 

صالح دید پزشک دریافت کند.

مقدار مصرف
یک فرد مى تواند 160 تا 325 میلى گرم آسپرین حین 

حمله قلبى مصرف کند. اما هنگام درخواســت 
کمک از اورژانس و همچنین پــس از انتقال به مرکز 

درمانى باید این موضوع را به کادر درمان اطالع دهد.
سرویس بهداشت ملى بریتانیا توصیه مى کند که بیمار 
یک قرص 300 میلى گرمى آسپرین را حین انتظار براى 

رسیدن آمبوالنس بجود.
گفتنى است که در چنین مواقعى آسپرین بدون پوشش 
روده اى ترجیح داده مى شــود، زیرا ســریع تر عمل 
مى کند و در ظرف مدت زمان کوتاه اثرگذارى بیشترى 

خواهد داشت.

 آسپرین به عنوان یک اقدام درمانى 
پیشگیرانه

متخصصین مراقبت هاى بهداشــتى ممکن است در 
برخى از مــوارد دوز پایین روزانه از آســپرین را براى 

جلوگیرى از حمالت قلبى تجویز کند.
بر اساس یک مطالعه در سال 2019 افرادى که به طور 
منظم آسپرین مصرف مى کنند، تا 14 درصد خطر ابتال 
به اولین حمله قلبى در آنها کاهش مى یابد. با این حال 
همین مطالعه نســبت به استفاده گســترده از آسپرین 

براى این منظور هشدار مى دهد. زیرا به طور همزمان 
مصرف منظم آسپرین مى تواند خطر خونریزى را تا 46 

درصد افزایش دهد.
همچنیــن در پژوهشــى مربــوط بــه ســال 2020 
مى  خوانیم که مزایاى بالقوه آســپرین براى همه افراد 
یکسان نیســت. به عنوان مثال محققان دریافتند که 
مصرف منظــم آســپرین تنها خطــر رخــداد اولین 
حمله قلبى را در مورد شــمارى از افرادى که ریســک
 ابتال به بیمــارى هاى قلبى عروقــى را دارند، کاهش 

مى دهد.
افرادى که با این خطر افزایش 
یافته رو به رو هســتند عبارت 

اند از کسانى که:
- در حــال حاضــر ســیگار 

مى کشند
- سابقه فشار خون باال دارند

- سابقه کلسترول خون باال دارند
بنابرایــن در حالــى کــه آســپرین 
مى تواند به جلوگیرى از اولین حمله قلبى 
در خصوص برخى از افراد کمک کند، اما 

این مزیت ممکن است همه گیر نباشد.

آیا مصرف آسپرین فواید دیگرى هم 
دارد؟

به غیر از کمک به رقیق شــدن خون و تســکین درد، 
آسپرین ممکن است فواید دیگرى نیز داشته باشد.

به عنوان نمونه موسسه ملى سرطان اشاره مى کند که 
آسپرین ممکن است داراى خواص پیشگیرى کننده از 

سرطان به ویژه سرطان کولورکتال باشد.
افرادى که در معرض خطــر ابتال به بیمارى هاى قلبى 
عروقى قرار دارند و افراد 50 تا 59 ســاله ممکن است 
بیشترین سود را از مصرف آســپرین براى این منظور 

ببرند.
با این حال موسسه ملى سرطان هشدار مى دهد: براى 
افراد 70 سال و باالتر، مصرف روزانه دوز پایین آسپرین 
ممکن است احتمال ابتال به سرطان پیشرفته و مرگ و 
میر ناشى از آن را افزایش دهد. در مجموع چه در سنین 
پایین و چه باال مصرف خودسرانه این دارو به هیچ عنوان 

جایز نیست.

 روش هایى که به چربى سوزى 
سرعت مى بخشند

این طبیعى است که وقتى برشى از هندوانه اى خنک و سرخ یا برشى از 
لیموترش مى بینید یا حتى تصورش را مى کنید آب از دهانتان راه بیفتد، یا 
همچنین وقتى که غذاى خوشمزه مورد عالقه تان را مى بینید یا توصیفش 
را مى شنوید، اما بزاق زیاد تولید کردن، خصوصًا ریختن آب دهان حین 

خواب دیگر شوخى نیست، بلکه مى تواند آزاردهنده و خجالت آور باشد.
سمیره فتحى اظهار کرد: اگر بدنتان نسبت به چیزى آلرژى داشته یا دچار 
عفونتى باشید، ممکن است بدنتان بزاق بیشترى تولید کند تا سموم را دفع 

کند، در نتیجه ممکن است آب از دهانتان جارى شود.
این پزشک عمومى عنوان کرد: عوارضى وجود دارند که مى توانند باعث 
این واکنش شوند مانند آلرژى فصلى، اگر عالوه بر جارى شدن آب دهان 
دچار خارش چشم، آبریزش بینى و عطسه هم هستید، پس ممکن است 
به آلرژى فصلى دچار باشید که مى تواند تولید بزاق را افزایش داده و باعث 

جارى شدن آن از دهان شود، شایع ترین آلرژن ها، گرده گیاهان و کپک 
و گرد و غبار هستند.

وى با اشاره به این که گرفتگى سینوس یا عفونت هاى تنفسى نیز مى تواند 
یکى از دالیل ریختن آب از دهان باشد، عنوان کرد: سینوس ها حفره هاى 
خالى در درون استخوان هاى اطراف بینى شما هستند که مى توانند در اثر 
سرماخوردگى معمولى، آلرژى ها و یا دیگر مشکالت بینى ملتهب شوند، 
اگر سینوس ها ملتهب یا عفونى شــوند مى توانند با انسدادى که ایجاد 
مى کنند سبب تخلیه ناخواسته ترشــحات شده و در نهایت به شکل آب 

دهان جارى شوند.
این پزشــک عمومى افزود: بلع کمتر باعث مى شــود بزاق بیشترى در 
دهانتان بماند و درنتیجه وقتى در خواب هســتید آب از دهانتان جارى 
شود، اما شما نمى توانید تنها براساس عالئمى که دارید بفهمید که گلودرد 

دارید، بنابراین الزم است براى تشخیص درست به پزشک مراجعه کنید.
فتحى با اشاره به این که بزاقى که در دهان جمع شده ناخواسته از دهان 
جارى مى شود و به همین دلیل وقتى در خواب هستید بیشتر ممکن است 
که این اتفاق بیفتد، چون قادر به کنترل آن نیستید، بیان کرد: به پهلو یا به 
پشت خوابیدن شرایطى فراهم مى کند که بزاق راحت تر به بیرون از دهان 
راه پیدا کند؛ اما روى کمر خوابیدن مى تواند تا حدودى به رفع این مسئله 
کمک کند، پس نگران جارى شــدن آب از دهانتان وقتى که در خواب 

هستید نباشید.
این پزشک عمومى عنوان کرد: یک اختالل خواب به نام آپنه خواب نیز 
مى تواند با جارى شدن آب از دهان مرتبط باشد، زیرا در این اختالل راه هاى 
هوایى باریک یا مسدود شده اند، آپنه خواب مى تواند دو صورت انسدادى 

و مرکزى خواب زمانى داشته باشد.

چرا وقتى در خواب هستید آب از دهانتان راه مى افتد؟

همه چیز درباره
 یکى از پر طرفدارترین 

داروهاى جهان
آسپرین

نیم که 
 قلبى

ه قلبى 
 تماس 
پرین و

 اختیار 

رین  

شایع ترین عوارض جانبى آسپیرین شامل سوء 
هاضمه، درد معده و احتمال خونریزى یا کبودى 
راحت و شدیدتر در مقایسه با افرادى است که 

این دارو را مصرف نمى کنند.
برخى از عوارض احتمالى دیگر عبارت اند از:

- گاستریت
- خونریزى گوارشى

- واکنش هاى آلرژیک
- نشانگان رى

- خونریزى مغزى
خطر عوارض جانبى خاص در برخى از بیماران 
بیشتر است. طبق تحقیقى معتبر در سال 2021 
نشانگان رى و خونریزى مغزى عوارضى بسیار 

نادر هستند.
همچنین میزان واکنش هــاى آلرژیک از 1 تا 2 
درصد در جمعیت عادى تــا 26 درصد در افراد 
مبتال به آسم یا رینوسینوزیت مزمن متغیر است.

ى از پر طرفدارترین داروها در دنیاست. در 
ســاالنه 70 قرص آن را جدا یا همراه با  0د
 دیگر، کافئین یا ویتامین «ث» مصرف 

سکن قابلیت رقیق سازى خون را در اختیار 
 علت متخصصین مراقبت هاى بهداشتى 

ى کمک به جلوگیرى از حمالت 
کنند. همچنین ممکن است 

حمله قلبى یا بعد از آن 
 مفید باشد.

نــکات عنوان 
معنا نیستند 
یى براى هر 

ست و مى توان آن را
سرانه مصرف کرد.

بــاط نفهته میــان آســپرین و حمالت 
را شــرح مى دهیــم. آیا مــى دانید که 
مجاز بــه مصرف آســپرین هســتند؟ 
د آن را هنــگام شــک به حملــه قلبى

پرین تا پیشگیرى و درمان
 حمالت قلبى

ط ت ا خط ط ا ا

مصرف آسپرین در هنگام حمله قلبى
به طور کلى آسپرین قادر به کاهش شدت حمالت قلبى

عروقى خواهد بــود. با این حال همانطــور که انجمن 
قلب آمریکا تاکید مى کند، آســپرین بــه تنهایى نمى 

شما قرار دهد.
البته حتى اگر اپراتور آسپرین را پیشــنهاد نکند، بیمار 
ممکن است آن را در بخش اورژانس مرکز درمانى طبق 

صالح دید پزشک دریافت کند.

مقدار مصرف
325 میلى گرم آسپرینحین 5 تا ییییکیک فرد مى تواند 160

حمله قلبى مصرف کند. اما هنگام درخواســت 
کمک از اورژانس و همچنین پــس از انتقال به مرکز 

درمانى باید این موضوع را به کادر درمان اطالع دهد.
سرویس بهداشت ملى بریتانیا توصیه مى کند که بیمار 
حینانتظار براى 0یک قرص300 میلى گرمى آسپرین را

الن آ

ب براى این منظور هشدار مى دهد. زیرا
مصرف منظم آسپرین مى تواند خطر خ

درصد افزایشدهد.
همچنیــن در پژوهشــى مربــوط بــ
آســپرین مىخوانیم که مزایاى بالقوه
مثال محقق یکسان نیســت. به عنوان
خطــر مصرف منظــم آســپرین تنها
حمله قلبى را در مورد شــمارى از افراد
 ابتالبه بیمــارىهاىقلبى عروقــى

مى دهد.
افرادى که با این
یافته رو به رو ه
اند از کسانى که:
- در حــال حا

مى کشند
- سابقه فشار خونب
- سابقه کلسترول خو
بنابرایــن در حالــى
مى تواند به جلوگیرى از
در خصوص برخى از افرا
این مزیت ممکن است همه

آیا مصرف آسپرین فواید دی
دارد؟ شایع ترین عوارض جانبى آسپیرین شامل سوء

کبودى احتمالخونریزىیا و معده درد هاضمه،

چه عوارضى مصرف کنندگان 
آسپیرین را تهدید مى کند؟

آب رسانى
آن ها کامال
نیاز بدن، ت
واقعیت ند
آبى بدن از

هر
فراموش نک
کرده و باع
گیجى، پف

چند
 اشتباه 
خطرناك 
در خوردن آب

در عروق کرونر شوند.
لرول،  پالكهــا در واقــع تجمعــى از کلســت

ادوادواد  گلبول هاى ســفید خون و سایر م

6درصد در جمعیت عادى تــا 26 درصد
مبتال به آسم یا رینوسینوزیت مزمن متغ

ید این
غذایى

 گروه 

ا با د و
ت 
:
ا

ند 
یع را

مى کنید عملیات میکس انجامشده است.

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینى شهر بموجب آگهى شماره 184700 مورخ 1401/03/07 در نظردارد نسبت به واگذارى به اجاره غرفه ها و واحدهاى 
تجارى بازارچه امامزاده سید محمد (ع)  واقع در خمینى شهر بلوار آزادگان  امامزاده سید محمد (ع) بمدت یکسال اقدام نماید ،متقاضیان جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن    33626071  داخلى 18  تماس و یا به آدرس خیابان شریعتى شمالى کوچه 94 مراجعه فرمایند .
حسن توکلى  رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان خمینى شهر                        

آگهى مزایده 

م.الف:1325827
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026012270 مورخ 1400/09/17 هیات سه آقاى محمد نوشاهى 
به شناسنامه شماره 69858 کدملى 1281798428 صادره اصفهان فرزند عباسعلى بصورت 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 733,63 مترمربع از پالك شماره 
15042 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 
رسمى عباسعلى نوشاهى موضوع سند تقسیم نامه شماره 24162 مورخ 1321/11/07 دفتر 

4 اصفهان برابر قباله عادى مع الواسطه به متقاضى فوق واگذار گردید
راى شماره 140060302026012268 مورخ 1400/09/17 هیات سه خانم اکرم نوشاهى 
به شناسنامه شماره 1596 کدملى 1286755182 صادره اصفهان فرزند عباسعلى بصورت 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 733,63 مترمربع از پالك شماره 
15042 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 
رسمى عباسعلى نوشاهى موضوع سند تقسیم نامه شماره 24162 مورخ 1321/11/07 دفتر 

4 اصفهان برابر قباله عادى مع الواسطه به متقاضى فوق واگذار گردید
لذا به منظور اطالع عمــوم 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 است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/08 - م الف: 1314375 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى 

2/292/

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

راى شماره 140060302026016065 مورخ 1400/12/17 هیات یک خانم عزت پایمزد به 
شناسنامه شماره 14 کدملى 1111032475 صادره فالورجان فرزند حسن بصورت ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 129,81 مترمربع از پالك 15159 اصلى واقع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت 

وراث صدیقه بیگم زارع
لذا به منظور اطالع عمــوم 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 است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/08 - م الف: 1314392 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى 

2/294/

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

1 راى شماره 140060302026013623 مورخ 1400/10/20 هیات سه آقاى محمد جواد 
میزبانى به شناســنامه شــماره 554 کدملى 1284945871 صادره اصفهان فرزند ابراهیم 
بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 17,04 مترمربع از پالك شماره 210 فرعى 
از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت عباسعلى مهاجرانى موضوع سند انتقال 1701 مورخ 

1341/12/26 دفتر 86 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عمــوم 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 است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/08 - م الف: 1314439 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى 

2/296/

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

راى شماره 140060302026012525 مورخ 1400/09/23 هیات چهار آقاى خانم نرگس 
بهرامى به شناسنامه شــماره 4 کدملى 1159813493 صادره داران فرزند عباس بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 230 مترمربع از پالك شــماره 309 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان طبق مالکیت رسمى متقاضى 

موضوع سند انتقال 69694 مورخ 73/1/20 دفتر 9 اصفهان تایید گردید.  
لذا به منظور اطالع عمــوم 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 است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/08 - م الف: 1314532 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى 

2/298/

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

راى شــماره 140060302026016026 مورخ 1400/12/16 هیــات یک خانم صدیقه 
محمدپور به شناسنامه شــماره 1607 کدملى 1286694876 صادره از اصفهان فرزند على 
صورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 96,37 مترمربع از پالك شماره 41 فرعى از 14458 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله 

عادى مع الواسطه از مالکیت عباس ماهرانى 
لذا به منظور اطالع عمــوم 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 است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/08 - م الف: 1314602 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى 

 2/300/

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

راى شماره 140060302026011950 مورخ 1400/09/09 هیات یک خانم معصومه یزدانى 
آدرمنابادى به شناسنامه شماره 1338 کدملى 1287021794 صادره اصفهان فرزند غالمرضا 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 109,35 مترمربع از پالك 15178 اصلى واقع 

در اصفهان بخش 5  اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق مالکیت رسمى متقاضى 
موضوع سند انتقال 85398 - 98/3/1 دفتر 187 اصفهان تایید گردید. 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 

1315662 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/307

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

راى شــماره 140060302026016139 مورخ 1400/12/21 هیات یک خانم زهرا نورى 
لنجان نوکابادى به شناسنامه شــماره 1103 کدملى 1289380627 صادره اصفهان فرزند 
على محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 90,83 مترمربع از 
پالك شماره 211 فرعى از 14916 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت فضل اله امین الرعایا موضوع 

سند انتقال شماره 823937- 1350/06/21 دفتر 36 اصفهان 
راى شــماره 140060302026016140 مورخ 1400/12/21 هیات یک آقاى حمیدرضا 
صاحب جمعى به شناسنامه شماره 45551 کدملى 1280881097 صادره اصفهان فرزند على 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 90,83 مترمربع از پالك شماره 
211 فرعى از 14916 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت فضل اله امین الرعایا موضوع سند انتقال 

شماره 823937- 1350/06/21 دفتر 36 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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 انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 1315594 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /2/309

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

راى شماره 140060302026011647 مورخ 1400/09/04 هیات دو خانم عاطفه رنگیرز به 
شناسنامه و کدملى 0016169581 صادره تهران بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
117,74 مترمربع از پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5  اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان طبق مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 7969 - 99/7/9 دفتر 268 

اصفهان واگذار گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 

1315254  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/311

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

1 راى شماره 140060302026015291 مورخ 1400/11/28 هیات سه خانم هداالسادات 
شوبیرى به شناسنامه شماره 4492 کدملى 3934455301 صادره فرزند سیدحسین بصورت 
یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 135,05 مترمربع از پالك 
شماره 261 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواســطه از مالکیت مرتضى مهاجرانى موضوع سند 

انتقال 20299 مورخ 1352/12/12 دفتر 182 اصفهان 
1 راى شماره 140060302026015294 مورخ 1400/11/28 هیات سه آقاى جواد جابرى 
پوده به شناسنامه شماره 3116 کدملى 1289601127 صادره فرزند رمضانعلى بصورت چهار 
دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 135,05 مترمربع از پالك شماره 
261 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى برابر قباله عادى مع الواســطه از مالکیت مرتضى مهاجرانى موضوع ســند انتقال 

20299 مورخ 1352/12/12 دفتر 182 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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 انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 1315406 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /2/313

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

1ـ راى شــماره 140060302026012271 مــورخ 1400/09/17 هیــات ســه آقــاى 
سیدمحمدامین استرآبادى جلفائى به شناسنامه شماره 1271845652 کدملى 1271845652 
صادره فرزند سیدحســین بصورت چهاردانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 230,28 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رســمى متقاضى موضوع سند انتقال 26747 مورخ 

1399/02/02 دفتر 297 اصفهان 
2ـ راى شــماره 140060302026012272 مورخ 1400/09/17 وراى اصالحى شــماره 
140060302015299 مورخ 1400/11/28 آقاى امیرحسین صالحى به شناسنامه شماره 
172 کدملى 5759807358 صادره از چادگان فرزند حشمت اله بصورت دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 230,28 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع 

سند انتقال 26747 مورخ 1399/02/02 دفتر 297 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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 انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 1315333 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /2/315

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

1ـ راى شــماره 140060302026008494 مورخ 1400/06/23 هیات یک آقاى هادى 
قاسمى نیسیانى به شناسنامه شماره 13 کدملى 1189901994 صادره اردستان فرزند حبیب 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه در حال ساخت به مساحت 168,50 
مترمربع از پالك شــماره 53 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهــان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رســمى متقاضى موضوع سند انتقال 96692 مورخ 

1395/12/04 دفتر 62 اصفهان 
2ـ راى شــماره 140060302026009036 مورخ 1400/06/23 هیات یک آقاى اکبر قاسمى 
نیسیانى به شناسنامه شماره 35 کدملى 1189912805 صادره اردستان فرزند حبیب اله نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب  خانه در حال ساخت به مساحت 168,50 مترمربع از پالك 
شماره 53 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 96692 مورخ 1395/12/04 دفتر 62 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 

1315348 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/317

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

1 راى شماره 140060302026015273 مورخ 1400/11/28 هیات سه آقاى محمد جابرى 
دورکى به شناسنامه شــماره 1198 کدملى 1287353347 صادره اصفهان فرزند عزت اله 
بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 129,69 مترمربع از پالك 
شــماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 14124 مورخ 1336/11/15 دفتر 65 اصفهان 

خریدارى مع الواسطه از مالکیت اسداله طوطیان 
1 راى شــماره 140060302026015272 مورخ 1400/11/28 هیات ســه خانم اشرف 
عباسیان دورکى به شناسنامه شماره 1344 کدملى 4689478181 صادره اردل فرزند اصغر 
بصورت چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 129,69 مترمربع از 
پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 14124 مورخ 1336/11/15 دفتر 65 اصفهان 

خریدارى مع الواسطه از مالکیت اسداله طوطیان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 

1315172 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/319

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

1 راى شماره 140060302026013679 مورخ 1400/10/21 هیات سه آقاى محمد زینلى 
حسین آبادى به شناسنامه شماره 1270136720 کدملى 1270136720 صادره فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 136,43 مترمربع از پالك شماره 15182 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان مالکیت رسمى 
متقاضى موضوع سند انتقال 16454 مورخ 1395/05/28 دفتر 237 اصفهان و سند انتقال 

شماره 11976 مورخ 1397/08/21 دفتر 336 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 

1315138 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/321

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

راى شماره 140060302026014299 مورخ 1400/11/04 هیات دو آقاى حسن دادخواه 
عسکرانى به شناسنامه شــماره 35 کدملى 5499689131 صادره فرزند ابوطالب بصورت 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 209,881 مترمربع از پالك شماره 20 فرعى از 
14458 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر 
قباله عادى مع الواسطه از مالکیت خانم کیقانوش هایراپتیان موضوع سند انتقال 37152 - 

1344/08/03 دفتر 15 دفتر اصفهان  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 

1315146 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/323

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

1 راى شماره 140060302026013653 مورخ 1400/10/20 هیات سه آقاى محمدرضا 
شکرى به شناسنامه شماره 49777 کدملى 1280387734 صادره اصفهان فرزند مرتضى 
بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 218,33 مترمربع از پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان مالکیت رسمى 

متقاضى موضوع سند انتقال 17176 مورخ 1399/07/13 دفتر 434 اصفهان  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 

1315115 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/325

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

راى شماره 140060302026014604 مورخ 1400/11/11 هیات چهار آقاى امیر باقرى 

کیچى به شناسنامه شماره 1270950134 کدملى 1270950134 صادره فرزند احمد بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 143,82 مترمربع از پالك شماره 128 فرعى از 14915 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله 
عادى مع الواسطه از مالکیت سیف اله نیکبخت نصراللهى موضوع سند انتقال 20098 مورخ 

1352/12/04 دفتر 82 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عمــوم 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 است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/08 - م الف: 1315058 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى 

2/327/

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

راى شماره 140060302026015345 مورخ 1400/11/30 هیات چهار خانم زرین طالب 
پور دهکردى به شناسنامه شماره 136 کدملى 4689258252 صادره اردل فرزند على بصورت 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 49,48 مترمربع از پالك شماره 309 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى مورد ثبت صفحه 

160 دفتر 56 امالك و سند انتقال بشماره 94568 مورخ 1379/12/21 دفتر 9 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 

1314725 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/329 

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

راى شــماره 140060302026009616 مــورخ 1400/07/11 هیــات یک آقاى مهدى 
عبداللهى به شناسنامه شماره 32 کدملى 5659609783 صادره کوهپایه فرزند حسن بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167,80 مترمربع از پالك شــماره 105 فرعى 14915 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق قباله عادى مع 
الواسطه از مالکیت محمد حسن نجفى زاده موضوع سند تقسیم 1701- 41/12/26 دفترخانه 

86 اصفهان واگذار گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 

1314716 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/331

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

شــماره: 140060302006008885- تاریخ: 1400/12/23 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006001735 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم حیات اله شاهدوست مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند انتقال قطعى شماره 128834 
مورخ 1400/6/17 دفتر 46 خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و 
انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز 
گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم حیات اله شاهدوست به شناسنامه شماره 1020 کدملى 
1129214699 صادره فرزند مراد در ششــدانگ یکباب خانه ســه طبقه در حال ساخت به 
مساحت 197/35 مترمربع پالك شماره 4747 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 8/96 متر درب و دیواریست به گذر 

شرقا به طول 21/90 متر دیوار به دیوار پالك 6376 فرعى 
جنوبا به طول 8/93 متر درب و دیواریست به گذر 

غربا به طول 22/30 متر دیواریست به گذر 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/08- م الف: 1313723 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد 
کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید 

امیرحسین حسن زاده /2/333

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

راى شماره 140060302026015689 مورخ 1400/12/05 هیات دو آقاى محمدعلى 
سعیدى به شناسنامه شماره 12 کدملى 1189909553 صادره اردستان فرزند على بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 157,38 مترمربع از پالك شماره 134 فرعى از 
14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5  اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 

رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 20215 - 1399/09/24 دفتر 336 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 1315933 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى /2/337



ورزشورزش 07074326 سال نوزدهمیک شنبه  8  خرداد  ماه   1401

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

راى شماره 140060302026014923 مورخ 1400/11/20 هیات یک شرکت خدماتى 
زیارتى سیاحتى هجرت قلوب سپاهان (سهامى خاص) به شناسه ملى 10260378674 
و شماره ثبت 16940 در اداره ثبت شرکتهاى اصفهان بصورت ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 40 مترمربع از پالك شماره 13992 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 103933 - 

1384/04/30 دفتر 9 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ 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 تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 1316013 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /2/339

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

1 راى شــماره 140060302026015465 مورخ 1400/12/02 هیات سه خانم عزت 
دریاب به شناسنامه شــماره 396 کدملى 1290587655 صادره اصفهان فرزند عبداله 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان باستثناء بهاى ثمنیه آن به مساحت 109,48 مترمربع 
از پالك شــماره 26 فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت حیدر ماهرانى

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ 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 تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 1315741 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /2/342

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود قســمتى از امالك بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بیدگل به علت عدم 
حضور مالک، تاکنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضاى مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصى امالك مرقوم در تاریخ هاى تعیین شده 
در ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد شــد و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات 

تحدیدى به روز بعد موکول خواهد شد.
امالك و ابنیه بخش 3 آران و بیدگل

شماره هاى فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش سه آران و بیدگل
3307 فرعى: آقاى سیدماشــااله حســینى بیدگلى به شناسنامه شــماره 464 کدملى 
6199706447 فرزند سیدابراهیم نسبت به ششــدانگ یکباب انبارى مشتمل بر مغازه 

به مساحت 64 مترمربع
3308 فرعى: آقاى مختار پنجى بیدگلى به شناسنامه شماره 229 کدملى 6199468430 
فرزند اسمعیل و خانم بتول طامهء به شناسنامه شماره 317 کدملى 6199546229 فرزند 
محمود (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 112,50 مترمربع مفروز و مجزى 

از 1 فرعى

3309 فرعى: آقاى مختار پنجى بیدگلى به شناسنامه شماره 229 کدملى 6199468430 
فرزند اسمعیل و خانم بتول طامهء به شناسنامه شماره 317 کدملى 6199546229 فرزند 
محمود (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 101 مترمربع مفروز و مجزى از 

1 فرعى
3310 فرعى: آقاى احمد قره گلى بشناسنامه 471 کدملى6199758791 فرزند قربانعلى، 

ششدانگ یکبابخانه بمساحت 210,75مترمربع مجزى از 14فرعى
شــماره هاى فرعى از پالکهاى 1687 اصلى و 1689 اصلى واقع در اماکن بخش ســه 

آران و بیدگل
آقاى ابوالفضل فدائیان آرانى به شناســنامه شماره 2581 کدملى 6199939891 فرزند 
آقامحمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 348,75 مترمربع پالك شماره 1 
فرعى از 1687 اصلى و پالکهاى 1و2و4و5و15و16 فرعى از 1689 اصلى و قسمتى از 

مشاعات تابعه
شماره هاى فرعى از پالك 2166 اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

26 فرعى: آقاي مجتبــی دادگر آرانی به شناســنامه شــماره 6190028187 کدملی 
6190028187 فرزند عزیزاله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 154 مترمربع 

مفروز و مجزى از 1و9 فرعی و قسمتى از مشاعات
1401/03/29

شماره هاى فرعى از پالك 2292 اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل
2 فرعــى: خانــم اعظــم محمدعلــى زاده آرانــى بشناســنامه شــماره12133 
کدملى6199161327 فرزند احمدرضا نســبت به ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 80 

مترمربع
3 فرعــى: خانــم اعظــم محمدعلــى زاده آرانــى بشناســنامه شــماره12133 
کدملى6199161327 فرزند احمدرضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه بمساحت 235,5 

مترمربع مفروز و مجزى از 2292 اصلى و 1 فرعى از اصلى مذکور
شماره هاى فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه آران و بیدگل

3574 فرعى: آقاى حسین ابوالحسنى پور به شناسنامه شماره 368 کدملى 6199710495 
فرزند حسن و خانم الهه بوجارآرانى به شناسنامه شماره 653 کدملى 6199713346 فرزند 

پرویز (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 107 مترمربع
شماره هاى فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آراندشت بخش سه آران و بیدگل

2174 فرعى: آقاى عباس شــریفى به شناسنامه شــماره 37 کدملى 1263584691 
فرزند على محمد و خانم لیال سلمانی محمودآبادي به شناســنامه شماره 479 کدملی 
6199711602 فرزند غالمحسین (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 116,25 

مترمربع مفروز و مجزى از 286 فرعى
شماره هاى فرعى از پالك 2645 اصلى واقع در وشاد بخش سه آران و بیدگل

1269 فرعى: آقاى مجید دانش پژوه آرانى بشناسنامه شماره40 کدملى6199675282 
فرزند عباس نسبت به یک دانگ مشاع و خانم ریحانه آسوده آرانى بشناسنامه شماره720 
کدملى6199752090 فرزند على اکبر نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 

بمساحت 181,25 مترمربع مجزى از 340 فرعى
شماره هاى فرعى از پالك 2715 اصلى واقع در اراضى کناره ابوزیدآباد بخش سه آران 

و بیدگل
4234 فرعى: آقاي ســعید باقرى به شناســنامه شــماره 353 کدملی 1263513212 
فرزند حســین و آقاي مجتبــى باقــرى بــه کدملــی 1250444020 فرزند عباس 
(بالمناصفه)، ششــدانگ یک قطعــه زمین با کاربرى صرفًا کشــاورزى به مســاحت

 877 مترمربع 
1401/03/30

به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 (سى) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 
1401/03/08 - م الف: 1319012 - رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- حامد 

فکریان آرانى /2/403

02

با توجه به برگزار نشدن دیدار این هفته تیم فوتبال گل گهر 
سیرجان و تغییر زمان دیدار مقابل ذوب آهن، تمرینات تیم 
اصفهانى تعطیل شد. به این ترتیب بازیکنان ذوب آهن با نظر 
مهدى تارتار به استراحت مى پردازند و سپس تمریناتشان را 
روز دوشنبه نهم خرداد از سر خواهند گرفت. با توجه به تغییر 
در برنامه برگزارى مسابقات لیگ برتر و طبق اعالم اولیه، 
دیدارهاى هفتــه آخر روزهاى شــانزدهم و هفدهم خرداد 
برگزار خواهند شد. به همین دلیل گاندوها براى تقابل با گل 
گهر ممکن است روز پانزدهم خرداد راهى سیرجان شوند تا 
دوشنبه هفته آینده (شانزدهم خرداد) به مصاف شاگردان امیر 
قلعه نویى بروند. این احتمال نیز وجود دارد که مسابقات هفته 

پایانى لیگ برتر پس از فیفادى برگزار شوند.

گاندوها به تعطیالت رفتند

01

03

04

 ســتاره ایرانى پورتو تصمیم گرفته بــه زندگى مجردى 
خود پایان دهــد و به همین دلیل مشــغول تدارك براى 
برگزارى مراسم عروسى خود اســت. جالب آنکه مهدى 
طارمى دو شهر اصفهان و بوشــهر را براى برپایى مراسم 
به یادماندنى ترین روز زندگى اش، نشــان کرده است. او 
با یکى از ایرانى هایى که در لنــدن زندگى مى کند، نامزد 
کرده است. طبق شنیده ها همسر طارمى در لندن بزرگ 
شده و پدرش تاجر است. مهدى طارمى سال گذشته بعد 
از گلزنى حرف p را نشان مى دهد و ظاهراً این حرف، اول 

اسم همسرش است.

محمد خدابنده لو، ســتاره ذوب آهن که این روزها همراه 
با تیم امید کشــورمان در عراق به ســر مى برد، به زودى 
از سهمیه زیر 23 ســال خارج خواهد شد و جزو بازیکنان 
بزرگسال به حســاب خواهد آمد. این موضوع باعث شد تا 
جذب این بازیکن در پرسپولیس به تأخیر بیفتد. در خصوص 
جذب محمد خدابنده لو که در صورت پرسپولیسى شدن یک 
سهمیه بزرگسال سرخپوشان را پر خواهد کرد، قرار است 
یحیى گل محمدى، سرمربى این تیم نظر نهایى را بدهد 
و به نوعى جذب این بازیکن با نظر مستقیم سرمربى تیم 

صورت خواهد گرفت.

«لوئیس سوارز» ســتاره سابق بارســلونا هفته گذشته از 
باشگاه اتلتیکو مادرید خداحافظى کرد  و اکنون بازیکن آزاد 
به هر تیمى مى تواند برود. مهاجم 35 ساله تیم ملى اروگوئه 
 Yeni»پیشنهادات زیادى دارد. در جدیدترین خبرها سایت
Açık» ترکیه مدعى شد باشگاه هال ســیتى انگلیس با 

مدیریت آکون ایلیکالى مى خواهد سوارز را در هفته پیش 
رو به شام دعوت کند تا با این بازیکن وارد مذاکره شود.

عروسى طارمى در اصفهان؟

یحیى باید تصمیم بگیرد

اللهیار با «سوارز» 
همبازى مى شود؟

مربى دروازه با ن هاى تیم فوتبال سپاهان ضمن تمجید از رشید مظاهرى 
تأکید کرد، این تیم در نیم فصل اول لیگ برتر مشــکلى در خط دروازه 

نداشته است.
رحمان احمدى درباره فصلى که سپاهان پشت سر گذاشت و اینکه چرا 
این تیم به قهرمانى نرســید، اظهار کرد: فکر مى کنم در این زمینه در 
پایان فصل بهتر مى توانم صحبت کنم. ما لیگ را خیلى خوب شــروع 
کردیم، ولى در بعضى از بازى ها موقعیت هاى زیادى را از دست دادیم و 
از طرفى اشتباهاتى هم صورت گرفت که در برخى بازى ها امتیازهاى 

حساسى را از دست دادیم. متأسفانه در یک مقطع با یک باخت یا یک 
مساوى هجمه سنگینى به تیم وارد مى شد و همین موضوع سپاهان را 

تحت فشار قرار مى داد.
وى در واکنــش به برخى انتقادهــا از کادر فنى ســپاهان بابت جذب 
کریستوفر کنت گلر اتریشى و اینکه مرزبان مربى سابق این تیم گفته 
است که یکى از مشکالت سپاهان پر نشدن جاى خالى پیام نیازمند بود، 
تصریح کرد: آقاى مرزبان دیدگاه خودش را دارد و من هم دیدگاه خودم 
را دارم. ما در خط دروازه مشکل نداشتیم، ضمن اینکه در نیم فصل اول 
فصل گذشته سپاهان 18 گل خورده بود. امسال تیم ما در شروع لیگ 
خوب گل مى زد و اگر هم گل مى خوردیم به چشم نمى آمد، ولى در ادامه 
که در گل زدن دچار مشکل شــدیم، هر وقت گل خوردیم برخى بحث 
ضعف دروازه بان را پیش کشــیدند که البته این جو از صفحات مجازى 
شروع شد و به رسانه ها هم کشید. من بعد از پایان لیگ به صورت دقیق 
و با نام بردن از برخى افراد، این را مى گویم که چه کسانى در این زمینه 

دنبال حاشیه درست کردن و ضربه زدن به سپاهان بودند.
احمدى در ادامه خاطر نشان کرد: یکى دیگر از مشکالت سپاهان هجمه 
سنگینى بود که پیشکسوتان تیم روى بازیکنان و کادر فنى ایجاد کردند. 
محرم نویدکیا قبل از آمدن به سپاهان در تیمى مربیگرى نکرده بود و 
شــما باید چه انتظارى از یک مربى جوان داشته باشید؟ اگر یک مربى 
را انتخاب کردید پس چرا نباید از او حمایت کنید؟ آیا قرار اســت یک 
مربى در سال اول یا دوم فعالیتش تیمى را قهرمان کند؟ متاسفانه برخى 

پیشکسوتان سپاهان فشار سنگینى روى تیم ایجاد کردند.
مربى دروازه بان هاى سپاهان در پاسخ به این پرسش که «اگر سپاهان 
مشکل دروازه بان نداشت چرا رشید مظاهرى را جذب کرد؟»، گفت: من 

نمى گویم رشید گلر بدى است، اتفاقًا مظاهرى دروازه بان خوبى است، 
ولى من باز هم تأکید مى کنم که سپاهان مشکلى در پست دروازه بانى 
نداشت. متأســفانه برخى خط گرفتند و در این زمینه شیطنت کردند تا 
روى کادر فنى سپاهان فشار کاذب ایجاد شود. خیلى ها به من و کنت 
فحاشــى و توهین کردند که بعد از پایان فصــل در مورد آنها صحبت 
مى کنم. خیلى  ها از سپاهان انتقاد کردند که تا حاال یک ضربه به توپ 
نزده اند و این موضوع دردناك اســت. وقتى یک فرد کنار تیمى حضور 
ندارد نمى تواند قضاوت خوبى از شرایط تیم داشته باشد، ولى متأسفانه 
برخى بدون آگاهى و براى ایجاد حاشــیه از من یا دروازه بان تیم انتقاد 

مى کردند. 
احمدى در مورد اینکه آیا کنت روى گل هاى خورده مقصر نبود، تصریح 
کرد:  من نمى گویم مقصر نبود ولى شــاید روى یــک یا دو گل مقصر 
بود. کنت از نیم فصل دوم بازى نکرد، ولى در تعداد کلین شــیت ها نفر 
چهارم است و در بازیســازى هم از لحاظ آمار همچنان نفر اول است. 
او تازه به ســپاهان آمده بود و طبیعتًا نیاز به زمان داشت تا خودش را با 
تیم و شرایط فوتبال ایران هماهنگ کند. متأسفانه جو بدى در فاصله 
پنج هفته مانده به پایان نیم فصل اول درســت شد و این در حالى است 
که ما در مجموع 13 گل خوردیم. توهین هاى شــدیدى به من و کنت 

شد و در این مدت توهین هایى از برخى 
هوادارنما شنیدم که در زمان 
بازیگرى هم نشــنیده بودم! 
متأســفانه برخى از هواداران 

واقعى سپاهان هم تحت تأثیر 
این هوادارنماها قرار گرفتند.

رحمان احمدى:

سپاهان مشکل دروازه بانى نداشت
ت، اتفاقًا مظاهرى دروازه بان خوبى است، 
 که سپاهان مشکلى در پست دروازه بانى 
ط گرفتند و در این زمینه شیطنت کردند تا 
کاذب ایجاد شود. خیلى ها به من و کنت 
 بعد از پایان فصــل در مورد آنها صحبت 
نتقاد کردند که تا حاال یک ضربه به توپ

ك اســت. وقتى یک فرد کنار تیمى حضور 
ى از شرایط تیم داشته باشد، ولى متأسفانه 
جاد حاشــیه از من یا دروازه بان تیم انتقاد 

ت روى گل هاى خورده مقصر نبود، تصریح 
د ولى شــاید روى یــک یا دو گل مقصر 
ى نکرد، ولى در تعداد کلین شــیت ها نفر 
 هم از لحاظ آمار همچنان نفر اول است. 
و طبیعتًا نیاز به زمان داشت تا خودش را با 
ماهنگ کند. متأسفانه جو بدى در فاصله 
صل اول درســت شد و این در حالى است 
دیم. توهین هاى شــدیدى به من و کنت 

ى از برخى 
ن 

 
یر

ى نداشت

هافبک ذوب آهن در خصــوص آخرین بازى ایــن تیم مى گوید: 
مى خواهیم 3 امتیاز را بگیریم تا بدون اما و اگر، رتبه هفتم جدول را 

نگه داریم و با شرایط خوبى فصل را تمام کنیم.
سجاد جعفرى با اشاره به تساوى ذوب آهن مقابل نساجى عنوان 
کرد: با اینکه بازى مساوى شد، اما به نظرم کیفیت خیلى باالیى 
داشت و دو تیم عملکرد خوبى به نمایش گذاشتند که البته تیم ما 
در زدن گل بدشانس بود و اگر کمى دقت مى کردیم، مى توانستیم با برد بازى را 

تمام کنیم و سه امتیاز را بگیریم.
او ادامه داد: سبک بازى نساجى نسبت به قبل فرق کرده بود و آنها هم آمده بودند 
سه امتیاز را بگیرند، اما با نکاتى که آقاى تارتار به بچه ها گفتند، توانستیم بازى 
بهترى از تیم حریف انجام بدهیم و از نظر مالکیت توپ و تعداد موقعیت خطرناك 

کامال برترى داشته باشیم ولى فقط حیف شد که برنده از زمین بیرون نیامدیم.
هافبک تکنیکى ذوب آهن درباره شرایط این تیم در لیگ برتر ابراز کرد: تیم هایى 
که باالتر و بعضا پایین تر از ما هستند، فکر مى کنم سه چهار برابر بیشتر از باشگاه 
ما هزینه کردند و عجیب نیست که جایگاه تیم ها در لیگ برتر به این شکل باشد 
ولى با این حال به نظرم امسال عملکرد بدى نداشتیم. ذوب آهن در سالیان اخیر 
شرایط سختى داشت ولى خدا را شکر این فصل در نیمه باالى جدول قرار گرفت.

جعفرى در مورد آخرین بازى فصل مقابل گل گهر گفــت: با تیم قابل احترام و 
شایســته اى بازى داریم ولى با وجود اینکه در میانه جدول هستیم و جایگاه مان 
خیلى تغییر نمى کند، بــا انگیزه زیادى بازى مى کنیــم و مى خواهیم 3  امتیاز را 
بگیریم تا بدون اما و اگر، رتبه هفتم جدول را نگه داریم و با شرایط خوبى فصل 

را تمام کنیم.

بازیکن ذوب آهن:
مى خواهیم بى اما و اگر رتبه هفتم را حفظ کنیم

کردیم، ولى در بعضى از بازى ها موقعیت هاى زیادى ر
اشتباهاتى هم صورت گرفت که در برخى با از طرفى

هافبک
مى خو
نگه دا
سجاد
کرد:
داشت
در زدن گل بدشانس
تمام کنیم و سه امتی
او ادامه داد: سبک با
سه امتیاز را بگیرند،
بهترى از تیم حریف

م

ل ى و ر و م ر ر ول م

مدافع تیم ذوب آهن با بیان اینکه تقریبًا همه تیم ها از 
داورى ها متضرر شده اند مى گوید: بعضى تیم ها مثل 
تیم ما بیشــتر و بعضى تیم ها کمتر. تــا زمانى هم که 

زیرساخت ها را درست نکنیم، چیزى درست نمى شود.
در یکى از دیدارهاى هفته بیست و نهم لیگ برتر ذوب 
آهن میزبان نساجى مازندران بود که این دیدار با تساوى 
بدون گل به پایان رســید. آرمان قاسمى که در جریان 
این دیدار به داور اعتراض داشت در این باره گفت: آقاى 
صفایى از داوران خوب ما هستند و در نیمه اول داورى 
متعادلى داشــتند اما در نیمه دوم 50-50 ها را به نفع 
حریف زدند. من در یک صحنه به ایشان اعتراض کردم 

چون واقعا خطایى مرتکب نشــده بودم و ایشان هم به 
من کارت زرد داد اما در مجموع عملکرد خوبى داشتند 
و روى نتیجه تاثیر نداشــتند؛ این مهم ترین مسئله در 

مورد داورى است.
او با تاکید بر اینکه ذوب آهن در لیگ بیســت و یکم از 
داورى ها آســیب دیده ادامه داد: ما این فصل یکى از 
تیم هایى بودیم که بیشترین ضرر را از داورى داشتیم. 
اگر ایــن اتفاق نمى افتــاد مطمئن باشــید در بدترین 
حالت چهارم جدول بودیم. ضمن اینکه ما فقط درباره 
پنالتى ها و صحنه هاى منجر به گل صحبت مى کنیم 
اما بــراى مثال در بازى رفــت با آلومینیــوم اراك در 

دقیقه 94 موقعیت ســه به یک ما 
را داور آفســاید گرفت. اگر اینها را 

هم حســاب کنیم جایگاه ما خیلى 
باالتر مى بود. اما تقریبا همه تیم ها از 

داورى ها متضرر شده اند؛ بعضى تیم ها 
مثل تیم ما بیشتر و بعضى تیم ها کمتر. تا 
زمانى هم که زیرساخت ها را درست نکنیم، 
چیزى درست نمى شود. بعضى داورهاى ما 
اسپرى براى خط کشــى ندارن و بعضى ها 
هندزفرى مى گذارند، VAR که جاى خود 

را دارد. فعال این مشکالت الینحل است. 

مدافع ذوب آهن:
همه تیم ها از داورى ها متضرر شده اند

باشگاه پرسپولیس با توجه به آزاد شدن چند بازیکن سپاهان به دنبال 
به خدمت گرفتن آنها است.

سرخ ها براى فصل بعد قصد به خدمت گرفتن دانیال اسماعیلى فر را 
دارند و با این شرایط مشخص نیست یحیى گل محمدى چه تصمیمى 
در مورد رضاییان خواهد گرفت. یکى از دالیلى که پرسپولیس قرارداد 
کوتاه مدت با این بازیکن امضا کرد، حاشیه هاى رضاییان بود ولى او در 
این چند ماه مورد انضباطى خاصى نداشت. با این حال، گمانه زنى ها در 
مورد ماندن یا جدایى رضاییان مختلف است. برخى مى گویند حتى با 
آمدن اسماعیلى فر، رامین هم در پرسپولیس مى ماند و برخى هم خبر 

از جدایى او مى دهند..
اما اســماعیلى فر تنها بازیکن مد نظر یحیى از تیم ســپاهان نیست. 
اگر اتفاق عجیبى رخ ندهد، هواداران پرسپولیس مى توانند امیدوار به 
بازگشت سروش رفیعى باشند. رفیعى چند ماه پیش در مصاحبه اى در 
مورد دالیل عدم بازگشت به پرسپولیس صحبت کرد و گفت که سبک 
بازى او مورد پسند کادر فنى پرسپولیس نیست ولى به نظر مى رسد حاال 
همه چیز فرق کرده است. سروش این بار در لیست مورد نظر پرسپولیس 
قرار دارد و قرار است مذاکرات جدى باشگاه با هافبک سپاهان بعد از 
اتمام لیگ برتر انجام شود. نکته جالب دیگر این است که پرسپولیسى ها 
روى جذب یاسین سلمانى هم نظر دارند. هر چند او تمایل به حضور 
در اروپا دارد ولى مصدومیت و نیمکت نشینى در سپاهان باعث شده تا 

سلمانى کار سختى براى رفتن به اروپا داشته باشد.
چهارمین بازیکنى هم که گفته مى شود مد نظر پرسپولیس است، سجاد 
شهباززاده است که البته او و سروش رفیعى نزدیک تر از باقى بازیکنان 

به این باشگاه هستند.
به این ترتیب به نظر مى رســد پرسپولیس امســال پاسخ سختى به 
هایجک شهریار مغانلو بدهد. بازیکنى که ســپاهان سال گذشته با 
تیزچنگى از دست سرخ ها ربود تا یکى از مشکالت بزرگ تیم یحیى در 

فصل بیست و یکم در خط حمله این تیم رقم بخورد.

چشم پرسپولیس
 به ستاره هاى آزاد سپاهان
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شهردارى عسگران به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر درنظر دارد نسبت به اجاره کلبه واقع در منطقه گردشگرى چشمه مرغاب از طریق برگزارى مزایده عمومى با قیمت پایه کارشناسى 36/000/000 ریال 
به مدت یکسال اقدام نماید، لذا متقاضیان واجد شرایط مى توانند جهت خرید و دریافت اسناد مزایده از روز یکشنبه مورخ 1401/03/01 تاپایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 به دبیرخانه شهردارى 

عسگران مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 42752061-031 تماس حاصل فرمایند.
1- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

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

داود گودرزى-شهردار عسگران

آگهى مزایده عمومى

م.الف: 1321602  

نوبت  دومنوبت  دوم

اطالعیه
به استناد آیین نامه و دســتورالعمل نحوه ثبت نام انتخابات هیأتهاى ورزشى استانى و شهرستانى 
مقرر است نسبت به تشکیل مجمع عمومی انتخابات هیأت چوگان استان اصفهان به منظور انتخاب 
رئیس هیات به همراه اعضاى هیأت رئیسه: (نایب رئیس ،خزانه دار ،خبره ورزشی ،دونفر عضو هیأت 
رئیسه  که حداقل یک نفر از بین  بانوان باشد) استان اصفهان اقدام گردد ، بدینوسیله از کلیه افراد 
واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست  هیأت دعوت مى نمایند جهت ثبت نام ، اعالم فهرست 
پیشنهادى اعضاى هیأت رئیسه و ارائه مدارك مورد نیاز از روز سه شنبه  مورخ 1401/3/10 لغایت 
روزپنجشنبه مورخ 1401/3/19 به مدت 7 روز کارى از ساعت 14 الى 19 به دبیرخانه مجمع واقع در 

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به آدرس: اصفهان ، خیابان آبشار سوم مراجعه نمایند.
شرایط عمومى احراز رئیس هیأت استان :

1- التزام به قانون اساسى  جمهورى اسالمى ایران
2-  دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى کارشناسى( لیسانس)

3 دارا بودن سن حداقل 30 سال و حداکثر 65 سال
4-  سابقه مدیریت اجرایى حداقل 5 سال(طبق دستورالعمل)

5-  دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت(خدمت سربازى)یا معافیت ویژه آقایان 
6-فرد واجد شرایط فاقد تابعیت مضاعف بوده و در استان سکونت داشته باشد. 

مدارك مورد نیاز:
1. اصل وتصویر آخرین مدرك  تحصیلى معتبر 

2. یک قطعه عکس پرسنلى جدید
3. اصل و تصویر کارت ملى وشناسنامه( تمام صفحات)

4. تکمیل فرم هاى ثبت نام با توجه به نوع اعالم آمادگى داوطلب
5. ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدربراي فرد واجد شرایط احراز پست 

رئیس هیأت وکلیه نفرات هیأت رئیسه پیشنهادي (حداکثر ده روز پس از اتمام ثبت نام)
6. اعالم کتبى اسامى داوطلبان پست هاى هیأت رئیسه و ارائه مدارك و تکمیل فرم استعالم اعضاى 
پیشنهادى هیأت رئیسه توسط هر یک از داوطلبان احراز پست ریاست هیأت استان در زمان ثبت نام 

7. ارائه مدارك و مستندات مدیریتى موردنیاز . (طبق دستورالعمل)
8. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت 

تبصره: حضور داوطلب ریاست هیأت یا وکیلى قانونى با ارائه وکالت نامه رسمى جهت ثبت نام الزامى 
مى باشد. 

الزم به ذکر است: «آیین نامه نحوه فعالیت هیأت هاى اســتانى و شهرستانى ودستورالعمل نحوه 
ثبت نام به انضمام فرم هاى مربوطه در سایت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیأت ورزشى مربوطه 

جهت اطالع داوطلبان قرار داده شده است»
www.isfahan.msy.gov.ir :نشانى سایت

اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان -هیئت چوگان

بختیار -مستشار قضایى اداره تصفیه امور ورشکستگى 

آگهى مزایده 
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکســتگان مجید امینى و مسعود آریانیا در نظر دارد 82 درصد سهم ورشکستگان از یک 
قطعه ملک کشاورزى واقع در منطقه خانه اصفهان واقع در چهارراه نیروى هوایى انتهاى خیابان ارغوان که هر کدام 41 درصد سهم دارند را از طریق مزایده به شرح 

ذیل به فروش برساند: 

شرح مورد مزایده
مشخصات: 

ـ ملک در محدوده پالکى ثبتى 28 اصلى معروف به کوجان با سند عادى و کاربرى کشاورزى شامل دو قطعه ملک مجاور هم حدفاصل دو شهر یا مادى به اسامى 
آزادان و مادى یونارت که فعال فاقد آب مى باشد که قطعه اول به مساحت 600 مترمربع در کنار حریم مادى آزادان و قطعه دوم به مساحت 1100 مترمربع در کنار 

حریم مادى یونارت مى باشد. 
ـ ملک در طرح فضاى سبز شهردارى منطقه 8 اصفهان قرار دارد. 

قیمت پایه مزایده: 
ـ ارزش هر دو قطعه روى هم به مساحت 1700 مترمربع به مبلغ 59,500,000,000 ریال مى باشد. 

ـ ارزش 82 درصد سهم ورشکستگان از دو قطعه زمین 48,790,000,000 ریال مى باشد. 
زمان مزایده: روز چهارشنبه مورخ 1401/4/8 ساعت 11

مکان مزایده: اصفهان، چهارباغ باال، ابتداى خیابان شهید نیکبخت، نبش کوچه 6(ژاله) اداره تصفیه امور ورشکستگى
شرایط مزایده: 

1ـ مزایده بصورت پاکتى مى  باشد که پیشنهاددهندگان مى بایست پیشنهاد خود را تا پایان ساعت ادارى روز سه شنبه مورخ 1401/4/7 به دفتر اداره تصفیه واقع در 
خیابان نیکبخت بانضمام فیش 5٪ مبلغ مورد مزایده تسلیم نمایند. 

2ـ کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره IR 110100004061012907670593 واریز نمایند. 
3ـ فروش نقدى و اقساطى مى باشد که مبلغ 5٪ در روز مزایده و مابقى در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده تعیین مى گردد که حداکثر مهلت 3 ماه مى باشد. 

4ـ در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مسئول کسر احتمالى قیمت و خسارتى که از تجدید مزایده حاصل شود 
خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارت وارده مسترد نخواهد شد. 

5ـ زمان گشایش پیشنهادها در ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/4/8 مى باشد. ضمنا به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کمتر 
از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

6ـ اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 
7ـ هزینه هاى نشر آگهى مزایده بر عهده برنده مزایده مى باشد. 

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى جهت بازدید پنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه تا در روز واحد مقدمات 
بازدید از محل فراهم گردد. تلفن: 031-36611086 

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

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

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

داود گودرزى-شهردار عسگران

آگهى مزایده عمومى

م.الف: 1321609   

چاپ  دومچاپ  دوم

قیمت پایه کارشناسىمشخصاتنوع

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

35*50
1/300/000/000 ریال

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

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

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

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

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

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

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

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

شاهین شهر میدان فاطمیه شهردارى مرکزى - 03145225200 

  سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

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

م.الف: 1321389   

نوبت  دومنوبت  دوم

شهردارى شاهین  شهر در نظر دارد در راستاى اجراى طرح عمرانى تعریض و احداث بلوار 
حر واقع در  شاهین شهرـ  بلوار حرـ  بلوار مهارت جنوبى مستند به الیحه قانونى نحوه و 
تملک اراضى و امالك براى  برنامه هاى عمومى، عمرانى و نظامى دولت مصوب 58/11/17 
شوراى انقالب نسبت به تملک و آزادسازى  پالك ثبتى به شماره 301/59 تحت مالکیت 
آقایان 1ـ احمدرضا جمالى فر 2ـ علیرضا جمالى فر  3ـ مسعود جمالى فر 4ـ عبدالرسول 
جمالى فر 5ـ محمد جمالى فر و خانم ها 1ـ مهین چرخابى  2ـ گیتى جمالى فر، اقدام نماید 
لذا از مالکین و یا قائم مقام قانونى و صاحبان حقوق تقاضا مى گردد حداکثر ظرف مدت یک 
ماه از انتشار آگهى با در دست داشتن اسناد مالکیت و مستندات قانونى به منظور انجام 
تشریفات قانونى تملک با نظر هیات 3 نفره کارشناسى رسمى دادگسترى جهت ارزیابى 
بهاء عادالنه ملک تحت تصرف به آدرس شاهین شهرـ  میدان فاطمیه ساختمان مرکزى 
شاهین شهر واحد امالك مراجعه نمایند بدیهى است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات 

و مفاد الیحه قانونى صدر االشاره اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. 

سعید ابریشمى راد -شهردار شاهین شهر 

آگهى ابالغ قانونى

م.الف :1325569

چاپ اولچاپ اول


