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بلوك فرش شدن 
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میاندشت در سال آینده 
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نصب 50 المان موقت 
مناسبتى در مبارکه
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الگوى تغذیه اى 
درست کودکان
تا سن دو سالگى

برق 54 اداره در اصفهان قطع شد
3
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کالهبردارى 
از 18 کاسب 
اصفهانى

نرگس جوزدانى متخصص تغذیه و رژیــم درمانى درباره 
تغذیه کودکان سنین مختلف گفت: تغذیه کودکان در سنین 

مختلف بسیار متفاوت است.
او افزود: تغذیه کودکان به دو بخش یا سه بخش بر اساس 

رده سنى تا یک سالگى، دو سالگى ...

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از دستگیرى 
فردى که با اســتفاده از برنامه رسیدساز جعلى از 
18 کسبه شهر اصفهان بالغ بر یک میلیارد ریال 

کالهبردارى کرده بود، خبر داد.
به گزارش پایگاه خبرى پلیس، حســین ُترکیان 
اظهار داشت: در پى شکایت تعدادى از مغازه داران 
اصفهانى مبنى براینکه فردى با استفاده از برنامه 
رسیدساز جعلى در گوشى خود آن ها را فریب داده 

و اقدام به خرید ...

آخرین وضعیت باغدارى و کشاورزى اصفهان در آخرین وضعیت باغدارى و کشاورزى اصفهان در 
گفتگوى«نصف جهان» با مدیر امور باغبانى سازمان گفتگوى«نصف جهان» با مدیر امور باغبانى سازمان 

جهادکشاورزى استانجهادکشاورزى استان

به هیچ عنوان دنبال توسعهبه هیچ عنوان دنبال توسعه
 کشاورزى نیستیم کشاورزى نیستیم

6

به دلیل مصرف بیش از الگوى تعیین شده برق؛

سپاهانى ها چراغ خاموش بازیکن 
جذب مى کنند

یک کارشناس فوتبال مى گوید سپاهانى ها چراغ خاموش به دنبال 
مذاکره با بازیکنان مدنظرشان هستند.

محمد یاورى درباره انتخاب مورایس به عنوان سرمربى سپاهان اظهار 
کرد: مورایس کارنامه خوبى دارد و با مربیان و تیم هاى بزرگى کار کرده 

است. باتوجه به این مساله ...
8

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

برنامه رسیدساز جعلى، 
100 میلیون تومان ضرر زد

آگهى مزایده 
عمومى امالك 

نوبت دوم 
(1401/2)

پایان «باشگاه خبرنگاران جوان»؟
سرنوشت پر ابهام خبرگزارى زیرمجموعه معاونت سیاسى صداوسیما

2

5

پایان مهندس محسن مسلمان پایان مهندس محسن مسلمان 
در ذوب آهن رقم مى خورد؟در ذوب آهن رقم مى خورد؟

ادعاى تقلب گسترده در کنکور 1400  مى دانید چند سیم کارت به نام شما است؟جهان نما امروز و فردا؛ اصفهان 42 درجه سانتیگرادتکنولوژى اسکوچیچ زیر بار بازى تدارکاتى نرفتاستان ورزش

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مجتمع صنعتى و بازرگانى ایثارگران حدید دعوت 
به عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى ســالیانه نوبت اول این شرکت درتاریخ 
1401/04/23 راس ساعت  10 صبح روز پنج شنبه به نشانى : اصفهان ،بلوار شفق ، مجتمع 
ادارى شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان ، سالن اجتماعات  تشکیل مى گردد حضور به هم 

رسانند .
دستور جلسه به شرح ذیل مى باشد :

1-استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد منتهى به1400/12/29
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونى شرکت

3-بررسى و تصویب ترازنامه و صورت هاى مالى منتهى به1400/12/29
4-انتخاب اعضاى هیئت مدیره اصلى و على البدل

5-انتخاب حسابرس و بازرس قانونى شرکت
6-تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى شرکت

7-سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه مى باشد.

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت مجتمع صنعتى و بازرگانى 
ایثارگران حدید (سهامى خاص)به شماره ثبت  11893 (نوبت اول)

هیئت مدیره شرکت مجتمع صنعتى و بازرگانى ایثارگران حدید

این تعاونى در نظر دارد جهت خرید و نصــب پنجره هاى پروژه 64 واحدى در 
دست احداث خود واقع در شاهین شهر – خیابان حافظ جنوبى – فرعى 8 غربى 
را از طریق مناقصه و انتخاب پیمانکار و مجرى ذیصالح اقدام نماید. لذا از کلیه 
اشخاص حقیقى و شرکت هاى واجد شرایط دعوت میشود از تاریخ 1401/4/12 
لغایت آخر وقت ادارى روز دوشنبه 1401/4/20 با واریز مبلغ سه میلیون ریال 
به حســاب کارت 5371-0040-7370-6063 بنام تعاونى مسکن پاالیشگاه 
اصفهان و با ارائه رسید مربوطه و مراجعه به دفتر تعاونى به نشانى شاهین شهر 
– خیابان رازى – فرعى 7 شرقى – پالك 81 – طبقه اول – واحد2 اقدام نمایند. 
همچنین متقاضیان جهت کســب هرگونه اطالعات بیشتر میتوانند با شماره

 تلفن هاى 03145242630 – 03145274922 تماس حاصل نمایند. 

وحیدرضا مشکوه روحانى -مدیر عامل تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان 

آگهى مناقصه  خرید و نصب پنجره  پروژه حافظ
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باور نکردنى!باور نکردنى!
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سهیل سنایى
«باشــگاه خبرنگاران جوان»، خبرگزارى وابســته به 
صداوســیما در اطالعیه اى اعالم کرد قرار نیست این 

خبرگزارى منحل شود.
پنج شــنبه هفته گذشــته خبرگزارى «فارس» براى 
نخســتین بار انحــالل باشــگاه خبرنــگاران جوان 
وجایگزین شــدن آن بــا ســاختار جدیدى بــه نام 
«رســانه هاى نوین» را مطرح کرد. فــارس به لحاظ 
محتوایى از نزدیک ترین رسانه ها به باشگاه خبرنگاران 
جوان محسوب مى شود و به همین دلیل کمتر کسى در 

صحت خبر خبرگزارى فارس تردید کرد.
خبر انحالل باشگاه خبرنگاران جوان بعد از آن منتشر 
شــد که با حکم رئیس خبرگزارى صدا و سیما، محمد 
حســین باقرى به عنوان سرپرست ســردبیرى ارشد 
رسانه هاى نوین منصوب شد. در این حکم صراحتًا از 
باقرى خواسته شده اســت که در جهت حذف موازى 
کارى ها اقدام کــرده و از نیروهاى فعــال و«بهینه» 
در خبرگزارى باشــگاه خبرنگاران جــوان براى طرح 
موضوعات و ســرفصل هاى جدیــد و حضور فعال در 

فضاى مجازى استفاده شود.

این بخش از حکــم رئیس خبرگزارى صدا و ســیما و 
همچنین تصمیم بــه ادغام تحریریه شــبکه خبر در 
تحریریه پخش اخبار ســیما این شائبه را به وجود آورد 
که پرونده باشگاه خبرنگاران جوان براى همیشه بسته 
شده و خبرنگاران شــاغل در این رسانه باید در ساختار 
جدید به فعالیت خود ادامه بدهند. باشــگاه خبرنگاران 
جوان  اما در اطالعیه اى که روز پنج شــنبه منتشــر 
کرد، تحلیل مبتنى بر انحاللــش را تکذیب و بر ادامه 

فعالیت هایش تأکید کرد.
خبرگزارى وابسته به صداوسیما تحلیل فوق را «مبتنى 
بر یک برداشــت اشــتباه از تعیین جایــگاه این نهاد 
رسانه اى در ســاختار صداوسیما» دانســته و نوشت: 
«باشــگاه خبرنگاران جوان همزمان بــا تعیین رئیس 
جدید آن ذیل رسانه هاى نوین خبرگزارى صدا و سیما 
تعریف شده و نه تنها هیچ وقفه اى در فعالیت حرفه اى 
آن ایجاد نشده اســت که فعالیت هاى فضاى مجازى 
معاونت سیاسى صداوسیما هم به آن واگذار شده است... 
و با برخوردارى از نیروهاى مستعد، باانگیزه و حرفه اى 
همانند قبل در چارچوب هم افزایى به افزایش سرعت 
و گسترش تور خبرگیرى صدا و سیما کمک مى کند.»

باشگاهى براى تغییر 
ارزیابــى اینکه چرا سرنوشــت حیات و ممات باشــگاه 
خبرنگاران جوان مهم است، به نهاد باالدستى آن مربوط 
مى شــود. این خبرگزارى از زیر مجموعه هاى معاونت 
سیاسى سازمان صداوسیما محسوب و رئیس آن مستقیمًا 
از ســوى معاون سیاسى ســازمان صدا و سیما منصوب 
مى شود. باشــگاه خبرنگاران جوان در ســال 1378 و در 
حالى که فضاى رسانه اى کشور در سیطره کامل نیروهاى 
موسوم به «دوم خرداد» بود تأسیس شد تا از دیدگاه هاى 
جناحى که در آن روزها زیر فشار سنگین دوم خردادى ها 
قرار گرفته بود حمایت کند. چند ماه بعد از تأسیس باشگاه 
خبرنگاران جوان، روزنامه «جام جم» به عنوان یکى دیگر 
از رسانه هاى زیرمجموعه صداوسیما نیز همراستا با اهداف 
تأسیس باشگاه خبرنگاران پاى به فضاى مطبوعاتى کشور 

گذاشت. 
باشگاه خبرنگاران جوان امروز در تمام استان هاى کشور 
داراى مراکز فعال است. این خبرگزارى  به همراه خبرگزارى 
صدا و سیما و همینطور شبکه خبر وظیفه تأمین بخش هاى 
خبرى تمامى شبکه هاى رادیویى و تلویزیونى این سازمان 

را بر عهده دارند. 

خود باشــگاه خبرنگاران جوان، وظایفش را در «آموزش 
مهارت هاى حرفه اى خبرنگارى و رشــد و شــکوفایى 
اســتعدادهاى بالقوه جوانان عالقه مند بــه این حرفه و 
پوشش جامع خبرى (ملى و فرا ملى)» خالصه کرده است. 
این در حالى است که معاون سیاسى صداوسیما مهمترین 
وحساس ترین معاونت در میان اجزاى مدیریتى رسانه ملى 
محسوب مى شود که وقوع کوچک ترین تحول در سطوح 
تصمیم گیرى یا زیرمجموعه هاى آن حساسیت زیادى را 

به دنبال مى آورد.
مهر ماه سال گذشته، پیمان جبلى رئیس جدید صداوسیما 
با صدور حکمى علیرضا خدابخشــى را به سمت معاون 
سیاسى سازمان صداوســیما منصوب کرد. صدور این 
حکم در زمان خودش با شــگفتى ناظران مواجه شد. در 
واقع علیرضا خدابخشى جایگزین مجید آخوندى مى شد 
که با عزت  ا... ضرغامى به معاونت سیاســى صداوسیما 
آمد اما در دوره ریاســت سرفراز برصداوســیما برکنار 
شــد. علت برکنارى آخوندى این بود که سرفراز در این 
دوره معاونت سیاســى را به معاونت خبر تغییر داده بود 
و جالب اینکه معاون خبر همین پیمان جبلى شــده بود. 
سرفراز که جایش را به على عسگرى داد، مجدداً سراغ 
آخوندى رفتند و معاونت خبر را به معاونت سیاسى تبدیل 
کردند و او را سر همین پست قرار دادند. پیمان جبلى اما 
مهرماه ســال پیش مجید آخوندى را از معاونت سیاسى 

برکنار کرد.

شایعه انحالل فقط آغاز یک راه است؟
خبر انحالل باشگاه خبرنگاران جوان از بعد از تغییر تحول 
در معاونت سیاسى صداوســیما در سال گذشته به گوش 
مى رسید. با انتصاب پیمان جبلى به ریاست سازمان صدا و 
سیما، گفته شد که از ابتداى اسفند ماه 1400 فرآیند ادغام 
خبرگزارى صدا و سیما، شــبکه خبر و باشگاه خبرنگاران 
جوان آغاز شده است. این فعل و انفعال در سال جدید هم 
محل بحث و نظر شد تا هفته پیش که ابتدا خبر انحالل 
بازوى خبرى معاونت سیاسى صداوسیما توسط خبرگزارى 

فارس افشا و توسط خود باشگاه خبرنگاران تکذیب شد. 
اما به نظر مى رســد تحــوالت رخ داده در صداوســیما 
در کاهش فعالیــت هاى باشــگاه خبرنــگاران جوان 
مؤثر باشــد. حتى اگر زمســتان این خبرگزارى هنوز از 
راه نرسیده باشد اما چه بسا تابســتان امسال آغاز خزان 
باشــگاه 23 ســاله صداوســیماى جمهورى اسالمى

 قلمداد شود.

سوت زنى خوب است اما
 در چارچوب مشخص

بازار فوق  الکچرى
 اجاره بها در پایتخت

خبرخوان
ادعاى تقلب گسترده در 

کنکور 1400
  روزنامه اعتماد |پیرو تقلبى گسترده 
در کنکور سراسرى علوم تجربى 1400 که صدها 
نفر را به رشته هاى پزشــکى، دندان پزشکى و 
داروسازى دانشــگاه هاى برتر دولتى رسانده و 
کار به امتحان دوباره ســازمان سنجش، ده ها 
شکایت قضایى و چندین جلسه کمیسیون اصل 
90 مجلس شوراى اسالمى هم رسیده اما نتیجه 
نتوانســته معترضان به تقلب را راضى کند. آنها 
مى گویند متقلبان که حتى از فیلتر حداقل هاى 
آزمون دوباره سنجش هم رد نشدند، با پیگیرى 
برخى نماینــدگان مجلس دوباره به دانشــگاه 

برگشته اند.

فقط و فقط!
  برترین ها |ساعد سهیلى، بازیگر سینما 
به تازگى توییتى را منتشــر کرده و نســبت به 
اس ام اس هاى تبلیغاتى خرید خانه واکنش نشان 
داده است. او در این توییت خود به طنز نوشت: 
اس ام اس اومده ولنجک 150متر، 2 پارکینگ 
فقط و فقط 18 میلیارد! یا نمى دونى 18 میلیارد 

 چقدره، یا معنى فقط و فقط رو نمى دونى!

کنکور حذف  شدنى نیست
محمدعلى زلفى گل، وزیر    عصرایران |
علوم مى گوید: ما تعداد زیادى داوطلب با معدل 
باال داریم کــه متقاضى رشــته هاى پرطرفدار 
هستند. وقتى سوابق تحصیلى همه اینها یکسان 
باشد، راهى جز کنکور براى گزینش وجود ندارد. 

البته مى شود شیوه کنکور را تغییر داد.

اتفاق بى سابقه در کنکور 
  خبرگزارى صداوسیما|معاون وزیر 
علوم درباره کاهش شمار داوطلبان رشته علوم 
ریاضى در آزمون سراســرى هشــدار داد. على 
خیرالدین افزود: آمار نشــان مى دهد استقبال از 
گروه علوم تجربى با 40 درصد به شدت باالست، 
ولى رشته علوم ریاضى که در سال هاى گذشته 
تا 25 درصد آمار داوطلبان را به خود اختصاص 
مى داد حاال به کمتر از 10 درصد رســیده است. 
معاون وزیر علوم تأکید کرد: این موضوع زنگ 
خطرى اســت و پیشــگیرى از عواقب و چاره 
اندیشى درباره آن در دســتور کار وزارت علوم و 
شوراى گسترش آموزش عالى قرار گرفته است.

پوشک بر اساس قیمت 
جهانى گران مى شود

مدیــرکل نظارت بــر محصوالت    مهر |
بهداشتى سازمان حمایت در مورد گرانى پوشک 
اظهار کرد: ظرفیت تولیــد این کاال بیش از نیاز 
کشور است و مشکالت موجود در تولید و عرضه 
این کاال ناشى از افزایش قیمت هاى جهانى و 
کمبود در مواد اولیه وارداتى از جمله خمیر کاغذ 
و پودر جاذب است. اسماعیل مهدى پور افزود: 
با توجه به اینکه سهم قابل توجه مواد اولیه مورد 
نیاز در تولید پوشک را مواد اولیه وارداتى تشکیل 
مى دهد، هرگونه تغییر قیمت بر اســاس روند 

قیمت هاى جهانى صورت خواهد پذیرفت.

دستگیرى 40 سرشاخه 
اصلى معامالت فردایى

  همشهرى آنالین| رئیــس پلیــس 
امنیت اقتصادى تهران بــزرگ گفت: تعداد 40 
نفر از سرشــاخه هاى اصلى معامله گران ارز یا 
طالفروشان متخلف شناسایى و دستگیر شدند. 
سرهنگ هدایت بهرامى اظهار کرد: معامالت 
فردایى معامالت غیرمجازى است، این معامالت 
هم از نظر شرعى و هم از نظر قانونى غیرمجاز 
است. بهرامى تصریح کرد: همچنین تعداد 11 
کانال قیمت گذار فردایى شناســایى و مسدود 

شده اند.

سخنرانى مهاجرى 
نیمه کاره ماند

  انتخاب | به رسم هر ساله مراسم بزرگداشت 
شهادت سومین شــهید محراب، آیت ا... صدوقى و 
فرزندش امام جمعه فقید یزد با حضور مقامات و اقشار 
مختلف مردم در مسجد حظیره و با سخنرانى حجت 
االسالم و المسلمین مسیح مهاجرى، مدیرمسئول 
روزنامه جمهورى اسالمى برگزار شد. هنگامى که 
مسیح مهاجرى در سخنرانى خود آیت ا... هاشمى را 
یکى از دلسوزان و بزرگان انقالب اسالمى نامید، چند 
نفر با فریاد به مخالفت با سخنان مهاجرى پرداختند؛ 
موضوعى که باعث شد وى بدون تکمیل سخنانش، 
منبر را پایان دهد. اما ایــن پایان ماجرا نبود؛ چرا که 
گروه معترض به دور مهاجرى حلقه زدند و مســجد 
حظیره را به عنوان پایگاه انقالب دانسته و طرح چنین 

سخنانى را در این مسجد برنتابیدند.

به تالش ادامه مى دهیم
  ایرنا| «انریکه مورا»، معاون دبیرکل سرویس 
اقدام خارجى اتحادیه اروپا اظهار کرد که به تالش 
براى بازگرداندن توافق ادامه خواهیم داد. وى نوشت: 
دو روز مذاکرات فشرده در مورد برجام در دوحه قطر 
داشتیم. متأسفانه هنوز پیشرفتى که تیم اتحادیه اروپا 
به عنوان هماهنگ کننده امید به آن داشت به دست 
نیامده است. ما با فوریت بیشتر براى بازگرداندن یک 
توافق مهم در زمینه عدم اشــاعه و ثبات منطقه اى 

تالش خواهیم کرد. 

وزارت نیرو!
 نمى گذاریم

نماینده خمینى شــهرخطاب به    خبرآنالین |
وزارت نیرو نوشــت: یک قطره آب زاینده رود را به 
بروجن نمى  دهیم. حجت االسالم نقدعلى نوشت: 
بنده به نمایندگى از مردم استان اصفهان اعالم مى 
کنم مادامى که طرح جامــع حوضه آبریز زاینده رود 
تصویب نشــود یک قطره آب به بن بروجن یا هیچ 
کجاى دیگر منتقل نخواهد شد. این را بدانند. وزیر 
محترم نیرو بداند ما نمــى گذاریم بن - بروجن اجرا 

شود ولو بلغ ما بلغ.

باربى توسط
 پنتاگون ساخته شد 

  خبرآنالین | حســن رحیم پور ازغدى یکى از 
تئوریسین هاى اصولگرا مى گوید: آمریکا با عنوان 
مدرنیته جنایاتى در حق زنــان مى کند که در تاریخ 
بشر سابقه ندارد... بیشترین افســردگى، تجاوز به 
زنان و کودکان و... در اروپا انجام مى شود. زن جزئى 
از دکور صحنه براى آمریکاســت. مسئوالن و وزیر 
امور خارجه آمریکا هر ساله باید به رژیم صهیونیستى 
بروند و گزارش دهند. ســینماى غرب نیز برمبناى 
ایدئولوژى است، عروســک باربى توسط پنتاگون 
ساخته شد تا دختر خوشگل و چشم سبز آمریکایى 
را الگوى دختران جهان کرده است، جهان به دنبال 
زنان حرکت مى کند، اگر مادر و همســر به فســاد 
کشیده شــوند، این جامعه و جهان است که به فساد 

کشیده مى شود.

اگر «پوتین»
 زن بود...!

  ایسنا |نخســت وزیــر انگلیس ادعــا کرد 
«والدیمیر پوتین»، رئیس جمهور روســیه اگر زن 
بود به اوکرایــن حمله نمى کرد و معتقد اســت که 
جنگ «نمونه کاملى از مردانگى ســمى» اســت. 
«بوریس جانســون» گفت: اگر پوتین یک زن بود، 
که البته مشخصًا نیست، ولى اگر یک زن بود، واقعًا 
فکر نمى کنم که دســت به یک جنــگ دیوانه وار 
مردساالرانه همراه با تهاجم و خشونت به این نحوى 
که دارد ایــن کار را مى کند، مى زد. او خاطرنشــان 
کرد: اگر شــما یک نمونه کامل از مردانگى ســمى 
مى خواهید، این همان کارى است که او در اوکراین 

انجام مى دهد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه انتظار من از رسانه ها 
این اســت که در پاســخ مثبت به نــداى مقام معظم 
رهبرى، در پى حفظ آرامش روانى جامعه باشند، گفت: 
«سوت زنى و افشاى فساد» خوب و الزم است اما باید 

در قالب چارچوب مشخص انجام شود.
حجت االسالم محمدجعفر منتظرى یادآور شد: همه ما 
وظیفه داریم که آسایش و آرامش روانى را حفظ کنیم 
اما متأسفانه رســانه ها در این زمینه رعایت انصاف را 
نمى کنند و خبرى را بدون اینکه مبناى درستى داشته 
باشــد پخش مى کنند و آبرو و حیثیت یک شخصیت و 
مســئولى را بدون اینکه مبناى صحیحى داشته باشد، 

مى برند؛ این اقدام رســانه ها ممکن است یک خانواده 
را به نابودى بکشد.

حجت االســالم منتظرى افزود: شاهد هستم برخى از 
اوقات که یک حوادثى اتفاق مى افتد و خبرهایى در پى 
آن منتشر مى شود، چه آسیب عمیقى به خانواده ها و آبرو 
و حیثیت اشــخاص وارد مى کند؛ متأسفانه امروز براى 
آبرو و حیثیت افراد ارزش و اهمیت کمى قائل هستیم و 
به اصطالح بى گدار به آب مى زنند و آبرو و حیثیت افراد 

را مى برند.
وى گفت: اعالم جــرم و تعقیب مجرم الزم و ضرورى 

است اما آن هم باید چارچوبى داشته باشد.

افزایش قیمت مسکن سبب شده تا میزان ودیعه امالك 
بزرگ متراژ در شمال تهران نیز افزایش چشمگیرى یابد 
به طورى که براى رهن کامل آپارتمان و امالك ویالیى 

به بودجه اى بین 5 تا 35 میلیارد تومان نیاز است.
بررســى ها نشــان مى دهد در فرمانیه یک آپارتمان با 
سن بناى 8 ســال را مى توان با 5 میلیارد تومان ودیعه 
رهن کرد. همچنین در خیابان بــوکان در نیاوران هم 
یک واحد220 مترى با سن بناى 7 سال و در الهیه یک 
آپارتمان 230مترى با سن بناى یکسال را با 5/5 میلیارد 

تومان رهن مى دهند.
در خیابان فرشته هم رهن کامل یک پنت هاوس نوساز 

14 میلیارد تومان بودجه مى خواهد و در اقدسیه هم یک 
واحد 500 مترى را 12 میلیارد تومان و در زعفرانیه هم 
یک آپارتمان 400 مترى را با 11 میلیارد تومان مى توان 

رهن کرد.
البته هزینه رهن امالك ویالیى هم بسیار باال محسوب 
مى شود به طورى که در سعادت آباد یک خانه 650مترى 
با سن بناى 21 را مى توان با 16 میلیارد تومان رهن کرد.
در شهرك غرب هم یک خانه ویالیى 900 مترى را با 
ودیعه 20 میلیارد تومانــى رهن مى دهند. همچنین در 
نیاوران مالک یک خانه ویالیى هزار مترى براى رهن 

آن 35 میلیارد تومان درخواست کرده است.

سرنوشت پر ابهام خبرگزارى زیرمجموعه معاونت سیاسى صداوسیما 

پایان «باشگاه خبرنگاران جوان»؟

ســاده ترین غذاى ایرانى براى یک خانواده 10 نفره باالى 500 هزار 
تومان آب مى خورد. این اختالف نرخ وحشتناك در یکسال ما را براى 

سال هاى آینده نگران تر مى کند.
با یک حساب سرانگشتى هزینه درست کردن آب دوغ خیار براى 10 نفر 
519 هزار تومان است. دوغ کیلویى 12500 تومان که 60 هزار تومان 
مى شود. نان خشک2 بسته 30 هزار تومان، کشمش 200 گرم 40 هزار 
تومان، گردو درجه یک 300 گرم 263 هزار تومان، سبزى پاك کرده 

کیلویى 35 هزار تومان، خیار  یک کیلو 17 هزار تومان، گل محمدى 
100 گرم 74 هزار تومان است.

البته هستند رستوران هایى که آب دوغ خیار را به صورت الکچرى با 
قیمت نزدیک به 600 هزار تومان مى فروشند. 

دیگر غذایى که از قدیم ساده ترین خوراك یک خانواده بوده است تبدیل 
به غذاى الکچرى شده است. تهیه آب دوغ خیار الکچرى در وضعیت 

اقتصادى فعلى و گرانى مواد اولیه نیز کار هر خانواده اى نیست.

یک زن چینى با ثبت اطالعات ساختگى 
درباره بخشى از تاریخ روسیه، بزرگترین 
مــورد از جعل تاریــخ را در دانشــنامه 

اینترنتى ویکى پدیا رقم زد.
ژمائــو به مــدت بیش از یــک دهه در 
ویکى پدیاى چینى بــه خلق یک تاریخ 
تخیلى جایگزین براى روسیه اواخر قرون 
وسطى مشــغول بود و میلیون ها کلمه 
درباره معادن عظیم نقره، شخصیت هاى 
سیاســى جعلى و جنگ هاى حساسى 
نوشــت که هیچگاه اتفاق نیافتاده اند. 
ژمائو حتى تا آنجا پیش رفت که جزئیاتى 
را درباره ارز رایج و ظروف غذاخورى این 

دوران هم از خودش درآورد.
این بانو که خود را یــک زن خانه دار با 
مدرك دیپلــم معرفى کرده اســت، با 
استفاده از چهار اکانت مختلف، یکى از 
بزرگترین مورد از ثبت اطالعات غلط را 

در تاریخ ویکى پدیا رقم زد.
داستانى که این زن چینى سرهم کرده 
بود حول یک معدن نقره بزرگ موسوم 
به کاِشــن مى چرخید کــه باعث ایجاد 

تنش هاى سیاسى بین شاهزادگان تور و 
دوك هاى مسکو شده بود. مشکل این 
جاست که معدنى به نام کاشن هیچگاه 

وجود خارجى نداشته است!
بیشــتر مطالب دروغینى کــه ژمائو در 
ویکى پدیاى چینى نوشته بود، حاال پاك 
شــده اند.  ژمائو در یادداشت عذرخواهى 
که در حســاب کاربرى ویکــى پدیاى 
انگلیسى خود منتشر کرده است، نوشت: 
همانطور که گفته مى شود، دروغ دروغ 
مى آورد. من از این که صدها هزار کلمه 
اى که نوشــته بودم را پــاك کنم اکراه 
داشــتم اما در نهایت میلیــون ها کلمه 
اى را که نوشــته بودم از دســت دادم. 
مشکلى که من ایجاد کرده ام به سختى 
جبران مى شــود بنابراین شاید مسدود 
شــدن همیشگى دسترســیم به ویکى 
پدیا تنهــا گزینه موجود باشــد. دانش 
کنونى من براى گــذران زندگیم کافى 
نیســت بنابراین در آینــده یک حرفه 
را یاد خواهــم گرفــت و صادقانه کار

 مى کنم.

نماینده رباط کریم و بهارســتان با اشــاره به افزایش گشت ارشاد در 
خیابان ها مى گوید این موضوع خواسته مردمى است و باید تعداد گشت 

ارشاد بیشتر هم بشود. 
حجت االسالم حسن نوروزى گفت: معتقدم گشت ارشاد باید گسترده تر 
هم شود، زیرا به نظر مى رسد از خارج مرزها، حرکتى به صورت کنترل 
شده در حال اتفاق افتادن است. وى گفت: حتى شاید آنها به عده اى هم 
حقوق مى دهند تا افرادى در ایران با کشف حجاب، سوار موتور شوند و یا 
آزاد در جا هاى دیگر جامعه بچرخند. از طرفى، آوردن سگ هاى زینتى 
و تزیینى در خیابان ها هم در ادامه این پروژه است. وى در پاسخ به اینکه 
چگونه مى شود هم لباس فروخت هم کسى که آن را مى خرد، دستگیر 
کرد؟ گفت: این حرف درستى نیست. مثًال مغازه، لباس زیر مى فروشد، 

پس افراد باید با لباس زیر به خیابان ها بیایند؟ لباس زیر باید با لباس رو 
باشد. مانتوى بدن نما قطعاً باید با چادر همراه شود.

نماینده رباط کریم و بهارستان تصریح کرد: این برخوردها، هیچ بدبینى 
نســبت به نظام ایجاد نمى کند. به طور مثال در عربستان، گشت ارشاد 
است، آیا مردم را نسبت به حاکمیتش بدبین کرده است؟ به نظر من جا 
دارد تا چهار بار تذکر داده شــود و بار پنجم، تعهد گرفته شود و در نوبت 
ششــم، روى به جریمه نقدى آورد. این روند، خود به خود کنترل ایجاد 
مى کند. خیلى از دختر ها نمى دانند موضوع چیست و وقتى به آنها اخطار 
داده مى شود، مى گویند «چشم». این «چشــم» دلى است. من خودم 
خیلى جا ها نهى از منکر کردم و به من گفتند «چشم، ما نمى دانستیم، 

ببخشید».

وقوع بزرگترین
 جعل تاریخ در ویکى پدیا

تعداد گشت  هاى  ارشاد را زیاد کنید!

آب دوغ خیار هم الکچرى شد!

رقابت کنکور سراسرى در شهرستان خواف استان خراسان رضوى 
همانند ســایر مراکز از صبح روز چهارشنبه با گروه هنر آغاز شد و در 

همین روز با حاشیه  هاى عجیبى روبه رو شد.
روح ا... غالمپور، رئیس آموزش و پرورش شهرســتان خواف اظهار 
کرد: در حاشــیه برگزارى کنکــور در روز اول، اتفاقاتى رخ داد که 
مى توان به واژگونى خودروى حامل پنج جوان به دلیل شــادى پس 

از کنکور، عدم ثبت نام دو دانش آموز در کنکور سراسرى و همچنین 
عدم دقت یک کنکورى که مکان حوزه را به جاى اینکه به مصالى 
درگز برود در مصــالى خواف به اشــتباه حضور یافته بود اشــاره

 کرد.
وى گفت: در حادثه واژگونى خودرو سریعًا مصدومین به بیمارستان 

منتقل و پس از درمان ترخیص شدند.

گرفتارى شادى پس از کنکور !
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میزان فرونشست گرد و غبار 
در اصفهان نگران کننده است

برق 54 اداره 
در اصفهان قطع شد

امروز و فردا؛ 
اصفهان 42 درجه سانتیگراد

اصفهانى هـا گرم ترین روز هاى سـال را درتابسـتان 
سـپرى مى کننـد. کارشـناس پیـش بینـى اداره کل 
هواشناسـى اسـتان اصفهـان گفـت: بیشـینه دماى 
هواى این کالنشهر در آخر هفته گذشته به 41 درجه 
سانتى گراد رسید که نسبت به دوسال پیش کم سابقه 
است. ابراهیم هنرمند افزود: کاهش ابرناکى به دلیل 
نداشـتن رطوبت عامل اصلى گرماى هوا اسـت. وى 
گفت: همچنین شنبه و یکشنبه (امروز و فردا)  گرماى 
هوا به اوج خود مى رسد و پیش بینى کرد به دماى 42 

درجه سانتى گراد برسد.

پلمب مجتمع 15 واحدى در 
بهارستان

یکـى از مجتمع هاى مسـکونى بهارسـتان، به علت 
ناایمن بودن، با حکم قضایى پلمب شـد؛ این مجتمع 
15 واحدى، تا برطرف شـدن خطـر تخریب، خالى از 
سکنه خواهد بود. شهردار بهارسـتان به تشکیل تیم 
فنى براى حل مشـکل این مجتمع مسـکونى اشاره 
کرد و گفت: به سـاکنان با همکارى سـازمان عمران 
بهارستان اسـکان موقت داده مى شود. محمد شبانى 
افزود: علت پلمب این مجتمع ترکیدگى لوله و نشت 
آب به قناتى در زیر ساختمان بود. آن طور که منصور 
شیشـه فروش، مدیر کل مدیریت بحران استاندارى 
گفته، بنا به فهرستى که از بنا هاى نا ایمن در اصفهان 
تهیه شـده، بیش از 300 سـاختمان، مرکز تجارى و 
درمانى، جـزو اماکـن ناایمن انـد و به مالـکان آن ها 

اخطار داده شده است.

درختان پوسیده چهارباغ 
رفع خطر  شد

مدیر پروژه چهارباغ عباسـى با بیـان اینکه روزهاى 
پنجشـنبه و جمعه تعدادى از درختان نارون موجود 
در این گـذر فرهنگـى به دلیـل پوسـیدگى درونى، 
رفـع خطر شـد گفت: رفـع خطـر درختـان آفت زده 
و بیمـار بـراى جلوگیـرى از انتقـال ایـن بیمارى ها 
به دیگـر درختان طبق نظـر تیم هاى گیاه پزشـکى 
انجام مى شود. محمدعلى سـمیعى با بیان اینکه دو 
اصله درخت نـارون در گذر فرهنگـى چهارباغ دچار 
آفت زدگى کامل شده است، اضافه کرد: این درختان 
به دلیل وجود آفت و خشکسـالى، از درون پوسـیده 
شد. وى تصریح کرد: موضوع رصد و پایش درختان 
چهارباغ عباسى که برخى از آنها تا حدود 100 سال 
سـن دارد، با توجه بـه دسـتور شـهردار اصفهان در 
حال انجـام اسـت. وى اضافـه کرد: قطـع یا هرس 
درختـان آفت زده و بیمـار براى جلوگیـرى از انتقال 
ایـن بیمارى ها بـه دیگر درختـان چهارباغ عباسـى 
طبق نظر تیم هاى گیاه پزشـکى مناطق یک و سـه 

شهردارى انجام  شد.

کشف محموله بزرگ قاچاق در 
اصفهان

جانشـین فرمانده انتظامى اسـتان اصفهان از کشف 
محموله سـنگین خارجـى قاچاق خبـر داد.   سـردار 
محمدرضا هاشـمى فر اظهار داشـت: مأموران پلیس 
امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى اسـتان اصفهان 
در پى کسب خبرى مبنى بر دپوى محموله بزرگى از 
کاالهاى خارجى قاچاق در یک بـاغ خصوصى واقع 
در حاشیه شهر اصفهان، موضوع را در دستور کار خود 
قرار دادند. وى افزود: مأموران پس از شناسایى نشانى 
دقیق این باغ و کسب اطمینان از درستى موضوع طى 
هماهنگى با مرجع قضایى از این محل بازرسى کردند 
که در نتیجه انواع کاالهاى خارجى قاچاق شـامل 3 
هزار و 293 قلم انواع لوازم آرایشى و بهداشتى، هزار 
و یک عدد لـوازم برقـى خانگى، 8 هـزار و 796 عدد 
چراغ قوه، 480 عدد عینک ایمنى، 149 عدد سـاعت 
رومیزى ، 28 کیسـه خالل دندان به وزن 869 کیلو، 
42 عدد بالش طبى و 10 عدد باطرى ups کشف شد. 
هاشـمى فر با بیان اینکه کارشناسـان مربوطه ارزش 
این محمولـه قاچاق مکشـوفه را 18 میلیـارد و 800 
میلیون ریال تخمین زدند گفت: در این خصوص یک 

نفر دستگیر شد.

نصف جهان   شــهردار ابریشــم از اجراى عملیات 
پیاده روسازى پارك سالمت شهر ابریشم خبر داد.

رضا ابطحى همچنین به عملیات رنگ آمیزى آبنما 
و نمازخانه پارك شهدا اشاره کرد و افزود: تعویض 
پمپ آب آبنما،احداث معبر جانبــازان و معلولین و 

اصالح روشنایى پارك شهدا در حال اجرا مى باشد.

وى در بخش دیگرى از ســخنانش با بیان اینکه 
اجرا، تکمیل و ســاماندهى پیاده روى هاى شــهر 
ابریشم در حال انجام اســت، عنوان کرد:عملیات 
ترمیــم و مرمت بلــوك فرش هاى شکســته و 
پیاده روهاى فاقد بلوك فرش نیز در ســال جارى 

انجام مى شود.

بلوك فرش شدن پیاده روهاى ابریشم

نصف جهان    فرماندار بویین میاندشت از افتتاح دانشگاه 
پیام نور بویین میاندشت در سال آینده خبر داد و گفت: 
در این زمینه 60 میلیارد ریال اعتبار به دانشگاه پیام نور 
اختصاص یافته اســت.  رضا على معصومى افزود: با 

تخصیص این اعتبار، دانشگاه پیام نور بویین میاندشت 
پس از 11 سال در سال 1402 به بهره بردارى مى رسد 
و ساختمان کنونى دانشگاه به شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان تحویل مى شود.

افتتاح دانشگاه پیام نور بویین میاندشت 
در سال آینده 

نصف جهان    مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضاى 
ســبز شــهردارى مبارکه از نصب 50 المان موقت 

مناسبتى در این شهر خبر داد. 
احمد رضا فروتن افزود: اجراى 15 المان با موضوع 
محرم و صفر در سطح شــهر، نورپردازى نقطه اى با 
موضوع غدیر در شش نقطه و نصب المان غدیر در 
میدان سردار شهید قاسم سلیمانى، از دیگر اقدامات 
شــهردارى مبارکه است. وى با اشــاره به نصب دو 

مجموعه بازى کودك در پارك هاى سطح شهر بیان 
کرد: این مجموعه ها در زمین بازى پارك شــهداى 
یزدان و زمین بازى پارك محله قهنویه نصب شــد. 
وى اظهار کرد: تعمیر و بازسازى مجموعه هاى بازى و 
ست هاى ورزشى پارك هاى  الله، بالل نصرآباد، گل 
نرگس، پارك محله شیخ آباد، شهداى گمنام ، پارك 
محله سعادت آباد و پارك محله ســجادیه از دیگر 

اقدامات شهردارى مبارکه است.

نصب 50 المان موقت مناسبتى در مبارکه

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از دستگیرى فردى 
که با استفاده از برنامه رسیدساز جعلى از 18 کسبه شهر 
اصفهان بالغ بر یک میلیارد ریال کالهبردارى کرده بود، 

خبر داد.
به گزارش پایگاه خبرى پلیس، حســین ُترکیان اظهار 
داشت: در پى شــکایت تعدادى از مغازه داران اصفهانى 
مبنى براینکه فردى با استفاده از برنامه رسیدساز جعلى در 
گوشى خود آن ها را فریب داده و اقدام به خرید اجناس از 
آنان کرده بدون واریز وجه به حسابشان کرده موضوع در 
دستور کار اداره مبارزه با جعل و کالهبردارى پلیس آگاهى 

استان اصفهان قرار گرفت.

وى افزود: کارآگاهان در حال تحقیقات و بررســى هاى 
تخصصى براى شناسایى و دســتگیرى این کالهبردار 
بودند که با استعالم هاى صورت گرفته مشخص شد فردى 
در پایانه مســافربرى کاوه با ارائه رسیدساز جعلى قصد 
کالهبردارى داشته که به محض اطالع کسبه از محل 
متوارى مى شود و مأموران گشت انتظامى پایانه بالفاصله 

این فرد را شناسایى و تحویل کالنترى 19 مى دهند.
ترکیان با بیان اینکه متهم بــراى انجام اقدامات قانونى 
به مرجع قضایى تحویل و با حکم صادره روانه زنده شده 
بود، گفت: کارآگاهان سریعاً به شعبه مربوطه مراجعه و با 
اخذ دستور قضایى نسبت به تحویل گرفتن متهم و انجام 

تحقیقات از وى اقدام کردند.
رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
تصریح کــرد: متهم در نهایــت با کارهــاى علمى و 
مواجه کردن متهم با مســتندات و مدارك به دســت 
آمده و همچنین شناســایى وى توســط مال باختگان 
به کالهبردارى از 18 نفر از کسبه ومغازه داران و خرید 
اجناس از قبیل ساعت، لوازم آرایشى که ارزش آن ها بالغ 
بر یک میلیارد بود با روش ارائه رســید جعلى واریز وجه 
به حساب فروشندگان اعتراف کرد که در این خصوص 
پرونده تکمیل و وى مجدداً براى تحمل مجازات خود به 

زندان بازگردانده شد.

برنامه رسیدساز جعلى، 100 میلیون تومان ضرر زد

کالهبردارى از 18 کاسب اصفهانى

سخنگوى صنعت برق استان اصفهان گفت: روز چهارشنبه 
200 اداره دولتــى و غیر دولتى که بیــش از الگوى تعیین 
شده برق مصرف کردند اخطار قطع گرفتند و برق 54 اداره 

پرمصرف این استان قطع شد.
محمدرضا نوحى اظهار داشت:بر غم اخطارهاى داده شده 
حدود 54 اداره نسبت به این اخطارها توجهى نداشتند که 
به قطع برق آنها منجر شد و 146 اداره این الگوى مصرف 

را رعایت کردند.
وى ادامه داد: مشترکان باید رعایت الگوى مصرف را با توجه 

به گرماى هوا مورد توجه قرار دهند تا برق آنها قطع نشود.
سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان اظهار داشت: با 

توجه به آمار ارائه شــده برخى بانک ها، شــمارى از دوائر 
تابعه شهردارى، فروشگاه اتکا، سازمان میادین شهردارى 
اصفهان نســبت به رعایت الگوى مصــرف توجه الزم را 

نداشتند.
وى با اشاره به اهمیت صرفه جویى در مصرف برق اداره ها 
خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود با رعایت الگوى 
مصرف توسط بیشتر اداره هاى دولتى و غیر دولتى استان 10 
مگاوات صرفه جویى شد که این مقدار صرفه جویى براى 

معادل 2 هزار واحد مسکونى تامین برق انجام شد.  
نوحى گفت: مدیریت مصرف برق تا پایان شهریور ادامه دارد 

و تامین برق کشور بسیار حساس شده است.

اســتاد گروه خاك شناسى دانشکده کشــاورزى دانشگاه 
صنعتى اصفهان گفت: نرخ فرونشســت گرد و غبار (ذرات 
معلق اتمسفرى) و غلظت فلزات سنگین آنها در برخى نقاط 

اصفهان نگران کننده است.
حســین خادمى افزود: بررســى تغییرات زمانى و مکانى 
گردوغبار در 67 نقطه اصفهان نشــان داده است در غرب 
این منطقه، مناطق اطراف و شــرق به مرکزیت سجزى، 
نرخ فرونشست رسوبات اتمســفرى به بیش از 60 تن بر 
کیلومترمربع در سال مى رسد. اســتاد گروه خاك شناسى 
دانشکده کشاورزى دانشگاه صنعتى اصفهان افزود: این نرخ 
فرونشست گردوخاك سومین رکورد جهانى ثبت شده پس 

از آمار گزارش شده براى بخشى از چین و شمال آفریقا است.
وى به همبستگى نرخ فرونشست گردوغبار با دما اشاره و 
بیان کرد: هر چه مقدار بارندگى و رطوبت یک منطقه کمتر 
باشد نرخ فرونشست گردوخاك بیشتر است و رسوبات به طور 
متوسط حاوى 65 درصد ذرات سیلت، پنج تا 6درصد ُرس و 
بقیه شن هستند و این به این معنا است که منشأ گردوخاك 

بیشتر محلى و در درجه بعدى منطقه اى است.
استاد دانشــگاه صنعتى اصفهان، افزود: این در حالى است 
که توزیع فلزات ســنگین در نمونه هاى گردوغبار نشــان 
مى دهد که در فصل پاییز و زمستان غلظت این عناصر به 
دلیل وارونگى دما، آلودگى صنایع و ترافیک تشدید مى شود.

نصف جهــان    در حال حاضر تسهیالت بانکى براى 
خرید خانه براى اقشار کم درآمد نمى تواند گره گشا 
باشد. هم اکنون تسهیالت بانکى خرید مسکن در 
بهترین شرایط تنها حدود یک پنجم قیمت مسکن را 
پوشش مى دهد. این موضوع باعث شده که بسیارى 
از خانواده ها با این مقدار تســهیالت بانکى قادر به 

خرید مسکن براى خود نباشند.
به گفته شــهروندان اصفهانى تا ســال گذشته در 

بهترین شــرایط وام بانکى حدود یک سوم قیمت 
مسکن را پوشش مى داد اما با تداوم شرایط تورمى و 
همچنین گرانى بیش از حد مسکن دیگر تسهیالت 
بانکى که پرداخت مى شود کفاف خرید مسکن را 
نمى دهد و قدرت خرید خانواده ها براى مسکن به 
صفر رسیده است. به گفته آنها این وام ها بى اثر بوده 
و نمى تواند حتى ســهم کوچکى در خانه دار شدن 

اقشار ضعیف داشته باشد.

وام هاى به درد نخور مسکن 

نصف جهان    یکى از بزرگ ترین مشــکالت امروز 
در شهرها آلودگى بصرى و کم بودن سرانه فضاى 

سبز است.
ایــن موضوع بــا خشکســالى هاى اخیر شــکل 
جدى ترى به خــود گرفته و باعث شــده با وجود 
جانمایى هاى بســیارى که در نقاط مختلف شهر 
براى ایجاد فضاى سبز شده است، این مکان ها فاقد 

پوشش گیاهى باشد.
به عنوان مثــال در ضلع غربى میــدان جمهورى 

اســالمى، مکان هایى براى کاشت گیاه تعیبه شده 
که نه تنها هیچ پوشش گیاهى در آنها نیست بلکه، 
از لحاظ بصرى نیز زیبا نبوده و آلودگى بصرى ایجاد 
کرده است. شــهروندان اصفهانى در این رابطه از 
سازمان زیباســازى شــهردارى اصفهان خواستار 
ساماندهى به این المان ها هستند و معتقدند که در 
این المان ها باید حداقل از پوشش گیاهى ماندگار و 
مقاوم به آب و هواى خشک اســتفاده شود تا از این 

لحاظ این مکان ها زیباتر شوند.

المان هایى با آلودگى بصرى 

نصــف جهــان    در فصــل هــاى بهار و تابســتان 
که هواى اصفهــان معتدل و گرم اســت، معتادان و 
کارتن خــواب هاى متجاهــر ترجیح مــى دهند در

 زیر پل ها و یا پارك ها و اتوبون ها شــب را به صبح 
برسانند.  شاهد این مدعا هم پل چوم واقع در اشکاوند 
است که یک پل تاریخى است و از دوره صفویه باقى 
مانده که محل مناسبى براى شب خوابى معتادان شده 
است. این معتادان متجاهر در این نقطه تاریخى شهر 

نه تنها باعث ناامنى مى شوند؛ بلکه به نماى توریستى 
شهر هم خدشــه وارد کرده و این مسئله مشکالت 

زیادى را ایجاد خواهد کرد.
مسئوالن ذیربط در این زمینه باید با در نظر گرفتن 
جایگاهى براى معتادان و کارتن خواب ها نسبت به 
این مسئله اقدامات الزم را انجام دهند تا کمتر شاهد 
این باشــیم که این مکان هــاى تاریخى تبدیل به 

محلى براى خوابیدن کارتن خواب ها باشد.

شب خوابى معتادان زیر پل اشکاوند

مدیــرکل غله و خدمــات بازرگانى اصفهــان گفت: با 
اجراى طرح مدیریت هوشــمند یارانــه آرد، تغییرى در 
تقاضاى مصرف کنندگان و قیمت نان ایجاد نمى شود و 
محدودیتى در این زمینه وجود ندارد. همچنین شفافیت 
در خریدوفروش آرد و نان، یکى از مزایاى طرح مدیریت 

هوشمند یارانه آرد خواهد بود.
محسن ضیایى اظهار کرد: طرح مدیریت هوشمند یارانه 

آرد در استان اصفهان، حدوداً از ماه گذشته در حال اجرا 
است و از مجموع 4400 نانوایى اســتان تاکنون حدود 
3200 نانوایى به دستگاه کارتخوان مخصوص این طرح 
مجهز شدند؛ بقیه نانوایى هاى استان نیز تا پایان ماه جارى 
به دستگاه هاى کارتخوان مخصوص متصل خواهند شد.

وى ادامه داد: با اجراى طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد، 
تغییرى در تقاضاى مصرف کنندگان و قیمت نان ایجاد 

نمى شود و محدودیتى در این زمینه وجود ندارد؛ همچنین 
شفافیت در خریدوفروش آرد و نان، یکى از مزایاى طرح 

مدیریت هوشمند یارانه آرد خواهد بود.
ضیایى گفت: با اجراى طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد، 
محدودیت خاصى براى میزان تقاضاى نان توسط افراد 
ایجاد نمى شود، همچنین قیمت نان با اجراى این طرح 

تغییر نمى کند.

نصب 3200 دستگاه کارتخوان در نانوایى هاى اصفهان

در آیینى از 35 واحد فناور برتر مستقر در شهرك علمى و 
تحقیقاتى اصفهان قدردانى شد.

معاون توسعه فناورى شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان 
در این آیین گفت: این واحد هاى فناور در مرحله رشد و 
پارك به رتبه هاى نخست تا سوم در ارزیابى ساالنه شدند.
سید مهدى حجازى افزود: ســطح فناورى، موفقیت در 

تجارى سازى محصول، تعامل با واحد هاى فناور و برنامه 
ریزى و مدیریت منابع انسانى از معیار هاى انتخاب این 

واحد هاى فناور بوده است.
وى گفت: شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان با فعالیت 
بیش از 640 واحد فناور و اشتغالزایى هشت هزار و 200 
نخبه دانشگاهى نخســتین و بزرگترین شهرك دانش 

بنیان در کشور است.
معاون توســعه فناورى شــهرك علمــى و تحقیقاتى 
اصفهان، صادرات پارســال زیســت بوم فناورى این 
مجموعه علمى و تحقیقاتى را در اصفهان 54 میلیون دالر 
بیان کرد و افزود: صادرات این محصوالت در این شهرك 

از رشد 40 درصدى برخوردار است.

قدردانى از فناوران برتر شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان

مدیرعامل سازمان قطارشــهرى اصفهان و حومه با بیان 
اینکه در محدوده احداث ایســتگاه متروى ابن سینا شىء 
خاصى از نظر میراثى کشف نشده اســت گفت: با توجه به 
اینکه باید محل خروج دستگاه هاى حفار مکانیزه خط دوم 

مترو حدود سه سال در چهارراه ابن سینا وجود داشته 
باشد، یک میدان براى کاهش تعارض به ترافیک آن 

احداث مى شود.
سید محسن واعظى فر ، اظهار کرد: ایستگاه ابن سینا، 
یکى از ایستگاه هاى مرکزى خط دوم متروى اصفهان 
اســت که مناقصه احــداث آن در آخریــن روزهاى 
سال گذشته برگزار شد، اما براى جلوگیرى از کاهش 
فروش کسبه اطراف چهارراه ابن سینا در آستانه عید 
نوروز و همچنین تأمین آسایش مسافران نوروزى، آغاز 

عملیات اجرایى آن به ابتداى سال جارى موکول شد.
وى با بیان اینکه با توجه به بافت تاریخى محدوده احداث 
ایستگاه متروى ابن سینا، عملیات اجرایى آن با حضور مشاور 
و پیمانکار سازمان میراث فرهنگى آغاز شده است، ادامه داد: 
در ادامه، عملیات کاوش میراثى در این محدوده آغاز و پس از 

گذشت مدتى، به تازگى این عملیات به اتمام رسید و گزارش 
آن نیز صادر شد.

مدیرعامل سازمان قطار شهرى اصفهان و حومه خاطرنشان 
کرد: طبق گمانه زنى هاى زمین شناسى، تا عمق حدود هفت 

متر، خاك محدوده احداث ایستگاه متروى ابن سینا شامل 
نخاله هاى ساختمانى و «خاك دستى» بود که کارشناسان 
میراث فرهنگى در گزارش خود به این موضوع اشاره کردند 
که "شىء خاصى از نظر میراثى در این محدوده کاوش نشد".

وى تصریح کرد: بــا توجه بــه اینکه بایــد محل خروج 
دستگاه هاى حفار مکانیزه حدود سه سال در چهارراه ابن سینا 
وجود داشته باشد، طرح ترافیک جامعى براى این چهارراه 
در نظر گرفته شده است که مورد تأیید پلیس راهور و عوامل 

مدیریت ترافیک اصفهان قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان قطار شــهرى اصفهان و حومه با 
بیان اینکه در مرکز چهارراه ابن سینا یک میدان براى 
کاهش تعارض به ترافیک آن احداث مى شود، گفت: 
مدت زمان احداث ایســتگاه متروى ابن سینا 30 ماه 
پیش بینى شده اســت، اما محل خروج TBM ممکن 
است بیشتر از سه سال در مرکز چهارراه ابن سینا وجود 

داشته باشد.
وى تاکید کرد: احداث ایســتگاه متروى ابن سینا به 
لحاظ نزدیکى به بافت تاریخى و مسجد جامع اصفهان 
به عنوان یک میراث جهانى، از اهمیت باالیى برخوردار است 
و سعى داریم در محدوده احداث آن تغییراتى ایجاد نکنیم، 
لذا با توجه به این موضوع قراردادى با یک مهندس مشاور 

خبره منعقد شده است.

احداث ایستگاه مترو ابن سینا با حضور کارشناسان میراث فرهنگى

نصف جهان    شهردار کوهپایه گفت: شهردارى هاى 
کوچک با کمبود نیرو و متخصص در امور حقوقى 
روبه رو هستند و این موضوع، مشکالت بسیارى را 
در حوزه قوانین شهرى براى آنها ایجاد کرده است.

غــالمحسیــن رضــایــى افزود: در این زمینه 
الزم است دفتر امور شــهرى استاندارى اصفهان 

یارى رسان شهردارى ها شود.
وى در ادامه به کمبود تجهیزات و ماشــین آالت 

عمرانى در کوهپایه اشــاره کرد و بیان داشــت: 
به کارگیرى افراد متخصص براى بهره بردارى از 
این ماشین آالت نیز بســیار حائز اهمیت است و 
با انجام اقدامات عمرانى قطره چکانى باعث فرار 
سرمایه گذاران از اصفهان به استان هاى شمالى 
شــده ایم که تدبیر الزم براى جذب و ماندگارى 
ســرمایه داران و کمک آنها به شــهردارى ها را 

مى طلبد.

کمبود نیروى حقوقى در کوهپایه
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اپل اولین نســل ایرپاد هاى خود را در ســال 2016 
 ،2 AirPods ،عرضه کرد. این شــرکت پــس از آن
AirPods Pro و AirPods 3 را منتشــر کــرد. این 

هدفون ها به دلیل برخوردارى از تجربه کاربرى بهتر و 
عملکرد خوب در مقایسه با هدفون هاى سیمى سنتى، 

مورد استقبال بسیارى از کاربران قرار گرفت.
 2 AirPods Pro اطالعات جدیدى که در خصوص 
آینده اپل منتشر شده است، از چندین ارتقا بزرگ در 
این محصول خبر مى دهد. از جمله این ارتقا ها مى توان 
به سیستم بســته بندى ارتقا یافته SiP، تراشه H۱ با 
پشــتیبانى از حذف نویز فعال خود تطبیقى، عملکرد 
بهبود یافته Find My و عملکرد هاى جدیدى مانند 
تشخیص ضربان قلب، سمعک، پورت USB-C براى 

سازگارى بهتر و شارژ سریع اشاره کرد.
AirPods Pro 2 اپل ویژگى ها و مزایاى نسل هاى 

قبلى را نیز حفظ کرده اســت. ظاهر کلى آن شــبیه 
AirPods 3 است، اما با سرى گوش (ear tip)  هاى 

جدید که به منظور حــذف نویز طراحى شــده اند. 
دهانه هاى میکروفون و حفره هاى تنظیم صدا مشابه 
AirPods 3 هســتند. ایرفون دکمه هاى حساس به 

فشار نســل قبلى را به ارث مى برد. تراشه H۱ به کار 
رفته در این محصول عملکرد بهتر و مصرف انرژى 
بهبود یافته ترى را بر اســاس یکپارچگى بیشــتر و 

فناورى ساخت بهتر به ارمغان مى آورند.
ایرپاد پرو 2 با استفاده از سنسور تشخیص ضربان قلب، 
داده هاى داخل گوش کاربران را تجزیه و تحلیل کرده 

و از این طریق مى تواند بر ضربان قلب آن ها نظارت 
کند. گفته مى شود که سنســور پایش ضربان قلب 
این محصول از تشخیص دما نیز پشتیبانى مى کند، 
اما تا زمانــى که محصول عرضه نشــود، وجود این 
ویژگى تایید نخواهد شد. این محصول از ویژگى هاى 
آکوستیک AirPods 3 پیروى مى کند و  یک تجربه 

عالى را ارائه مى دهد.
کیس شارژ MagSafe چندین نسل از محصوالت 
را پشت سر گذاشــته و در نهایت یک ارتقاء اساسى 
در ایرپاد پرو 2 دریافت کرده است. این کیس از نظر 
ظاهرى تغییرات زیادى نســبت به کیس هاى قبلى 
دارد. چندین دهانــه در دو طرف پورت USB-C در 
پایین کیس به چشــم مى خورد. دو دهانه بزرگتر نیز 
در سمت راســت توسط یک ســاختار فلزى تزئینى 

محافظت مى شوند.
دهانه هاى سمت راست میکروفون، سمعک هستند 
و مى توانند صدا را از طریق محفظه شارژ جمع آورى 
کرده و براى بهبود و پخش صــدا به هدفون منتقل 
کنند. این قابلیت به افراد کم شنوایى کمک مى کند 
تا صداى محیط را دریافت کنند. بلندگوى قرار گرفته 
در پایین کیس، با ویژگى Find My ســازگار است. 
برنامه اى که به کاربران کمک مى کند تا مکان کیس 
شارژ را پیدا کنند. مانند آیپدها، پورت الیتنینگ کیس 
شارژ ممکن است با پورت USB-C جایگزین شود. 
این درگاه مى تواند شارژ ســریع تر و عملکرد بهترى 

را ارائه دهد.

ایرپادز پرو 2 به قابلیت
 سمعک و تشخیص ضربان قلب مجهز مى شود

ممکن است شما افرادى را بالك کرده باشید تا با 
شــما تماس نگیرند؛ حال براى لغو این مسدودى 

باید مراحل زیر را دنبال کنید.
 افراد تمایل دارند شــماره هاى نا شــناخته شده 
را مســدود کنند و نمى خواهند تماس هاى آنها 
را دریافت کنند. وقتى یک شــماره مسدود شده 
تماس مى گیرد، تلفن شما به طور خودکار آن را رد 
مى کند. با این حال، براى مثال، ممکن است الزم 
باشد از این مخاطبین مسدود شده تماس بگیرید. 
در صورت تمایل مى توان شــماره هاى مسدود 
شده را نیز رفع انسداد کرد. راهنماى گام به گام ما 

را براى رفع انسداد شماره در اندروید دنبال کنید.
1- برنامه Phone را در گوشى هوشمند خود باز 
کنید.2.روى منوى عمودى سه نقطه کلیک کنید 
 Blocked و به تنظیمــات بروید.3.بر روى گزینه
numbers موجود در زیر تــب General ضربه 

بزنید.
4.روى نماد ضربدر موجود در کنار شماره مسدود 
شــده کلیک کنید.5.بــا کلیک بــر روى گزینه 

Unblock از منوى پاپ آپ، اقدام را تایید کنید.

تلفن هاى هوشــمند اندرویدى همچنین قابلیتى 
براى مســدود کردن تماس هاى شــماره هاى 
ناشــناس ارائه مى دهند. در صورتى کــه آنها را 
مسدود کرده اید، در صورت تمایل مى توانید این 

شماره هاى ناشناس را نیز رفع انسداد کنید.
1.برنامه تلفن را باز کنید.2.روى منوى عمودى سه 
نقطه ضربه بزنید و به تنظیمات بروید.3.در زیر تب 
General گزینه Blocked numbers را انتخاب 

کنید. 4.کلید " block unknown numbers" را 
خاموش کنید.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى، فرآیندى را 
آغاز کرده که به واسطه آن با ارسال پیامک به کاربران 
اطالع مى دهد چند ســیم کارت به نام آن هاســت تا 
بتوانند خطوطى که با سوءاستفاده برخى افراد سودجو 
از اسناد هویتى مردم به نام آن ها ثبت شده را مدیریت 

یا مسدود کنند.
 از چند روز قبل ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات 
رادیویى با ارســال پیامک به مردم آن هــا را از تعداد 
سیم کارت هایى که به نام شان است مطلع مى کند. این 
کار سبب مى شود مردم از ســیم کارت هایى که توسط 
عده اى سودجو با سواستفاده از اسناد هویتى شان، اقدام 
به خرید ســیم کارت به نام آن ها کرده اند مطلع شده و 

براى مسدود کردن  آن ها اقدام کنند.
از آن جایى که هر تخلف و جرمى که توسط سیم کارت 
صورت بگیرد، به نام صاحب سیم کارت ثبت مى شود، 
ضرورى اســت کــه کاربــران از راه هــاى مختلف 

سیم کارت ها را مسدود کنند.
«پیمــان قره داغــى» مدیــرکل حفاظــت از حقوق 
مصرف کننده ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات 
رادیویــى دربــاره ایــن اقــدام گفــت: در گذشــته 
مردم بــراى اطالع از تعــداد ســیم کارت هایى که به 
نام شان ثبت شده، باید از طریق سرشماره (3000150) 
درخواســت خــود را ارســال و جوابــش را دریافت 

مى کردند.
قره داغى تاکید کرد: طبیعى است که بسیارى از مردم 
به دلیل عدم آگاهى از این روش ها، اطالعى از این که 
چند سیم کارت به نام شان ثبت شــده ندارند، به همین 
دلیل ســازمان تنظیم مقررات تصمیم گرفت از طریق 
سرشــماره مشــخص براى تمام کاربران اپراتورها، 

پیامک ارسال کرده و آن ها را از مالکیت سیم کارت ها 
مطلع کنند.

وى درباره سو اســتفاده هایى که از طریق سیمکارت 
انجام مى گیرد گفــت: اکنون یکســرى پیامک هاى 
جعلى براى کاربران ارســال مى شــود که با کیلیک

 روى آن ها حســاب افــراد خالى شــده و اصطالحا 
فیشینگ صورت مى گیرد. براى تحقیقات در خصوص

 این تخلف و تخلفــات دیگر ماننــد مزاحمت تلفنى 
و اینترنتى، اولیــن اتهام متوجه صاحب ســیم کارت

 است. 
مدیرکل حفاظــت از حقوق مصرف کننده ســازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى افزود: افرادى که از 
طریق پیامک ارسالى متوجه مى شوند سیم کارت ثبت 
شده متعلق به آن ها نیســت، باید با مراجعه به سایت 
اپراتورها، شماره کد دستورى و در برخى موارد مراجعه 
حضورى، سیمکارى که به نام شان نیست را مسدود یا 

مدیریت کنند.
قره داغــى تاکیــد کرد: ما جلســات 

متعددى بــا تمــام اپراتورها 
آن هــا  تــا  داشــتیم 

زیرســاخت مناســب 
بــراى این اســتعالم 

را مهیــا کنند کــه این 
اتفاق نیز رخ داد. اکنون حتى 

نیاز بــه مراجعه حضــورى براى 
مسدودسازى و مدیریت سیم کارت ها 

نیست و زیرساخت مناســب براى انجام 
غیرحضورى ایــن کار از طریق مراجعه 

به پرتال و تلفن هاى پشــتیبانى مهیا 

در مواردى خاص نیاز به مراجعه است. همچنین اگر 
حضورى باشــد، کاربران مى توانند به عامالن فروش 

سیمکارت در سراسر کشور مراجعه کنند.
قره داغى خاطرنشان کرد: اکنون در «درگاه ملى خدمات 
دولت هوشمند» نیز امکانى وجود دارد تا افراد ثبت نام 
کنند و با ورود به بخش خدمات مستقیم، خدمات امور 
عمومى را انتخاب کنند تا آن ها را به سمت سرویس ها 
هدایت کند. در این مرحلــه مى توانند با ورود به بخش 
تعداد خطوط مشــترکین تلفن ســیار و ثابت، از تعداد 
خطوط همراه و ثابتى که به نام آن ها وجود دارد مطلع 

خواهند شد. 
وى در پاسخ به این ســوال که افراد ســودجو چطور 
مى تواننــد در شــرایطى کــه دریافت ســیم کارت با 
سختگیرى هاى زیادى همراه است، با استفاده از اسناد 
هویتى مردم اقــدام به خرید ســیم کارت کنند، گفت: 
اکنون مدتى است که احراز هویت به صورت OPT (رمز 
یکبار مصرف) انجام مى شــود و قوانینى 
براى آن درنظر گرفته شــده 
که نمى تــوان آن را 
دور زد. اما در گذشته 
که خرید سیم کارت با 
این میزان سخت گیرى 
همراه نبود، افرادى از خال 
قانونى سواســتفاده کردند 
و با اســتفاده از اسناد هویتى 
دیگــران، ســیمکارت هایى 
را به نام خــود زدند که 
صاحبان شان از آن 

خبر ندارند.

مى دانید 
چند سیم کارت 

به نام شمــاست؟
ممک
شـ
بای
ا

اگر ن در مواردى خاص نیاز به مراجعه ن
عامالن فروش ه

ارت 
ـاست؟

سیمکارى که به نام شان نیست را مسدود یا 
نند.

 تاکیــد کرد: ما جلســات 
ــا تمــام اپراتورها 

آن هــا  تــا 
ت مناســب
ن اســتعالم

کنند کــه این 
خ داد. اکنون حتى 

راجعه حضــورى براى 
سیم کارت ها  ى و مدیریت

رساخت مناســب براى انجام
ى ایــن کار از طریق مراجعه 

 تلفن هاى پشــتیبانى مهیا 

PT اکنون مدتى است که احراز هویت به صورتT

یکبار مصرف) انجام مى شــود و
براى آن درنظر گرفته
که نمى تــوان
دور زد. اما در
که خرید سیم
این میزان سخت
همراه نبود، افرادى
قانونى سواســتفاده
و با اســتفاده از اسناد

دیگــران، ســیمکارت
ز را به نام خــود
صاحبان شا
خبر ند

نحوه خارج کردن
 یک شـــماره از بالك

اداره کل بنیــاد مســکن انقالب اســالمى اســتان اصفهــان در نظر 
دارد مناقصــه عمومى عملیــات جدول ، پیــاده روســنگى ، عملیات 
بتنى روســتاهاى کلوســه ، خویگان شهرستان فریدونشــهر  به شماره

 اســناد  1400/2/563  و شــماره مناقصه  2001005175000014  را از طریق 
ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نمایــد . کلیه مراحل برگزارى 
مناقصــه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصــه گران و 
بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیک دولت 
(ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم 
اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحــل ثبت نام در 
ســایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شــرکت در 
مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشــار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/04/09 

مى باشد . 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت :

 از ساعت 16 روز  پنج شنبه تاریخ   1401/04/09لغایت   ساعت 16 روز  سه شنبه  
1401/04/14

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :   ساعت 16 روز  شنبه  1401/04/25 
مهلت زمانى ارائه اصل ضمانتنامه :   پایان وقت ادارى  روز  شنبه  1401/04/25

زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9صبح  روز  یکشنبه  تاریخ  1401/04/26
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه ضمانتنامه  : آدرس  : اصفهان ، کوى زمانى ، اداره 

کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان  و تلفن : 03136288085

  

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

نوبت اولنوبت اول
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احتماال این اتفاق چند بــار براى تان رخ داده 
اســت: شــما به دالیلى به اتاق دیگرى در خانه 

مى روید، اما نمى توانید دلیلــش را به یاد بیاورید. یا، 
با کسى دســت مى دهید و قبل از اینکه رهایش 

کنید، نام او را به یــاد نمى آورید؛ و بدترین مورد 
ممکن! بــراى خرید به فروشــگاه مى روید و 

وقتى برمى گردید، یادتان مى آید که کاالى اصلى را 
نخریده اید! واى خداى من! اصال براى خرید همان کاال 
بود که در وهله اول به فروشگاه رفته بودید. اینجاست که 
پاى تقویت حافظه کوتاه مدت به میان مى آید. اما چطور 

و به چه شیوه هایى مى توانند حافظه را بهبود داد؟
عالئم ضعف حافظه کوتاه مدت مى تواند ناشى از مشغله 
کارى، حــواس پرتى و عدم تمرکز باشــد. مطمئنًا این 
حالت با افزایش سن بدتر مى شــود، اما افرادى که کار 
و مشغله زیادى دارند، در هر ســنى با فراموشى دست 
و پنجه نرم مى کنند؛ و کارآفرینان مطمئنًا در این دسته 

قرار مى گیرند!
این روش هاى موثر و البته غیرعادى را امتحان کنید و در 

عرض چند هفته شاهد بهبودى خواهید بود!

1. مراقبه کنید
تحقیقات نشــان مى دهند که حتى کســانى که هیچ 
تجربه اى در مدیتیشن یا مراقبه ندارند، مى توانند حافظه 
خود را تنها در هشت هفته بهبود ببخشند. انجام مدیتیشن 
منظم توانایى شــما را براى تمرکز و حتــى قبولى در 

آزمون ها بهبود مى بخشد.
مطالعاتى در دانشــکده پزشکى هاروارد 

نشــان داد افــرادى که مدیتیشــن 
مى کنند کنترل بیشــترى بر ریتم 
آلفا دارنــد (یک مــوج مغزى که 
گفتــه مى شــود حواس پرتى هاى 

روزمــره را فیلتر مى کند و 
به چیز هاى مهم تر امکان 

پردازش مى دهد). این تنها 
یک فرضیه است. مدیتیشن به 

طور قابل توجهى جریــان خون به مغز 

را افزایش مى دهد و مکانیسم هاى ذخیره سازى را چند 
برابر مى کند.

به عالوه، این اطمینــان را مى دهد که مغز شــما این 
توانایى را حفظ مى کند.خوب، اگر شما هم جزو آن دسته 
از آدم هایى هســتید که به دنبال تقویــت حافظه کوتاه
 مدت تان هســتید، همین حاال دســت به کار شــوید! 
مشت هاى تان را گره کنید، چشم هاى تان را از این طرف 
به طرف دیگر حرکت دهید (این یکى کمى ســرگیجه 
مى آورد)، درست و صاف بنشــینید و ببینید آیا مى توانید 

همزمان بخندید و آدامس بجوید!

2. براى تقویت حافظه کوتاه مدت چشمان 
خود را از یک سمت به ســمت دیگر حرکت 

دهید
ممکن است زیادى عجیب و غریب به نظر برسد، اما این 
حرکت جانبى مى تواند به تحریک حافظه کمک 
کند. گفته مى شود که حرکات افقى چشم 
به فعال شدن و پیوند دو نیمکره مغز 
کمک مى کند. یک مطالعه نشان 
داد شــرکت کنندگانى که هر روز 
صبح به مدت 30 ثانیه چشــمان 
خــود را تمرین مى دادند، 
به طور متوسط   10 درصد 
وظایف حافظــه خود را بهتر 
انجام مى دادند! بد نیســت شما 

هم این تمرین ساده را شروع کنید.

3. مشــت هاى خود را گره 
کنید

به طور معمول، کارى که تحت اســترس یا در هنگام 
عصبانیت انجام مى دهیم، یعنى مشت کردن دست ها، 
احتمال یادآورى را بهبود مى بخشد. برخى مى گویند براى 
ذخیره یک خاطره دست غالب خود را فشار دهید و دست 
دیگر خود را براى یادآورى آن! این حالت را حدود 45 ثانیه 
نگه دارید. گفته مى شود که مشت کردن نواحى مغزى 

مرتبط با حفظ حافظه را فعال مى کند.

4. بــراى تقویــت حافظه کوتــاه مدت از 
فونت هاى غیر معمول استفاده کنید

خواندن چیزى که دشــوار اســت، از جمله یک فونت 
پیچیده، به تمرکز زیادى نیاز دارد. اعتقاد بر این اســت 
که افزایش تمرکز باعث مى شــود تا آنچه خوانده اید به 

یاد بسپارید.

5. خط خطى کنید
شاید اینکه فرزندتان در کالس درس خط خطى مى کند، 
نشانه بى توجهى نباشد. تحقیقات زیادى نشان مى دهد 
که خط خطى کردن مى تواند به افراد کمک کند متمرکز 
بمانند، مفاهیم جدیــد را درك کنند و اطالعات را حفظ 
کنند. خط خطى یک تکه کاغذ خالى مغز را به ســوى 
کاوش، تجدید نظــر و بهبود افــکار و ایده هاى خالق 

ترغیب مى کند.

6. بخندید
خنده نمرات تست هاى حافظه کوتاه مدت را در مطالعات 
تحقیقاتى را بهبود مى دهد. پس از تماشاى یک ویدیوى 
خنده دار به مــدت 20 دقیقه، ســطح کورتیزول براى 

شــرکت کنندگان کاهش 
یافت. از آنجایى که این هورمون 

با استرس مرتبط است، که بر حافظه 
تأثیر منفى مى گذارد، داشتن یک دوز خنده 

روزانه براى ســالمت کلى شما مفید خواهد 
بود! چه چیزى راحت تــر از این؟ براى بهبود 

حافظه کوتاه مدت تان بخندید!

7. بکوشــید وضعیت بدنى مناسبى 
داشته باشید

مطالعات نشان مى دهد که وضعیت بدن مى تواند 
به طور قابل توجهى بر حافظه تأثیر بگذارد. این احتمال 

وجود دارد که خاطراتى که با بدن و چشمان متمایل به 
سمت پایین به یاد مى آورید، ماهیت منفى داشته باشند. 

این حالت را امتحان کنید. 
دقت داشته باشید که خمیدگى چه تاثیرى روى روحیه 
شما دارد. برعکس، صاف بنشینید یا بایستید و چانه خود 
را کمى به ســمت باال ببرید – اکنون تقریبًا غیرممکن 
اســت که خاطرات منفى را به یاد بیاورید و روى آن ها 
تمرکز کنید؛ و بهتر اینکه، صاف نشســتن ممکن است 

جریان خون را تا 40 درصد افزایش دهد.

8. بــراى تقویت حافظه کوتــاه مدت رژیم 
غذایى مدیترانه اى را دنبال کنید

بر کسى پنهان نیســت که درســت غذا خوردن براى 
عملکرد مغز مهم اســت. تحقیقات نشان مى دهند که 
رژیم هاى غذایى سرشار از سبزیجات، امگا 3 و میوه ها 
ممکن اســت به حفظ حافظه با افزایش ســن کمک

کند. 
یک رژیم غذایــى مدیترانه اى  که سرشــار از میوه ها، 
سبزیجات و امگا 3 اســت (مانند ماهى و روغن زیتون)  

ممکن اســت با افزایش ســن به جلوگیرى از کاهش 
حافظه کمک کند. مطالعات کاهش 19 درصدى احتمال 
مشکالت شناختى در افرادى شــد که اسید هاى چرب 
امگا 3 بیشترى مصرف و از گوشت قرمز و لبنیات اجتناب 

مى کردند.

9. در حین یادگیرى آدامس بجوید
شاید بهتر باشد اجازه ورود آدامس به کالس درس داده 
شود، زیرا برخى از مطالعات نشان مى دهند که جویدن 
آدامس در حیــن یادگیرى، زمان واکنــش را دقیق تر و 
بهبود یافته تر مى ســازد؛ و به دالیل ناشناخته، فعالیت 
در هیپوکامپ، ناحیه مهم مغز بــراى حافظه را افزایش 

مى دهد.
 یک مطالعه انجام شــده در بریتانیا نشان داد که نمرات 
آزمون کسانى که آدامس جویده بودند 24 درصد براى 
یادآورى فورى کلمــات و 36 درصــد در آزمون هاى 
یادآورى تاخیرى کلمات بیشتر بود. خوب حاال بگویید 

ببینیم، آدامس مورد عالقه شما چیست؟

تقویت حافظه کوتاه مدت با  9 روش عجیب
دندان یکى از مهــم تریــن، کاربردى ترین و  و بسیار مؤثر!

حســاس ترین اعضاى بدن است که مراقبت و 
نگهدارى آن اهمیت بسیار زیادى دارد. مراقبت 
از دندان مانند مراقبت از پوست یا هر عضو دیگر 
بدن از اهمیت ویژه اى برخوردار است. با مراقبت 
صحیح مى توانید حتى در دوران پیرى نیز از غذا 
خوردن با دندان هــاى طبیعى خود لذت ببرید و 

زیبایى لبخندتان را تا سنین باالحفظ کنید.
مســلمًا ترك خوردگى و شکســتگى زیبایى 
دندان ها و لبخند را تحــت تأثیر قرار مى دهد به 
خصوص اگر جلوى دهان باشد. اما شکستگى 
دندان عالوه بر زشــت کردن لبخند، عوارض و 
خطراتى براى سالمت دندان و دهان به دنبال 
دارد، بنابراین حتماً باید به دنبال ترمیم آن باشید. 
اگر متوجه شــدید دندانتان لب پر شدگى، ترك 
خوردگى و یا شکســتگى پیدا کرده نترسید، در 
بیشتر موارد این وضعیت کامال قابل درمان است 

و دندانتان نجات پیدا مى کند.
1. اتصال شکســتگى دندان: به دالیل 
مختلفى ممکن است یک دندان دچار شکستگى 
شود که روش هاى مختلفى براى درمان آن وجود 
دارد.یکى از آن ها اتصال قسمت شکسته شده 
است. این روش به ندرت انجام مى گیرد چراکه 
احتمال اتصال صد در صدى وجود ندارد. در این 
روش دندان پزشک تالش مى کند که با ابزار هاى 
موجود قسمت شکسته شده را به دندان متصل 
کند. این روش با وجود اینکه به ندرت موفقیت 

آمیز مى شود، اما روش مقرون به صرفه  است.
2. تغییر شــکل: درصورتى که شکستگى 
دندان بسیار ریز و جزئى باشــد، پزشک معالج 
مى تواند با ابزار هایى که در اختیار دارد، قسمت 
کوچکى از دندان را برش یا صیقل دهد تا سطع 

دندان صاف شود.
3. پر کردن: پر کردن دندان یکى از شایع ترین 
روش هاى درمان است که براى شکستگى هاى 
بزرگ انجام مى گیرد. زمانى که دندانپزشــک 
تشــخیص دهد که دندان بیمار توســط تغییر 
شکل و اتصال درمان نمى شود، با استفاده از مواد 

مخصوص، قسمت خورده شده را پر مى کند.
4. استفاده از اشعه ماوراء بنفش: یک 
نوع مخصوصى از کامپوزیت دندان وجود دارد 
که مى توان با استفاده از ابزار هاى مختلف آن را 
همرنگ دندان کرد. در این روش پس از مرحله 
انجام کامپوزیک، پزشــک دندان را در معرض 

ماورا بنفش قرار مى دهد تا دندان مقاوم تر شود.
5. روکش: روکش یکــى دیگر از روش هاى 
موجود براى درمان شکستگى دندان است که 
اغلب براى دندان هــاى جلویى انجام مى گیرد 
و ســاالنه بیماران زیادى از این روش استفاده 

مى کنند.
6. ساخت تاج:  ساخت تاج و قرار دادن آن 
بر روى دندان معموال زمانى توصیه مى شود که 
قسمت بزرگترى از دندان شکسته شده باشد. تاج 
را مى توان در باالى دنــدان قرار داد تا میناى از 

دست رفته را بپوشاند.
7. درمان ریشــه: برخى اوقات یک دندان 
فاسد ممکن است دندان هاى اطراف خود را نیز 
فاســد و خراب کند که در این صورت، پزشک 
معالج تصمیم به درمان ریشــه دندان مى کند 
و دندان فاســد را از دهان بیمار خارج مى کند تا 

مجدد یک نمونه سالم رشد کند.
8. ایمپلنت: ایمپلنت دندان تقریبا گران ترین 
روش براى درمان است و آخرین روشى است که 
دندانپزشکان از آن استفاده مى کنند. در صورتى 
که شکستگى دندان بسیار بزرگ و عمیق باشد 
و هیچ روشى براى درمان آن وجود نداشته باشد، 
پزشک ایمپلنت را توصیه مى کند. در این روش 
تمام دندان و ریشه آن کشــیده مى شود و یک 
دندان جدید با استفاده از پیچ و مهره به لثه وصل 

مى شود.

ســوتالنا ایشــچنکو، پزشــک بیمارى هاى عفونى، گفت: تعدادى از عادات بــد مى توانند 
باعث کشــیدگى مفاصل و منجر به بیمارى هاى اســتخوانى شــوند که درمان آن ها دشوار 

است.
به گفته این متخصص، اشــتباه اصلى پوشــیدن مداوم کفش هاى ناراحــت کننده از جمله 
کفش هاى پاشــنه دار اســت. این منجر به جابجایى در مرکز ثقل مى شود و فشار بیشترى بر 
ستون فقرات وارد مى کند. براى مفاصل سخت است، گردش خون و تغذیه در بافت ها مختل  

مى شود.
این متخصص تصریح کرد: اشتباه دوم هم از همین نوع، 
کم تحرکى است. اگر فرد فرصت تغییر نوع فعالیت 
را ندارد باید هر ســاعت یکبار تمرینات ورزشى 
انجام دهد. هیپوترمى را نقض دیگرى است که 

منجر به فرآیند هاى التهابى مى شود.
او توصیه کرد: از گوشــت، نان ســفید، شکر زیاد 
اســتفاده نکنید. این غذا ها کلسیم معدنى قلیایى 
را از استخوان ها، دندان ها و مفاصل خارج 
مى کنند. غذا هــاى قلیایى طبیعى 
بیشترى باید به رژیم غذایى اضافه 
شود: سبزیجات، میوه ها، مارچوبه 
و غیره. براى ســالمت سیســتم 
اسکلتى عضالنى رژیم غذایى با 
مقادیر کافى ویتامین و مواد معدنى 

ضرورى است. 

نرگــس جوزدانى متخصص تغذیــه و رژیم درمانى 
درباره تغذیه کودکان ســنین مختلــف گفت: تغذیه 

کودکان در سنین مختلف بسیار متفاوت است.
او افزود: تغذیه کودکان به دو بخش یا ســه بخش بر 
اساس رده سنى تا یک سالگى، دو سالگى و سپس تا 
پنج سالگى تقسیم بندى مى شود. مصرف شیر تا سن 
یک سالگى تغذیه اصلى کودك است و به هیج عنوان 

نمى تواند جایگزین غذا یا خوراکى دیگر شود.
جوزدانى تصریح کرد: شیر خشک یا شیر مادر تا یک 
سالگى به عنوان شیر اصلى بکار مى رود و مادران به 
هیچ عنوان نمى توانند از شیر پاستوریزه استفاده کنند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى ادامه داد: مادران 
مى توانند از سن 4 تا 6 ماهگى نوزاد بنا بر نظر پزشک 
کودك یا متخصص تغذیه به او غذاى کودکى دهند 

که الزم است حتما در زمان مناسب به کودك معرفى 
شود، در غیر اینصورت باعث مى شود تا او در دریافت 
ریزمغذى و درست مغذى دچار اختالل شود، چرا که 
پس از 6 ماهگى مصرف شیر خشک یا شیر مادر دیگر 

کفایت الزم را ندارد.
جوزدانى گفت: مادران بین 6 تا یک سالگى باید هر 
هفته مواد غذایى جدید را به کودك معرفى کنند و آن 
را در برنامه هاى غذایى کــودك جاى دهند، معموال 
ســبزیجات زودتر از میوه جات معرفى مى شــوند. 
گفتى اســت که مادران نباید به هیچ عنوان از شکر 
در غذاى کودك اســتفاده کنند و همچنین شکر را 
به میزان کمترى در غذاى او جــاى دهند.او اضافه 
کرد: از سن یک سالگى به بعد باید میزان شیر مادر و 
شیر خشک در کودکان کمتر شود و به تدریج از شیر 

پاستوریزه در لیوان در برنامه غذایى آن ها جاى گذارى 
شود و پس از سن یک و نیم ســالگى الى دو سالگى 
توصیه مى شــود که آن ها به صورت کامل از شــیر 

گرفته شوند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى بــا بیان اینکه 
دریافت مقدار مناســبى از پروتئین، کربوهیدرات و 
چربى هاى مفید در تغذیه کــودکان جایگاه ویژه اى 
دارد، گفت: میوه جات و سبزیجات در کنار این موارد 
در تغذیه کودکان استفاده مى شود و بیشترین مصرف 
ســبزیجات معموًال در غذا هایى مانند ســوپ است. 
همچنین، گفتنى اســت که در میان میوه ها مصرف 
سیب و ســپس موز و خیار اولویت بیشــترى براى 

مصرف کودك دارد.
جوزدانى تصریح کرد: انواع حبوبات مانند سوپ و آش 

همراه مقدارى گوشت و کربوهیدرات هایى مانند جو 
و رشته فرنگى و برنج و خورشت هاى روزانه یکى 

از گزینه هاى بسیار مناســب در وعده غذایى 
کودکان یک تا دو سال است که باید مادران 

به آن توجه ویژه اى داشته باشند.
ایــن متخصص تغذیــه و رژیــم درمانى
 تاکید کرد: میزان روغن مصرفى کودکان 

در هر وعده غذایى بســتگى به سن 
کودك مى تواند یک تا سه قاشق 

مربا خورى متفاوت باشــد، اما 
این موضــوع بســتگى به 

کودك، میزان اشــتها، 
روند وزن گیــرى و ... 

دارد.

احتماال این اتفاق چند بــار براى تان رخ داده 
اســت: شــما به دالیلى به اتاق دیگرى در خانه 

مى روید، اما نمى توانید دلیلــش را به یاد بیاورید. یا، 
با کسى دســت مى دهید و قبل از اینکه رهایش 

کنید، نام او را به یــاد نمى آورید؛ و بدترین مورد 
ممکن! بــراى خرید به فروشــگاه مى روید و 

وقتى برمى گردید، یادتان مى آید که کاالى اصلى را
نخریده اید! واىخداى من! اصال براى خرید همانکاال 
بود که در وهله اول به فروشگاه رفته بودید. اینجاست که 
پاى تقویت حافظه کوتاه مدت به میان مى آید. اما چطور 

و به چه شیوه هایى مى توانند حافظه را بهبود داد؟
عالئم ضعف حافظه کوتاه مدت مى تواند ناشى از مشغله 
کارى، حــواس پرتى و عدم تمرکز باشــد. مطمئنًا این 
مى شــود، اما افرادى که کار حالت با افزایشسن بدتر

و مشغله زیادى دارند، در هر ســنى با فراموشى دست 
و پنجه نرم مى کنند؛ و کارآفرینان مطمئنًا در این دسته 

قرار مى گیرند!
این روش هاى موثر و البته غیرعادى را امتحان کنید و در 

را افزایش مى دهد و مکانیسم هاى ذخیرهسازى را چند
برابر مى کند.

به عالوه، این اطمینــان را مى دهد که مغز شــما این 
توانایى را حفظ مى کند.خوب، اگر شما هم جزو آن دسته 
آدم هایى هســتید که به دنبال تقویــت حافظه کوتاه از

 مدت تان هســتید، همین حاال دســت به کار شــوید! 
اینطرف کنید، چشم هاى تان را از گره مشت هاى تان را

حرکت دهید (این یکى کمى ســرگیجه  به طرف دیگر

3. مشــت هاى خود را گره 
کنید

به طور معمول، کارى که تحت اســترس یا در هنگام 
عصبانیت انجام مى دهیم، یعنى مشت کردن دست ها، 
احتمال یادآورى را بهبود مى بخشد. برخى مى گویند براى 
ذخیره یک خاطره دست غالب خود را فشار دهید و دست 
5دیگر خود را براى یادآورى آن! این حالت را حدود45 ثانیه

نگه دارید. گفته مى شود که مشت کردن نواحى مغزى 
مرتبط با حفظ حافظه را فعال مى کند.

4. بــراى تقویــت حافظه کوتــاه مدت از 
فونت هاى غیر معمول استفاده کنید

شــرکت کنندگان کاهش 
یافت. از آنجایى که این هورمون 

با استرس مرتبط است، که بر حافظه
تأثیر منفى مى گذارد، داشتن یک دوز خنده 

روزانه براى ســالمت کلى شما مفید خواهد 
بود! چه چیزى راحت تــر از این؟ براى بهبود

حافظه کوتاه مدت تان بخندید!

7. بکوشــید وضعیت بدنى مناسبى 
داشته باشید

مطالعات نشان مى دهد که وضعیت بدن مى تواند 
به طور قابلتوجهى بر حافظه تأثیر بگذارد. این احتمال

وجود دارد که خاطراتىکه با بدن و چشمان متمایل به 

9تقویت حافظه کوتاه مدت با  9 روش عجیب
د و بسیار مؤثر!
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 پزشکى هاروارد

 مدیتیشــن 
ى بر ریتم 
مغزى که 
پرتى هاى 
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ن 

نها 
شن به 

ن خون به مغز 

حرکت جانبىمى تواند بهت
کند. گفته مى شود
به فعال شدن
کمک مى کن
داد شــرکت
صبح به مدت
خــ
به ط
وظایف
انجام مى د
هم این تمرین ساده

8 روش براى درمان
 ترك خوردگى

 و شکستگى دندان

مى شود.

الگوى تغذیه اى درست کودکان تا سن 2 سالگى
ها جاى گذارى 
لى دو سالگى 
کامل از شــیر 

ــا بیان اینکه 
ربوهیدرات و

ایگاه ویژه اى 
کنار این موارد

شترین مصرف 
ســوپ است. 
یوه ها مصرف 
شــترى براى 

د سوپ و آش 

همراه مقدارى گوشت و کربوهیدرات هایى مانند جو 
ىىىىىىىىىىىىىیکى و رشته فرنگى و برنج و خورشت هاى روزانه 

ىىىىىىىىىىىىىایى از گزینه هاى بسیار مناســب در وعده غذ
نننننننننران کودکانیک تا دو سال است که باید ماد

آن توجه ویژه اى داشته باشند. به
ایــن متخصص تغذیــه و رژیــم درمانى
ننننننننکان  تاکید کرد: میزان روغن مصرفى کود

ننننننن سن هر وعده غذایى بســتگى به در
کودك مى تواند یک تا سه قاشق

مربا خورى متفاوت باشــد، اما 
این موضــوع بســتگى به

کودك، میزان اشــتها، 
 ... روند وزن گیــرى و

دارد.

2 سالگى

عادت هاى بدى که مى تواند 
موجب شکستگى مفاصل شود

مى شود.
اینمتخصص تصریح کرد: اشتباه دوم هم از
کم تحرکى است. اگر فرد فرصت تغییر
را ندارد باید هر ســاعت یکبار تمرین
را نقض دیگر انجام دهد. هیپوترمى
منجر به فرآیند هاى التهابى مىشود.
او توصیه کرد: از گوشــت، نان ســفید
اســتفاده نکنید. این غذا ها کلسیم معد
را از استخوان ها، دندانها و مف
مى کنند. غذا هــاى قلیا
بیشترى باید به رژیم غذ
ه شود: سبزیجات، میوه
و غیره. براى ســالمت
اسکلتى عضالنى رژیم
مقادیر کافى ویتامین و

ضرورى است. 

به گفته کارشناسان مصرف یک لیوان آب گرم به همراه لیمو در اوایل صبح منجر به کاهش 
فعالیت رادیکال هاى آزاد در بدن شده و از شما در برابر انواع بیمارى ها محافظت مى کند.

بسیارى از ما عادات مشخصى را هنگام بیدار شدن صبحگاهى داریم؛ از جمله نوشیدن قهوه، 
چاى و آب سرد. با این حال این نکته ثابت شــده که نوشیدن آب گرم در اوایل صبح مزایاى 

بهداشتى شگفت انگیزى به دنبال دارد.
مصرف آب گرم با معده خالى تاثیر مستقیم روى دستگاه گوارش داشته و باعث تقویت سیستم 
ایمنى و حذف سموم از بدن مى شود. به گفته کارشناسان مصرف یک لیوان آب گرم به همراه 
لیمو در اوایل صبح منجر به کاهش فعالیت رادیکال هاى آزاد در بدن شــده و از شما در برابر 

انواع بیمارى ها محافظت مى کند.
بهبود فرایند هضم: یک فنجام آب گرم و نوشیدن آن با معده خالى منجر به دفع سموم از بدن 

شده و سیستم گوارشى را براى هضم بهتر مواد غذایى تحریک مى کند.
این در حالى است که آب سرد تاثیر برعکس دارد و نوشیدن آن به همراه چربى ها، فرایند هضم 
را دشوار مى کند. آب سرد منجر به ایجاد رسوبات چربى در دستگاه گوارش مى شود. آب گرم 
نه تنها مواد سمى را از دستگاه گوارش پاك مى کند بلکه منجر به تسکین عالئمى مانند سوء 

هاضمه، سوزش سردل و نفخ مى شود.

جلوگیرى از یبوست
بسیارى از غذا هایى که در طول روز مصرف مى کنیم، به دشوارى هضم مى شوند و منجر به 
درد و نفخ شکم و اختالل یبوست مى شوند. نوشیدن آب گرم در این میان باعث بهبود حرکت 

روده ها و مبارزه با یبوست مى شود.

از بین بردن درد هاى روزمره
یک فنجان آب گرم گاهى مى تواند بهترین راه براى کاهش درد هاى قاعدگى و حتى سردرد 
باشد. آب گرم اثر آرامبخش روى بدن دارد و منجر به ارامش عضالت شکمى، تسکین جوش 
و اسپاسم مى شود. برخى مطالعات نشان داده اند که آب گرم باعث تحریک گردش خون شده 

و براى درمان زخم هاى عضالنى بسیار مفید است.

کاهش وزن
آب گرم دماى بدن و سوخت و ساز آن را افزایش مى دهد. با این اتفاق سوخت چربى باال رفته 

و عملکرد دستگاه گوارش و کلیه ها نیز بیشتر مى شود.

بهبود گردش خون
نوشیدن یک لیوان آب گرم با معده خالى منجر به تخریب رسوبات چربى در بدن مى شود. این 

فرایند همراه با پاك شدن سموم از بدن بهبود گردش خون را به همراه دارد.

کاهش التهاب
نوشیدن منظم آب گرم همراه با لیمو منجر به کاهش میزان اسیدیته در بدن شما را کاهش 
مى دهد ضمن این که منجر به حذف اســیداوریک از مفاصل شما مى شود؛ عاملى که مقصر 

بروز التهاب در مفاصل است.

6 مزیت نوشیدن آب گرم با معده خالى!



0606استاناستان 4353 سال نوزدهمشنبه  11 تیر  ماه   1401

آگهى ابالغ
احتراما با توجه به درخواست خواهان پرونده کالسه 133/1401 خانم فاطمه شیران مبنى 
بر تحدید و مهر موم ترکه مرحوم محمد شیروانى  به شــماره ملى 55110319944 که در 
تاریخ 1389/71/23فوت نموده و وراث حین الفوت  وى عبارتند از: 1 - فاطمه شــیروانى 
2- رضا شیروانى 3- احترام شیروانى 4 - عزت شیروانى 5- زهرا شیروانى 6- محترم نیرین  
بدین وسیله طى اى آگهى از افرادى ك حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت مى شود در جلسه 
رسیدگى روز چهارشنبه مورخ 19/ 5/ 1401 ساعت 14/30در این شعبه حضور بهم رسانند.  

1343878/ م الف - شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر/4/161

آگهى ابالغ
احتراما با توجه به درخواست خواهان پرونده کالسه 134/1401 خانم فاطمه شیران مبنى 
بر تحدید و مهر موم ترکه مرحومه محترم نیرین جزى به شــماره ملى 5110318352 که 
در تاریخ 1399/11/7 فوت نموده و وراث حین الفوت  وى عبارتند از: 1 - فاطمه شــیروانى 
2- رضا شیروانى 3- احترام شیروانى 4 - عزت شیروانى 5- زهرا شیروانى  بدین وسیله طى 
اى آگهى از افرادى ك حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت مى شــود در جلسه رسیدگى روز 
چهارشنبه مورخ 19/ 5/ 1401 ساعت 15/00 در این شعبه حضور بهم رسانند. 1343865/ م 

الف - شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر/4/162 

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 140060302026014992 مورخ 1400/11/23 هیات دو مالکیت خانم 
فرنگیس اسمعیلى به شناسنامه شــماره 1458 کدملى 1817898191 صادره آبادان فرزند 
کریم نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162,52 مترمربع از پالك 
شماره 1509 فرعى از 15187 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 66544 - 86/11/03 دفتر 83 اصفهان    
2. راى شماره 140060302026014993 مورخ 1400/11/23 هیات دو مالکیت آقاى احمد 
اسماعیلى به شناسنامه شماره 5 کدملى 1199476757 صادره شهرضا فرزند عبدالحسین 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162,52 مترمربع از پالك 
شماره 1509 فرعى از 15187 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 66544 - 86/11/03 دفتر 83 اصفهان    
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور 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: 1401/04/11 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/04/26 - م الف: 1344397 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/168

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 140060302026003176 مورخ 1400/02/26 هیات یک مالکیت خانم 
میمنت قادرى زفره به شناسنامه شماره 99 کدملى 1286887720 صادره فرزند عزت اله در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 110,27 مترمربع پالك شماره 117 فرعى از 14915 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادى 
مع الواسطه از مالکیت رسمى حسن زارعى موضوع سند انتقال 17740 مورخه 1352/02/23 

دفتر 82 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: 1401/04/11 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/04/26 - م الف: 1344334 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/170

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

شــماره: 140160302006002518- تاریخ: 1401/04/01 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده 
کالســه 1401114402006000017 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مجید حاج حیدرى 
ورنوسفادرانى 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 شامل سند انتقال قطعى شماره 39579 
مورخ 1397/12/28 دفتر 301 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضیت 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 مجید حاج حیدرى ورنوســفادرانى به شناسنامه شماره 5513 
کدملى 1142283161 صادره خمینى شــهر فرزند حسین در ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 139,25 مترمربع پالك شماره 982 فرعى از 117 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 16/67 متر دیواریست به باقیمانده 
شرقا به طول 7/15 متر درب و دیواریست به گذر 

جنوبا در دو قسمت به ترتیب به طولهاى 3/22 متر دیواریست و 13/20 متر درب و دیواریست 
به گذر 

غربا به طول 8/32 متر دیواریست به باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/11- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/04/26- م الف: 1343857 - 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 /4/172

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008001129-  تاریخ ارسال نامه: 1401/04/07 نظر به اینکه 
سند مالکیت به شماره چاپى 453977 نسبت به تمامیت 12 جریب و هشت - یازدهم جریب 
باستثناء بهاء ثمنیه از کل 9600 جریب ششدانگ پالك ثبتى 221 فرعى از 76 اصلى ثبت 
دفتر امالك شماره 324 صفحه 397 و شماره ثبت 51200 بنام بختیار برزو فرزند امراله ثبت 
و سند صادر گردیده است. هم اکنون آقاى: بختیار برزو با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 
140121702008004800 مورخ 1401/04/01 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که 
امضاى شهود ذیل شماره 17369 مورخ 1401/03/31 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 
303 شهرضا گواهى امضا گردیده است مدعى است که سند مالکیت به دلیل جابجایى سهل 

انگارى از بین رفته است. لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى مى شــود که هر 
کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ 
انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و سند 
مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند المثنى 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1344158 - سید اسداله موسوى - مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /4/174

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008001130-  تاریخ ارسال نامه: 1401/04/07 نظر به اینکه 
سند مالکیت به شماره چاپى 096193 نســبت به تمامیت 1818 سهم و دو- یازدهم سهم 
مشاع باستثناء بهاء ثمنیه از کل 1574562 سهم ششدانگ پالك ثبتى 218 باقیمانده فرعى 
(که به 2530 فرعى تبدیل شــده) از 76 اصلى ثبت دفتر امالك شماره 487 صفحه 193 و 
شماره ثبت 83376 بنام بختیار برزو فرزند امراله ثبت و سند صادر گردیده است. هم اکنون 
آقاى: بختیار برزو با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 140121702008004806 مورخ 
1401/04/01 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاى شهود ذیل شماره 17367 
مورخ 1401/03/31 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 303 شهرضا گواهى امضا گردیده 
است مدعى است که ســند مالکیت به دلیل جابجایى ســهل انگارى از بین رفته است. لذا 
درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم و یا وجود ســند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مسترد 
گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض، اصل سند 
مالکیت یا ســند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند المثنى طبق مقررات خواهد شد. م 
الف: 1344156 - سید اسداله موسوى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى /4/175

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 140160302026003437 مورخ 1401/03/02 هیات دو مالکیت آقاى 
محمد شیرى به شناسنامه شماره 1270384155 کدملى 1270384155 صادره اصفهان 
فرزند غالمرضا بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى به مساحت 
134,27 مترمربع پالك شــماره 15178 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 37944 مورخ 99/06/19 

دفتر 235 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: 1401/04/11 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/04/26 - م الف: 1343975 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/177

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 140160302026003189 مورخ 1401/02/27 هیات یک مالکیت خانم 

رامش حرمیانى به شناسنامه شــماره 9516 کدملى 1750578468 صادره اصفهان فرزند 
حسین در قسمتى از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131,80مترمربع پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان مبایعه نامه عادى 
مع الواسطه از مالکیت رســمى افتخار و محمود صرامى موضوع سند انتقال 11483 مورخه 

1335/03/07 دفتر 65 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: 1401/04/11 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/04/26 - م الف: 1343896 -رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/179

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 140160302026002550 مورخ 1401/02/12 هیات یک مالکیت خانم 
زهرا لنجانى خوابجانى به شناسنامه شماره 671 کدملى 1286747945 صادره اصفهان فرزند 
فضل اله بصورت ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 163,21 مترمربع از پالك شماره 2 
فرعى از 15140 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
تأیید مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال شماره 33843 مورخ 1400/08/23 دفتر 

237 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور 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: 1401/04/11 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/04/26 - م الف: 1343891 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/181

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008001127-  تاریخ ارسال نامه: 1401/04/07 نظر به اینکه 
سند مالکیت به شماره چاپى 453960 نســبت به تمامیت 2 جریب و چهار - یازدهم جریب 
باستثناء بهاء ثمنیه از کل 1856 جریب ششدانگ پالك ثبتى 220 فرعى از 76 اصلى ثبت 
دفتر امالك شماره 324 صفحه 343 و شماره ثبت 51182 بنام بختیار برزو فرزند امراله ثبت 
و سند صادر گردیده است. هم اکنون آقاى: بختیار برزو با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 
140121702008004802 مورخ 1401/04/01 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که 
امضاى شهود ذیل شماره 17368 مورخ 1401/03/31 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 
303 شهرضا گواهى امضا گردیده است مدعى است که سند مالکیت به دلیل جابجایى سهل 
انگارى از بین رفته است. لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى مى شــود که هر 
کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ 
انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و سند 
مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند المثنى 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1344155 - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از 

طرف محمدحسن صمصامى /4/176

دریاقدرتى پور
رودخانه پاى رفتن ندارد و زمیــن ها یکى پس از دیگرى 
مى خشکند. امسال فصل ها هم عوض شدند. بهار سرمازده 
شد، به درختان شبیخون زد و بسیارى از باغ هاى اصفهان 
را خشکاند.تابستان هم زودتر آمد. مدیر امور باغبانى جهاد 
کشاورزى استان این روزها را از سر گذرانده. عددها را دیده 
و با آمارها آشناست. روندى که با خشک شدن تاالب کم 
کم دارد تبدیل به بحران مى شــود و به افزایش وســعت 
کانون هاى گرد و غبار هم دامــن مى زند. نگران کننده تر 
اینکه در تابستان شاهد افزایش دماى هوا نیز خواهیم بود و 

این ممکن است رنج خشکسالى در اصفهان را بیشتر کند.
بیشتر از دو ساعت در مقابل احمدرضا رئیس زاده، مدیر امور 
باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان نشستیم. 
با طمأنینه جوابمان را داد. از درخت ها گفت و  زمستانى که 
گذشت و سالى که رســید، آبى که نبود و خشکسالى که به 
باغ و بر و بوستان لَت زد. اما بعد از تمام ناامیدى ها نسبت به 

کشاورزى اصفهان، از امیدوارى 
به سطح زیرکشتى گفت که براى 
زعفران و پســته و بادام مناسب 
اســت و مى تواند کشــاورزى 
اصفهان را بــا تمام نامالیمات و 

خشم خشکسالى نجات دهد. 
از ســال آبــى 

گذشــته تا کنون هفت هشت ماهى 
گذشته اســت. در این بازه زمانى که 
پشت ســر گذاشــتیم، مطابق آمار 
سازمان هواشناسى بارش هاى بسیار 
کمى داشــته ایم، ایــن موضوع چه 
تأثیرى بر برداشت محصول در فصول 

تابستان و پاییز خواهد داشت؟
به غیر از موضوع بارش هاى کم ما متأســفانه از ابتداى 
امسال چندین بار با ســرمازدگى و بارش تگرگ روبه رو 
شدیم که عالوه بر خشــکى، به حدود 20 هزار هکتار از 
باغ هاى استان اصفهان خسارت زد و محصوالت باغى 
ما را دچار تنش کرد و باعث شــد که 50 هزار تن از جمع 
محصوالت باغى امســال کاهش یابد. عمده خسارت 
این سرمازدگى به باغات بادام، پسته، زردآلو، آلو و گردو 
در شهرســتان هاى خوانسار، ســمیرم، مبارکه، لنجان، 

خمینى شهر، نجف آباد، اصفهان، آران و بیدگل و اردستان 
بود. با تمام این تفاســیر، خوشــبختانه استان اصفهان 
اقلیم هاى متنوعى دارد و تنوع آب و هوایى این استان این 
قابلیت را ایجاد کرده که توانایى تولید انواع محصوالت 
کشــاورزى و باغى را داشــته باشــیم. در بین میوه ها 
ســیب درختى، انار و انگور بیشترین سهم تولیدات باغى 
استان را به خود اختصاص داده  و شهرستان هاى سمیرم، 
اردســتان و تیران و کرون باالترین درصد تولید را دارند. 
استان اصفهان از نظر تولید میوه هاى دانه دار و هسته دار در 

کشور به ترتیب رتبه پنجم و چهاردهم را داراست. 
با توجه به تغییرات اقلیمى در اصفهان 

چقدر به باغات خسارت وارد شد؟
عمده خســارات وارده طى این دو ماه در اثر سرمازدگى 
خصوصاً در باغ ها بوده و ما ساالنه 550 هزار تن محصول 
باغى داریم که تا کنون 10 درصد از آن را به همین دلیل 
از دست داده ایم. البته امسال به این علت که زاینده رود 
چند بار جارى شــد از لحاظ خشکســالى کمتر خسارت 
دیدیم و باغات لنجان، فالورجان، شاهین شهر و مبارکه 
و به تعبیرى دیگر 15 هزار هکتار ســطح زیر کشت این 
مناطق در این شهرســتان ها آبیارى شد و درصد بسیار 
کمى از محصوالت باغى خسارت دید. اما در سال هاى 
قبل به علت خشکى زاینده رود حتى به کشاورزان اطالع 
دادیم که درختان را تنک کنند و نگذارند میوه تشکیل شود 
و گرچه آبرسانى به صورت سیار نیز در سنوات انجام شد 
اما باز هم شاهد خساراتى در این زمینه بودیم و امیدواریم 
که امسال با مشکالت کمترى در این زمینه روبه رو شویم. 
با این توضیحات به نظر مى رســد 
خســارت دیدن محصوالت باغبانى 

موضوع خیلى مهمى باشد.
خشــکى و بى آبى باغ، مثل زراعت نیست که اگر آب به 
محصول نرســید فقط محصول آن سال را نداشته باشد. 
اگر درختى تنش پیدا کند، نتیجه چندین ساله باغدار از بین 
مــى رود و آن درخت از گردونه حذف مى شــود، به این 
دلیل که باغدار به هر یک از درختانش مثل فرزندش نگاه 
مى کند چون براى هر درخت ممکن است20 تا 30 سال 
زحمت کشیده و از نسل هاى قبل به او رسیده باشد و یک 

مقدار سخت تر است که با خشکسالى بجنگد.
آیا کاشت گونه هاى مقاوم براى کاهش 

خسارت ها اجرا شــد؟ چه درختانى 
جایگزین درختان آب بر شدند؟

بله راهکار ما براى این موضوع این بود که بسیارى از باغات 
محدود به گونه هاى مقاوم شد و این گونه ها جایگزین 
گونه هاى آب بر شدند و سعى کردیم در هر سه اقلیم این 
اتفاق را رقم بزنیم. به عنوان مثال توسعه درختان سیب، 
هلو، گردو، زردآلو و هسته دارها که نیاز آبى باالیى داشتند، 
ادامه پیدا نکرد و در عوض درخت بادام و گل محمدى و 
درختان دیرگل که مقاوم به خشکى بودند، جایگزین آنها 
شد. در مناطق سرد و در مناطق معتدل مانند فالورجان، 
شهرضا، نجف آباد، برخوار، شاهین شــهر و در مناطق 
مرکزى نیز گونه هایى که مقاوم به خشــکى بودند مثل 
پسته، زیتون و بادام کشت شد و در مناطق گرم مثل خور 
و بیابانک، نطنز و اردستان، کشت پسته در اولویت اول، 
زیتون در اولویت دوم و زرشک و برخى از گیاهان دارویى 

مقاوم در اولویت هاى بعدى قرار گرفت.
شما از کشت پسته به عنوان اولویت 
اول صحبــت کردید کــه در دوران 
خشکســالى مى تواند به کشاورزى 
اصفهان کمک کند. چطــور با وجود 
اینکه این محصول بســیار دیربازده 
است و خیلى دیر به صرفه اقتصادى 
مى رسد کشاورزان نسبت به کشت 
آن مقاومت نکردند و توانســتید در 
زمینه کشت این محصول که مقاومت 
خوبى در برابر خشکسالى دارد موفق 

عمل کنید؟
ببینید! پسته گیاهى است که به شورى خاك یا EC بسیار 
مقاوم است و در مکان هایى کاشــت مى شود که شاید 
در این مکان ها نتوان هیچ گیــاه دیگرى را پرورش داد. 
بنابراین، درست است که بعد از شش یا هفت سال پسته به 
محصول مى نشیند اما این محصول هم از لحاظ باردهى 
اقتصادى و هم از لحاظ صادراتى بســیار ارزشمند بوده و 
قیمت خوبى هم نســبت به محصوالت دیگر دارد و به 

همین خاطر کشاورزان هم مشکلى با این مسئله ندارند. 
و در حال حاضر چه مقدار از سطح زیر 
کشت اصفهان مربوط به پسته است؟
هم اکنون نزدیک به 8 هزار هکتار سطح زیر کشت باغات 

اصفهان مربوط به پسته است و توسعه خوبى در چند ساله اخیر 
که با خشکسالى دست و پنجه نرم مى کرده ایم را شاهدیم.

نســبت به قبل چه میــزان افزایش 
سطح زیر کشت این محصول مقاوم 

به خشکسالى را داشته ایم؟
طى چهار پنج سال اخیر توسعه خوبى در این زمینه داشتیم 
و بین دو تا سه هکتار میزان سطح زیر کشت این محصول 
افزایش یافته و در مناطق آران وبیدگل، اردستان، نطنز، 
شاهین شهر و حتى شــرق اصفهان، خور و بیابانک هم 
کشت خوب و هم برداشــت مناســبى در رابطه با این 

محصول داشته ایم.
در حال حاضر اصفهان در زمینه تولید 

پسته داراى چه رتبه اى است؟
در این زمینه اصفهان رتبه چندان باالیى نسبت به کرمان 
و یزد و مناطق مرکزى ندارد و در جمع رتبه هاى کشــور 

داراى رتبه ششم هفتم هستیم. 
چرا رتبه ما مناسب نیست؟

 چون ما منابع محدودى در این زمینه داریم و نتوانسته ایم 
رقم سطح زیر کشت این محصول را باال ببریم؛ با وجود این، 
در برخى از سال ها ما توانسته ایم از سطح زیرکشت پسته10 
هزار تن برداشت داشته باشــیم اما امسال با توجه به بروز 
سرمازدگى و درختانى که تحت تنش اقلیمى قرار گرفتند 

ممکن است این میزان برداشت با کاهش روبه رو شود. 
اشاره کردید به سرمازدگى درختان، با 
توجه به این موضوع شما تسهیالتى به 

کشاورزان پرداخت نکردید؟
ما ســعى کرده ایم که با تأمین اعتبار و در ســنواتى که 
خشکى طاقت فرسا شده از طریق آبرسانى و لوله گذارى 
و خدماتى مانند بیمه، بــاغ را حفظ کنیم ولى نقدینگى و 
کمبود نقدینگــى باغدار، معضل اصلى اســت که توجه 
ویژه اى به آن نشده و تســهیالت اندکى برایش در نظر 
گرفته اند. در همین حــال بعضًا نهاده هــاى مورد نیاز 
اعم از انواع کود و غیره نیز متأثــر از تحریم ها و افزایش
 قیمت هاست و هزینه ها را باال برده و به همین خاطر این 

نهاده ها با کیفیت مناسب به دستش نمى رسد.
در زمینه باغ هاى شخصى که داراى 
محصول هستند نیز این تسهیالت در 

نظر گرفته شده است؟

بســتگى به میزان مراجعه مالکان آن دارد و اینکه چقدر 
این باغات در گردونه تولید نقش داشــته باشند. معموًال 
این باغ ها بیشتر به باغات آجیلى معروف هستند و نقشى 
در اشتغال نداشــته و به همین خاطر عمده حمایت ما از 
باغ هاى یکدست و اقتصادى است که در اشتغال، صادرات 

و تولید نقش دارند.
در این شــرایط و با توجه به اینکه به 
محصوالت مقاوم روى آورده ایم، آیا 
توسعه کشاورزى هم خواهیم داشت؟ 
به هیچ عنوان به دنبال توسعه نیستیم؛ بلکه به دنبال تغییر 
الگوى کشت هستیم و باید این آب محدود صرف کشت هاى 
پر درآمد و اشتغالزا باشــد. در واقع سیاست اصفهان توسعه 
کّمى سطحى نیست و بیشتر به توسعه کیفى و عمودى و در 

واحد سطح فکر مى کنیم نه سطح زیر کشت. 
حاال که صحبت از توسعه کیفى شد، 
اجازه بدهید این سئوال را هم مطرح 
کنم که چرا کیفیت میوه ها و سبزیجات 
مانند سابق نیست و مزه و بوى قبل را 

نمى دهند؟ 
دلیل این موضوع این است که ارقام میوه ها تغییر پیدا کرده 
اســت. ارقام محلى قبًال طعم بو و مزه منحصر به فردى 
داشتند ولى ارقام جدید به دلیل اصالحى که رویشان صورت 
گرفته است باردهى بیشترى دارند و تولیدشان چند برابر 
مى شود اما طعم و مزه و بوى قبل را ندارند. کشاورزان هم 
معموًال به دنبال تأمین نیازهاى مردم و تولید بیشتر هستند 

و به همین دلیل ارقام اصالح شده را ترجیح مى دهند.
آیا براى سیب سمیرم هم که یک منبع 

مهم ارزآورى کشور است چنین اتفاقى 
افتاده است؟

به هیچ عنوان چنین اتفاقى در رابطه با ســیب ســمیرم 
نیافتاده و هنوز طعم و مزه این میوه همان اســت که از 
قبل بود. اما خشکســالى روى میزان تولید این محصول 
اثر گذاشته به این سبب که سیب میوه آب برى محسوب 
مى شود. ما در سنوات ترسالى تا 350 هزار تن تولید سیب 
داشتیم اما در سنوات اخیر این مقدار به 220 تا 250 هزار 
تن تقلیل یافته و دشت هاى وردشت و حنا و دشت سمیرم 

به شدت متأثر از این خشکسالى ها شده اند. 
گفتید که این محصول آب بر است آیا 
جایگزینى براى آن پیدا نشده است؟

تولید ســیب در فرهنگ این منطقه جا افتاده و آنها تسلط 
خوبى به این کشت دارند و از لحاظ اقتصادى براى مردم این 

منطقه خوب است. به همین خاطر این اتفاق نیفتاده است.
آیــا ممکــن اســت بــا ادامــه 
خشکســالى ها چیزى از باغ هاى ما 
باقى نماند و کشاورزى اصفهان کًال 

خشک و نابود شوند؟
امیدواریم کــه این اتفاق نیفتد چون بــه هر حال باغات 
نیز تا حدى تاب آورى دارند. البتــه هرچند طى بازه اى 
که خشکسالى بود ما 5 هزار هکتار از باغاتمان را به طور 
متناوب از دست دادیم اما باز هم نمى توانیم به این تلخى 
و ناامیدانه صحبت کنیم و بگوییم با ادامه خشکســالى، 
کشاورزى اصفهان از دست مى رود. به هر حال آب هاى 
زیرزمینى هر سال بخشى از آب کشــاورزى ما را تأمین 

مى کند اما باز هم کشاورزى ما بسیار محدود خواهد شد.

آخرین وضعیت باغدارى و کشاورزى اصفهان  در گفتگوى«نصف جهان» با مدیر امور باغبانى سازمان جهادکشاورزى استان

به هیچ عنوان دنبال توسعه کشاورزى نیستیم
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مدافع تیم آرمان گهر سیرجان با عقد قراردادى به مدت 2 
فصل به تیم فوتبال ذوب آهن پیوست. آرمان اکوان تا کنون 
سابقه حضور در تیم هاى گل گهر سیرجان، مس کرمان، 
نیروى زمینى و نفت مسجد سلیمان را در کارنامه خود داشته 
است. آرمان گهر ســیرجان فصل گذشته لیگ دسته یک 
فوتبال باشگاه هاى ایران، تا یک قدمى صعود به لیگ برتر 

نیز پیش رفت اما نتوانست به لیگ برتر صعود کند.

آرمان اکوان سبزپوش شد

یکى از عجیب ترین شایعات نقل و انتقاالتى، 
هفته گذشته در اصفهان به گوش رسید؛ آن 
هم درباره بازیکنى که مدتها بود هیچ اسمى 

از او شنیده نمى شد. 
محسن مســلمان؛ براى به یاد آوردن این 
هافبک کافى است کتاب تاریخ لیگ برتر را 
ورق بزنیم و به عقب برگردیم، تقریباً به اندازه 
پنج فصل تا برسیم به لیگ هفدهم. زمانى که 
او با درخشش در ترکیب پرسپولیس عنوان 
مهندس لیگ را از آن خــود کرد. آن روزها 
فریاد «مسلمان، مسلمان» از روى سکوهاى 
سرخ به آسمان مى رسید. اما عمر ستاره بودن 
این بازیکن زود به سر آمد. محبوِب طرفداران 
پرسپولیس به دلیل مسائل انضباطى مورد 
غضب برانکو قرار گرفت و با قلم قرمز این 
سرمربى کروات از لیست این تیم خط خورد.

مســلمان به محض جدایى از پرسپولیس از 
روزگار اوجش فاصلــه گرفت و دیگر همان 
مهندس ســابق نشــد. این هافبک خوش 
اســتیل با رویه اى که در فوتبالش در پیش 
گرفت درست بودن تصمیم برانکو در مورد 
خودش را به همگان ثابت کرد. چه اینکه پس 
از ترك پرسپولیس در سه تیم دیگر حضور 

یافت اما با ارائه عملکرد ضعیف خود، پس از 
مدتى نیمکت نشینى به سمت درب خروج از 

این باشگاه ها هدایت شد. 
ســتاره محســن مســلمان خیلى زودتر از 
آنچه کســى تصورش را بکند خاموش شد. 
جوان تریــن بازیکن تاریخ لیــگ برتر که 
روزگارى هر مربى آرزوى داشــتن هافبک 
هجومى چون او را داشت نه به مرور زمان، 
بلکه به یکباره از عــرش به فرش افتاد. تنها 
عامل این اتفاق نیز شــخص خود مسلمان 
بود. معطــوف بودن بیش از حد به مســائل 
غیرفوتبالى، عدم تمرکــز درتمرینات، عدم 
تحرك کافى در میدان و راه رفتن در زمین 
بازى، تمرد از دستورات ســرمربى، متعهد 
نبودن و عدم مســئولیت پذیرى و مسائلى 
از این قبیل باعث مى شد مســلمان نتواند 
به خوبى از عهده وظایفى کــه به او محول 
مى شــد برآید. مربیان او متفق القول بر این 
عقیده بودند که مهندس سابق سرخ ها دیگر 
انگیزه و جنگندگى کافى براى بازى ندارد و 
نمى تواند تأثیر بسزایى روى روند تیمشان 
بگذارد. همه اینها به اضافه حواشى که این 
بازیکن جنجالى بــراى تیمش به وجود مى 
آورد موجب مى شد که همه مربیان او عطاى 

داشتن چنین مهره اى را به لقایش ببخشند.
با این تفاســیر و با توجه به اینکه مســلمان 
حتى در لیگ یک هم توسط مربى ساپیاى 
بحران زده به بازى گرفته نشد خبر پیوستن 
او به ذوب آهن حکم عجیب ترین شــایعه 
نقل و انتقاالتى را پیدا مى کند. شایعه اى که 
حتى شوخى آن هم براى طرفداران این تیم 
اصفهانى جالب نخواهد بود. چرا که او یک 

بار دیگر و زمانى کــه لقب مهندس لیگ را 
یدك مى کشــید به امید احیا شدن به ذوب 
آهن برگشــته بود اما نه تنها موفق به زنده 
کردن خاطرات 16 ســالگى اش در این تیم 
نشد بلکه نتوانســت بیش از یک نیم فصل 
در این تیم دوام بیاورد. مســلمان حتى زیر 
نظر على منصوریان که در حقیقت کاشــف 
او بود هم ناامید کننده ظاهر شد. با وجود این 

چطور مى توان انتظار داشت حضورش این 
بار براى سبزپوشان اصفهان نفعى به دنبال 

داشته باشد؟
این درست که ذوب آهن در میانه میدان نیاز 
به سکاندارى مانند مهندس لیگ هفدهم دارد 
اما از آن مهندس تا محســن مسلمان امروز 
تفاوت از زمین تا آسمان است. او مدتها پیش 
از سقوط ســایپا به لیگ یک، سقوط کرده و 

کًال فراموش شده بود. در حقیقت همان زمان 
که برانکو او را به نیمکت تبعید کرد و پیش 
از آنکه عذرش را بخواهــد، این بازیکن در 
سراشیبى افتاده بود؛ چه از نظر اخالقى و چه 
از نظر کیفیت و توانایى فنى. او نه تنها دیگر 
دوندگى کافى براى میدان دارى ندارد بلکه از 
استانداردهاى الزم یک فوتبالیست حرفه اى 

هم برخوردار نیست.

پایان مهندس محسن مسلمان در ذوب آهن 
رقم مى خورد؟

باور نکردنى!
مرضیه غفاریان

یک کارشــناس فوتبال مى گوید 
سپاهانى ها چراغ خاموش به دنبال 
مذاکره بــا بازیکنان مدنظرشــان 

هستند.

محمد یــاورى درباره انتخاب مورایس به عنوان ســرمربى 
سپاهان اظهار کرد: مورایس کارنامه خوبى دارد و با مربیان 
و تیم هاى بزرگى کار کرده اســت. باتوجه به این مساله باید 
بگوییم سپاهان انتخاب خوبى داشــت. آن ها بعد از محرم 
نویدکیا بهترین تصمیم را گرفتند که به ســمت گزینه هاى 
داخلى نرفتند. براى سپاهان بهترین گزینه داخلى نویدکیا بود 

و اکنون تصمیم عاقالنه اى گرفتند.
این کارشناس فوتبال با بیان این که دیگر هم راهى براى ادامه 
کار نویدکیا نبود، عنوان کرد: اما مطمئنم یک روز دست پرتر به 
سپاهان برمى گردد. او با شناخت بیشتر و شرایط بهتر به لیگ 

برمى گردد. او انسان بسیار بزرگى است اما شرایط فوتبال ما 
به شکلى است که چنین آدمى را به راحتى در خود نمى پذیرد.

او ادامه داد: فقط بحث جذب بازیکن جدید است که باتوجه به 
شناختى که از سپاهانى ها دارم، مى دانم کارهایى دارند انجام 
مى دهند. البته چراغ خاموش به دنبــال مذاکره با بازیکنان 
مدنظرشان هستند و این رویکرد باشگاه سپاهان است. یک 
دفعه ممکن است با یک بازیکن شاخص قرارداد ببندند. گمانه 

زنى ها و حواشى بسیار کم است.
یاورى دربــاره احتمــال اضافه شــدن هــادى عقیلى به 
کادرمربى گرى ســپاهان گفــت: او یکى از اســطوره هاى 

ســپاهان اســت و به نظر من یک راه حرفه اى را دارد طى 
مى کند. او اگر قرار است یک روز مربى سپاهان شود، حضور 
در کنار سرمربى سپاهان کار درستى است. بهتر بود نویدکیا 
هم چنین مســیرى را طى مى کرد اما به هر حال مربیان و 

شخصیت ها فرق مى کند.
او همچنین اضافه کرد: نگران جذب بازیکنان جدید نباشید. 
کسى نمى داند سپاهانى ها در فصل نقل و انتقاالت به دنبال 
چه بازیکنى هستند. به نظر من ســپاهان در جذب بازیکن 
خارجى هم موفق عمل خواهد کرد چون در سال هاى اخیر 

هر بازیکن خارجى که به این تیم آمده با کیفیت بوده اند.

با وجود اخبار ضد و نقیض، تکلیف مهاجم پرسپولیس و باشگاه چاوز پرتغال همچنان نامشخص 
است.

باشگاه چاوز پرتغال خواهان به خدمت گرفتن مهدى عبدى مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس است. 
این باشگاه پرتغالى قصد دارد عبدى را به صورت قرضى به خدمت بگیرد تا در صورتى این 

بازیکن عملکرد مناسبى داشته باشد قراردادش دائمى شود.
عبدى اما چند سال دیگر با پرسپولیس قرارداد دارد و در صورت موافقت این باشگاه او 

مى تواند لژیونر شود.
روز گذشته خبرى در فضاى مجازى منتشر شد مبنى براینکه قرارداد عبدى با 
چاوز امضا شده اما پیگیرى ها نشــان مى دهد که چنین اتفاقى رخ نداده چرا که 

باشگاه پرسپولیس هنوز هیچ واکنشى به این پیشنهاد نداشته  است.
ایمیل درخواست رسمى باشگاه چاوز به دست باشگاه پرسپولیس رسیده است اما تاکنون جلسه اى 
در این باره برگزار نشده و تا زمانى که باشگاه پرسپولیس موافقت خود را با این انتقال اعالم نکند 

عبدى قادر به امضاى قرارداد نیست.
به نظر مى رسد در روزهاى آینده تصمیم گیرى در خصوص این پیشنهاد صورت بگیرد اما در شرایط 

فعلى امضاى قرارداد عبدى با باشگاه چاوز صحت ندارد.

سرمربى تیم ملى تأکید دارد با توجه به اینکه ما باید در همان روز نخست جام جهانى به میدان 
برویم، ملى پوشانش حداکثر 9 روز قبل از اولین بازى در اختیار او خواهند بود و برپا کردن بساط 

یک دیدار تدارکاتى در این فاصله اصًال کار درستى محسوب نمى شود.
رقابت هاى باشگاهى در اروپا حداکثر تا بیســت و یکم آبان ماه ادامه پیدا مى کند و پس از 
آن تیم ها موظفند بازیکنان ملى پوش خود را آزاد کنند چون شــمارش معکوس براى 
جام جهانى به صدا در خواهد آمد و از آخرین روز آبان شاهد رویارویى 32 تیم انتخاب 

شده در قطر خواهیم بود.
تیم هاى راه یافته به جام جهانى مى خواهند از همین فرصت اندك هم استفاده کنند و 
چند روز پیش از اولین مسابقه خود دیدار تدارکاتى برگزار نمایند ولى دراگان اسکوچیچ 
تا امروز زیر بار انجام چنین مسابقه اى براى ایران نرفته است. اسکوچیچ تأکید دارد با 
توجه به اینکه ما باید در همان روز نخست جام جهانى به میدان برویم، ملى پوشانش 
حداکثر 9 روز قبل از اولین بازى در اختیار او خواهند بود و برپا کردن بساط یک دیدار 
تدارکاتى در این فاصله اصًال کار درســتى محسوب نمى شــود و جدا از باال بردن 
احتمال مصدومیت، باعث خستگى شدید و کوفتگى عضالنى بازیکنان ایران براى 

جدال روز 30 آبان برابر انگلیس خواهد شد.
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عیسى آل کثیر که دو فصل قبل به پرسپولیس پیوسته بود، 
پس از مصدومیت به عمل جراحى رباط صلیبى پرداخت و 
به همین دلیل به احتمال فــراوان نیم فصل اول لیگ برتر 
را از دســت خواهد داد. از آنجایى که قرارداد این بازیکن با 
پرسپولیس تمام شــده و به دلیل اینکه حضور او در لیست 
سرخپوشان یک سهمیه بزرگسال را پر خواهد کرد، به همین 
دلیل مسئوالن باشگاه پرسپولیس تصمیم گرفتند تا نام او 
را از لیست خارج  کنند. با این شرایط بعید است که حضور 
عیسى آل کثیر در پرسپولیس تداوم داشته باشد و او که از 
نیم فصل دوم آماده بازى خواهد شد یا باید در نیم فصل دوم 
به لیست سرخپوشان اضافه شود یا اینکه بعد از رسیدن به 

آمادگى، راهى تیم دیگرى شود.

تکلیف آل کثیر مشخص شد

یک
سپ
مذاک
هستند

سپاهانى ها چراغ 
خاموش بازیکن 
جذب مى کنند

نیز پیش رفت اما نتوانست به لیگ برتر صعود کند.
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امضاى قرارداد عبدى با تیم پرتغالى تکذیب شد
سرمربى تیم ملى
برویم، ملى پوشان
یک دیدار تدارکا
رقابت هاى
آن تیم ها
جام جهان
ق شده در
تیم هاى
چند رو
تا امر
توجه
حداک
تدار
احتم
جدا

اسکوچیچ زیر بار بازى تدارکاتى نرفت
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وفا هخامنش، مدافع ایرانى فصل گذشته راتچابورى تایلند 
به هنایین هند پیوست. باشــگاه هندى هنایین با انتشار 
ویدیویى جذاب از نهایى شدن انتقال وفا هخامنش به این 
باشگاه خبر داد. هخامنش پیش از این در باشگاه راتچابورى 
تایلند حضور داشــت و به همراه این باشگاه 3 بار در لیگ 
قهرمانان آسیا به میدان رفت. هخامنش سابقه بازى در نفت 
تهران، تراکتور و صنعت نفت را در کارنامه دارد. همچنین 
این باشگاه هندى در فصل نقل و انتقاالت جارى فلورنتین 

پوگبا را به همراه 10 بازیکن دیگر به خدمت گرفته است.

مدافع ایرانى
 هم تیمى پوگبا شد

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 140160302026002389 مورخ 1401/02/28 هیات چهار مالکیت آقاى 
حمید سروش به شناسنامه شــماره 70286 کدملى 1281804002 صادره اصفهان فرزند 
محمدرضا بصورت سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 190 مترمربع از 
پالك شماره 15029 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مع الواسطه از مالکیت رسمى غالمحسین امین الرعایا موضوع سند انتقال شماره 

12557 مورخ 1316/07/19 دفتر 10 اصفهان 
2. راى شماره 140160302026002390 مورخ 1401/02/28 هیات چهار مالکیت خانم بتول 
حیدریان دولت آبادى به شناسنامه شماره 48 کدملى 6609592519 صادره دولت آباد فرزند 
محمدعلى بصورت سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 190 مترمربع از 
پالك شماره 15029 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مع الواسطه از مالکیت رسمى غالمحسین امین الرعایا موضوع سند انتقال شماره 

12557 مورخ 1316/07/19 دفتر 10 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 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: 1401/04/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/26 - م الف: 

1343870 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/183
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 

منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
رأى شــماره 6837  مورخ 1400/12/25  خانم مهرى فاضل نجف آبادى فرزند عباسعلى 
نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مســاحت 170/65 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
311 اصلى واقع در قطعه 5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان-مبایعه نامه از مالک رسمى 
خانم ایران خاکى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول : 1401/4/11  تاریخ انتشار نوبت دوم : 
1401/4/26 - 1343814/ م الف حجت اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /4/187

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

شــماره: 140160302016000307 - تاریــخ: 1401/04/06 - برابــر راى شــماره 
140160302016000237- 1401/03/09 هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى سعید امینى فرزند محمد بشماره شناسنامه 
5743 صادره از در تمامت دو سهم و دو پنجم سهم مشاع از 20 سهم ششدانگ پالك ثبتى 
2140 فرعى از یک اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان به مساحت 2480 مترمربع خریدارى 
از مالک رسمى خانم فاطمه شهرخانى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مرتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 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: 1401/04/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/26- م الف: 1343683- سید 

محمدحسن مصطفوى- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران /4/189

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006002671- تاریخ: 1401/04/07- برابر راى شماره 2672 مورخ 
1401/04/07 به شماره کالسه 1470 تصرفات مالکانه آقاى/ خانم حمید حکیم داودى به 
شناسنامه شماره 11126 کدملى 0386007373 صادره فرزند مهدى در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 115,85 مترمربع پالك شماره 798 فرعى از 85 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 31626 مورخ 98/6/21 
دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
1 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 ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
برابر راى شماره 2671 مورخ 1401/04/07 به شماره کالسه 1469 تصرفات مالکانه آقاى/ 
خانم سمیه مجیرى خوزانى به شناسنامه شماره 1854 کدملى 1141289296 صادره فرزند 
على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115,85 مترمربع پالك شماره 
798 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب 
سند 31626 مورخ 98/6/21 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و 
محرز و مفرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. نشانى: خمینى شهر، میدان قدس، نبش میدان جنب سینما 
فرهنگ. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/11- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/26- م 
الف: 1343847- 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 /4/185

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون خانم طلعت صدوقى ونینى و غیره تقاضاى صدور سند مالکیت ششدانگ قطعه ملک 
پالك 647 فرعى واقع درکچومثقال 75 اصلى دهستان سفلى اردستان بخش هفده ثبت 
اصفهان نموده و نیاز به آگهى مجدد دارد اینک بنابه درخواست متقاضى و دستور اخیر ماده 
15 قانون ثبت تحدید حدوداختصاصى پالك شماره 647 فرعى مزبور واقع در کچومثقال 
75 اصلى دهستان سفلى اردستان بخش 17ثبت اصفهان بنام طلعت صدوقى ونینى فرزند 
رضا و غیره درروز شــنبه  مورخه 1401/05/15  از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در ساعت 
و روز مقرر در این آگهى در محل حضور یابند.اعتراضــات مالکین مجاور مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض 
به تقاضاى تحدید حدودبایستى توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد. تاریخ انتشار: 
1401/04/11 - 1343605/ م الف - مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک اردستان - ذبیح اله 

فدائى اردستانى /4/191

آگهى تحدید حدود اختصاصى
 چون تحدید حدود شش دانگ یک درب باغ پالك شماره 1994فرعى واقع در علویجه یک 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام حســین صادقى علویجه فرزند 
میرزا بابا در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده این اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1401/05/06 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود حدود روز بعد انجام مى پذیرد لذا 
به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت ج مجلس تحدیدى تا سى30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/04/11 
- 1344949/ م الف -سرپرســت   اداره  ثبت اســنادوامالك بخش مهردشت - نصراهللا 

علینقیان /4/192
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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هیچ کارى خدا را از کار دیگر باز نمى دارد و گذشــت زمان در 
او دگرگونى ایجــاد نمى کند و مکانــى او را در بــر نمى گیرد، 
هیچ زبانى قدرت وصــف او را نــدارد و چیزى از خــدا مخفى و 
پنهان نیســت. نه تعداد قطرات فراوان آب ها و نه ستارگان انبوه 
آسمان و نه ذرات خاك همراه با گرد بادها در هوا و نه حرکات 
مورچگان بر سنگ هاى سخت و نه اســتراحتگاه مورچگان ریز 
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آگهى مزایده عمومى امالك نوبت دوم (1401/2)

شرکت عمران ومسکن اصفهان

نوبت دومنوبت دوم

شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد امالك خود واقع در اصفهان، شاهین شهر، شیراز و یزد را از طریق مزایده عمومى نوبت دوم (1401/2) به فروش برساند. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از 
تاریخ 1401/04/11 به وبسایت www.maskanesfahan.ir و یا به صورت حضورى (شنبه تا چهارشنبه) جهت دریافت اسناد به آدرس اصفهان، میدان فیض، خیابان آپادانا اول، بن بست قدر، شرکت عمران 
و مسکن اصفهان، واحد دبیرخانه مراجعه نمایند. آخرین مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1401/04/20 مى باشد. جلسه بازگشایى پاکات ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 
1401/04/22 در محل دفتر مرکزى شرکت عمران و مسکن اصفهان برگزار مى گردد. سپرده شرکت در مزایده براى هر ردیف معادل 5٪ قیمت پایه کل ملک مى باشد. شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است. 

شماره تلفن دفتر فروش 36622001-031 داخلى 123 و 321

متراژ طبقهشماره واحدبلوكنام پروژهکاربرىردیف
(مترمربع)

"قیمت پایه هر مترمربع
( ریال)"

تعداد 
پارکینگ

"قیمت هر باب 
پارکینگ
( ریال)"

متراژ 
انبارى

"قیمت کل انبارى
قیمت پایه کل( ریال)( ریال)"

"ضمانت شرکت در 
مزایده معادل 5 درصد 

قیمت پایه(ریال)"
آدرسشرایط فروش

60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 1B14-139376,625,0002370,000,0009,60810,000,00016,238,375,000811,918,750-پارسیناتجارى1
12 ماهه

اصفهان - خیابان کاوه - خیابان 
استاد فالطورى - تقاطع اشراق و 

فالطورى

60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط B15-133376,050,0002370,000,00011,30950,000,00014,099,650,000704,982,500-پارسیناتجارى2
12 ماهه

اصفهان - خیابان کاوه - خیابان 
استاد فالطورى - تقاطع اشراق و 

فالطورى

60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط B16-138382,375,0002370,000,00012,201,100,000,00016,370,250,000818,512,500-پارسیناتجارى3
12 ماهه

اصفهان - خیابان کاوه - خیابان 
استاد فالطورى - تقاطع اشراق و 

فالطورى

60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط B17-138394,450,0002370,000,00013,001,150,000,00016,879,100,000843,955,000-پارسیناتجارى4
12 ماهه

اصفهان - خیابان کاوه - خیابان 
استاد فالطورى - تقاطع اشراق و 

فالطورى

60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط B31-122422,050,0001370,000,00019,501,640,000,00011,295,100,000564,755,000-پارسیناتجارى5
12 ماهه

اصفهان - خیابان کاوه - خیابان 
استاد فالطورى - تقاطع اشراق و 

فالطورى

شاهین تجارى6
60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 62588,000,0002850,000,0008,50850,000,00039,006,000,0001,950,300,000همکفA1G3ایرانیان

12 ماهه
شاهین شهر - میدان امام 

حسین(ع)

شاهین تجارى7
60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 70735,000,0002850,000,00011,001,100,000,00054,250,000,0002,712,500,000همکفA1G22ایرانیان

12 ماهه
شاهین شهر - میدان امام 

حسین(ع)

شاهین تجارى8
60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 79462,000,0003850,000,00020,002,000,000,00041,048,000,0002,052,400,000اولA1F6ایرانیان

12 ماهه
شاهین شهر - میدان امام 

حسین(ع)

شاهین تجارى9
60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 44514,500,0002850,000,0009,80980,000,00025,318,000,0001,265,900,000اولA1F8ایرانیان

12 ماهه
شاهین شهر - میدان امام 

حسین(ع)

شاهین تجارى10
60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 44514,500,0002850,000,0008,90890,000,00025,228,000,0001,261,400,000اولA1F9ایرانیان

12 ماهه
شاهین شهر - میدان امام 

حسین(ع)

شاهین تجارى11
60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 44509,250,0002850,000,0008,80880,000,00024,987,000,0001,249,350,000اولA1F11ایرانیان

12 ماهه
شاهین شهر - میدان امام 

حسین(ع)

شاهین تجارى12
60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 49540,750,0002850,000,0009,00900,000,00029,096,750,0001,454,837,500اولA1F13ایرانیان

12 ماهه
شاهین شهر - میدان امام 

حسین(ع)

شاهین تجارى13
60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 78493,500,0001850,000,0008,90890,000,00040,233,000,0002,011,650,000اولA1F15ایرانیان

12 ماهه
شاهین شهر - میدان امام 

حسین(ع)

شاهین تجارى14
60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 62477,750,0002850,000,00011,001,100,000,00032,420,500,0001,621,025,000اولA1F17ایرانیان

12 ماهه
شاهین شهر - میدان امام 

حسین(ع)

شاهین تجارى15
60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 197567,000,0003850,000,0000,000114,249,000,0005,712,450,000اولA1   f38/1ایرانیان

12 ماهه
شاهین شهر - میدان امام 

حسین(ع)

60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 470352,000,00024,200,000,00013,001,400,000,000175,240,000,0008,762,000,000اول2102رزلندمسکونى16
یزد - صفائیه - بلوار دانشگاه6 ماهه

بازارچه ایثار تجارى17
زیرزمین 4بازارچهشیراز

60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 173,10231,000,000-020,40-16,886,100,000844,305,000-
6 ماهه

شیراز - بلوار امیرکبیر - (بلوار 
آقایى) - مقابل باغ جنت 

بازارچه ایثار تجارى18
زیرزمین 5بازارچهشیراز

60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 170,30231,000,000-019,60-16,239,300,000811,965,000-
6 ماهه

شیراز - بلوار امیرکبیر - (بلوار 
آقایى) - مقابل باغ جنت 

بازارچه ایثار تجارى19
زیرزمین 6بازارچهشیراز

60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 175,30231,000,000-021,00-17,394,300,000869,715,000-
6 ماهه

شیراز - بلوار امیرکبیر - (بلوار 
آقایى) - مقابل باغ جنت 

بازارچه ایثار تجارى20
زیرزمین 7بازارچهشیراز

60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 172,20231,000,000-017,30-16,678,200,000833,910,000-
6 ماهه

شیراز - بلوار امیرکبیر - (بلوار 
آقایى) - مقابل باغ جنت 

بازارچه ایثار تجارى21
زیرزمین 8بازارچهشیراز

60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 174,20231,000,000-019,80-17,140,200,000857,010,000-
6 ماهه

شیراز - بلوار امیرکبیر - (بلوار 
آقایى) - مقابل باغ جنت 

زمین 22
تجارى

 C محله"
هشت بهشت
شاهین شهر"

C شماره پالك
50٪ نقد و الباقى (50٪) اقساط 18,414,000,000920,700,000----2008165111,600,000

10 ماهه
شاهین شهر - بلوار هشت بهشت 

C محله -

زمین 23
تجارى

 C محله"
هشت بهشت
شاهین شهر"

C شماره پالك
50٪ نقد و الباقى (50٪) اقساط 30,753,600,0001,537,680,000----2009298103,200,000

10 ماهه
شاهین شهر - بلوار هشت بهشت 

C محله -


