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بهترین مواد غذایى که سالمت چشم را تقویت مى کنندمترو روزهاى جمعه فعال مى شودچگونه سرعت شبکه واى فاى خود را افزایش دهیمادامه ماجراى الرگانى -  عبدالملکى تاریخ سازى  ستاره مسلمان سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

سه ترفند مؤثر 
براى از بین بردن 

چربى شکم

گندم هاى شرق اصفهان تشنه است
3
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حوادث کار  در 
اصفهان 128 
قربانى گرفت

چربى هاى دور شکم فقط باعث تنگى لباس هایتان 
نمى شوند؛ بلکه عروق خونى شما را نیز تنگ مى کنند 

و زمینه ساز بسیارى از بیمارى ها هستند!
 وجود چربى دور شکم بسیار مضر است و افرادى که 

داراى چربى شکمى اضافى هستند، بیشتر در...

مدیرکل پزشــکى قانونى اصفهان گفت: شمار 
قربانیان حوادث کار در این اســتان سال گذشته 
128 تن بود که نســبت به سال قبل از آن 16/4 
درصد افزایش داشته اســت. منصور فیروزبخت 
افزود: در سال گذشــته 128 نفر که همگى مرد 
بودند در استان اصفهان در حوادث کار جان خود 
را از دست دادند که این میزان در سال قبل از آن 

110 نفر بوده است.
وى با اشاره به اینکه بیشترین آمار قربانیان ناشى 
از حوادث کار سال گذشته با 51 فوتى مربوط به 
ســقوط از ارتفاع بود تصریح کرد: اصابت جسم 

سخت با 50 فوتى...

فرمان دست فرماندارى استفرمان دست فرماندارى است
 یک هفته تا اجرایى شدن مصوبه شوراى شهر براى افزایش کرایه ناوگان حمل و نقل اصفهان  یک هفته تا اجرایى شدن مصوبه شوراى شهر براى افزایش کرایه ناوگان حمل و نقل اصفهان 
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عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان مى گوید میزان آب تحویلى کم است و درست تقسیم نمى شود و حتى
 برخى کشاورزان شرق با یکدیگر بر سر تقسیم آب درگیر شدند

هافبک ذوب آهن:

اشتباهات داورى نبود
 بیشتر امتیاز مى  گرفتیم

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اعتقاد دارد این تیم در خیلى از بازى ها 
نمایش خوبى از لحاظ فنى داشته و اگر در بعضى از بازى ها بدشان سى 

و اشتباهات داورى نبود، خیلى بیشتر امتیاز مى گرفتند.
سجاد جعفرى گفت: ذوب آهن در این فصل...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

جمع آورى
 فروشگاه هاى 
لباس دست دوم
 در اصفهان

آغاز مدیریت بحران برق اصفهان
ازالزام اداره ها به صرفه جویى تا کنترل  نورپردازى ها و آب نماهاى شهرى

3

حدادى فر؛ لیدر حدادى فر؛ لیدر 
توانمندى که قدرش را توانمندى که قدرش را 

ندانستند
رئیس سازمان سنجش رئیس سازمان سنجش 

آموزش کشور خبر داد؛آموزش کشور خبر داد؛

33 تغییر مهم  تغییر مهم 
در کنکوردر کنکور
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فرمانده کل ارتش:فرمانده کل ارتش:

دشمنان ملت را دشمنان ملت را 
آرام نخواهیم آرام نخواهیم 

گذاشتگذاشت

2
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سروش سروش 
واقعاً حذف شد!

در مجمع عمومى فوق العاده افزایش سرمایه شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با 73/12 درصد ســهام حاضران برگزار شد، 
افزایش سرمایه این شــرکت با 36/22 درصد از محل سود 
انباشته و همچنین از محل صدور ســهام جدید از حدود 14 
هزار میلیارد تومان به 19 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در این مجمع که 
24 فروردین ماه جارى برگزار شد گفت: پاالیشگاه اصفهان 
در سال 1405 با اجراى برنامه هاى راهبردى 5 ساله، یکى از 

هلدینگ هاى موفق پتروپاالیشى کشور خواهد شد.
محســن قدیرى با بیان این که در قالب طرح بهبود فرآیند و 
بهینه سازى ظرفیت پاالیشگاه اصفهان طرح هاى مهمى در 
حال اجرا است، واحد تصفیه گازوئیل و همچنین گوگرد زدایى 
از ته مانده برجهاى خــالء (RHU) و راه اندازى واحد فرآیند 
شکست کاتالیستى بستر سیال (RFCC) در بندرعباس را از 
مهمترین آنها اعالم کرد و افزود: این شرکت امسال براى این 
طرحها 488 میلیون یورو و همچنین 3/4 هزار میلیارد تومان 

هزینه خواهد کرد.

بهره بــردارى از واحد تصفیــه گازوئیل تا 
شهریور

وى از بهره بردارى واحد تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان 

با تولید روزانه 100 هزار بشکه گازوئیل یورو 5 تا شهریور ماه 
امسال خبر داد و گفت: با راه اندازى این واحد، روزانه 200 تن 
گوگرد از گازوئیل تولیدى پاالیشگاه اصفهان حذف خواهد 
شد و غلظت گوگرد در گازوئیل تولیدى این شرکت از 8000 

PPM به کمتر از PPM  50 میرسد.

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان، سودآورى این طرح 
را براى شرکت حدود 5/9 هزار میلیارد تومان (در صورت تداوم 
نرخهاى فعلى) در سال اعالم کرد و افزود: با بهره بردارى از 
این طرح به ازاى تصفیه هر بشــکه گازوئیل تولیدى 7 دالر 

ارزش افزوده عاید شرکت خواهد شد.
قدیرى ادامه داد: سود خالص پاالیشگاه اصفهان با راه اندازى 
واحد تصفیه گازوئیل در مجموع 263 میلیون دالر خواهد بود 
و  هزینه هاى انجام شده براى اجراى این طرح ملى پس از 

4 سال برمى گردد.

میزان سوددهى سال گذشته شرکت پاالیش 
نفت

وى سوددهى سال گذشته این شرکت را 13/2 هزار میلیارد 
تومان اعالم کرد و گفــت: با بهره بــردارى از واحد تصفیه 
گازوئیل پاالیشــگاه اصفهان پیش بینى مى شود 30 درصد 
به سوددهى این شرکت افزوده شود و شرکت پاالیش نفت 

اصفهان یکى از شرکتهاى موفق بورسى شود.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه پیشرفت 
واقعى اجراى طرح گوگــرد زدایى از ته مانده برج هاى خالء 
(RHU) را  37 درصــد اعالم و بر اجراى ســریع این طرح 
مهم تأکید کرد و گفت: با بهره بردارى این طرح پاالیشگاه 
اصفهان دومیــن پاالیشــگاهى خواهد بود که ســوخت 
کشــتى ها را تولید خواهــد کرد و این طرح براى شــرکت 
214 میلیون دالر ســودآورى خواهد داشت. به گفته قدیرى 
سرمایه گذارى هاى انجام شــده براى این طرح، در مدت 5 

سال بازگشت خواهد شد.
او با بیان این که واحد فرایند شکست کاتالیستى بستر سیال 
(RFCC) در بندرعباس ساخته خواهد شد گفت: با راه اندازى 
این واحد عالوه بر تولید روزانه 60 هزار بشکه بنزین یورو 5، 

سالیانه 350 هزار تن پروپیلن نیز تولید خواهد شد.

افزایش ضریب پیچیدگى شرکت پاالیش 
نفت

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان ضریب پیچیدگى 
پاالیشگاه اصفهان را در حال حاضر 5/2 اعالم کرد و افزود: با 
اجراى طرحهاى یاد شده ضریب پیچیدگى این شرکت به 8/5 
مى رسد و پتانسیلهاى بنیادى سهم شپنا افزایش خواهد یافت.

قدیرى با بیان این که تمام تالش شرکت سرمایه گذارى در 
زنجیره ارزش طى برنامه 5 ساله براى سوددهى بیشتر است 
گفت: با ســاخت واحد RFCC و توسعه زنجیره ارزش فوق، 
ساالنه حدود 260 میلیون دالر ســود خالص عاید شرکت 

مى شود.
وى از موافقت هیأت مدیره این شــرکت براى خرید زمین و 
ایجاد تأسیسات تانکفارم در بنادر جنوب خبر داد و تأکید نمود 
با سرمایه گذارى در این طرح امکان کسب درآمد از بازرگانى 
فرآورده هاى نفتى و خصوصًا صــادرات فرآورده هاى ویژه 

فراهم خواهد شد. 

امکان ارسال محصوالت از طریق خط ریلى
مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان افــزود: این 
شــرکت، صنایــع و کارخانه هــاى مســتقر در محدوده 
شاهین شهر با اجراى 80 کیلومتر خط ریلى به ایستگاه راه 
آهن «ورتون» متصل خواهند شد و این شرکت مى تواند 
محصوالت خود را از طریق خطوط ریلى به سراسر کشور 

حمل کند.
 RHU قدیرى گفت: با احداث این خط ریلى محصول واحد
پاالیشــگاه اصفهان براى توســعه زنجیره ارزش به واحد 

RFCC در بندرعباس منتقل مى شود.

وى در ادامه از تصویب اســتقرار اســتاندارد ISO1705 در 
پاالیشگاه اصفهان خبر داد و افزود: با استقرار این استاندارد 
این شرکت به عنوان آزمایشگاه معتمد در زمینه فرآورده هاى 

نفتى و استانداردهاى مرتبط استان محسوب میشود.
 

90درصد قطعات وتجهیزات داخلى است
وى در ادامه بــه نامگذارى امســال به نام «ســال تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین» از ســوى مقام معظم رهبرى 
اشــاره کرد و افزود: از 36 هــزار قطعه و تجهیــزات مورد 
استفاده در پاالیشــگاه اصفهان بیش از 90 درصد آن توسط 
متخصصان داخلى و شرکت هاى دانش بنیان دا خلى سازى 

شده است. 
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این که در 
حال حاضر بیشتر کاتالیست هاى این پاالیشگاه و بسیارى 
از مواد شــیمیایى مورد نیاز آن از طریق شــرکتهاى دانش 
بنیان تأمین مى شود گفت: به تازگى کاتالیست واحد تبدیل 
کاتالیستى CRU پاالیشگاه اصفهان توسط شرکتهاى دانش 
بنیان تعویض و راه اندازى شــده که کاتالیست آن کیفیت 

بسیار باالیى دارد.

در مجمع عمومى فوق العاده شرکت پاالیش نفت اصفهان به تصویب رسید؛

سرمایه پاالیشگاه اصفهان به 19 هزار میلیارد تومان افزایش یافت
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واقعا حذف شد!وواقعا حذف شد!
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فرارسیدن ایام ضربت خوردن وشهادت مولى الموحدین حضرت على(ع) تسلیت باد
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فرمانده کل ارتش گفت: نیروى زمینى در سال هاى اخیر 
رشــدى تصاعدى در عرصه هاى مختلف و نوع نگاه به 
مأموریت ها و سرعت عمل و واکنش سریع نسبت به هر 

آنچه از این نیرو خواسته شده، داشته است.
سرلشکر ســیدعبدالرحیم موســوى در آیین رونمایى 
از تولیدات مرکز شــهید زرهرن نیــروى زمینى ارتش 
اظهار کرد: در ســال هاى اخیر اتفاقات خوبى در نیروى 
زمینى ارتــش جهت ارتقاى توان رزمى و پیاده ســازى 
این توانمندى ها در میدان بــراى مأموریت هاى نظامى 
و مردم یارى روى داده است. وى افزود: ارتقاى تحرك از 
جمله اتفاقات خوبى است که در نیروى زمینى ارتش روى 

داده و امروز مى توانیم ادعا کنیم که بدون تردید نسبت 
به تحرك صد درصدى بدون تردید فاصله بسیار اندکى 
داریم. حسن بزرگ تر اتفاقى که روى داده این است که 
تحرك مورد اشاره توسط دانشمندان جوان کشورمان در 
داخل کارخانه هاى نیــروى زمینى ارتش صورت گرفته 
است. به مردم کشورمان اعالم مى کنیم ارتش و نیروهاى 
مسلح براى تحقق اهداف واالى انقالب اسالمى با تمام 
توان و قدرت ایســتاده اند و در مقابل هــر تهدیدى که 
بخواهد نظام و مرزهاى کشــور و آرامش ملت را هدف 
قرار دهد، با قدرت، پاسخگویى الزم را خواهیم داشت و 

دشمنان ملت را آرام نخواهیم گذاشت.

دبیر کل کانون شرکت ســرمایه گذارى سهام عدالت 
کشور با اشاره به شناسایى 18 میلیون جامانده از دریافت 
ســهام عدالت، گفت: این افراد مى توانند خرداد امسال 

ثبت نام کنند.
محمد خزاعى کوه پر اظهار کرد: طبق مصوبه مجلس 
شوراى اسالمى که در کمیسیون تلفیق هم تأیید شده 
به وزارت اقتصــاد ارجاع داده خواهد شــد تا در خرداد 
ماه امســال مجدد از جا ماندگان سهام عدالت ثبت نام 

انجام شود.
وى در مورد مشمولین متوفى تصریح کرد: سه میلیون 
نفر تا پایان خرداد امسال برنامه ریزى شده و نرم افزار آن 

تهیه شده و جاماندگان سهام عدالت و خانواده هاى فوت 
شده مى توانند با مراجعه به سامانه اى که اعالم خواهد 
شد بعد از تکمیل برگ انحصار وراثت از مراجع قضایى، 
نسبت به تبدیل سهام ورثه اقدام کنند. دبیرکل کانون 
سرمایه گذارى سهام عدالت افزود: مشاهده ارزش دارایى 
و معامله سهام عدالت، از طریق سامانه هاى کارگزارى ها 

ممکن است و نیازى به کد بورسى نیست.
سهام عدالت با هدف خصوصى سازى و واگذارى سهام 
شرکت هاى دولتى به اقشار کم درآمد از زمان دولت نهم 
طراحى و اجرا شده اســت. این طرح شامل سهام حدود 
50 شرکت دولتى مشمول اصل 44 قانون اساسى بود. 

دشمنان ملت را
 آرام نخواهیم گذاشت

زمان ثبت نام جاماندگان 
سهام عدالت اعالم شد

3 تغییر مهم در کنکور 
  انتخاب| رئیس سازمان سنجش آموزش 
کشور در خصوص تغییرات کنکور 1402 گفت: 
اگر مصوبه ابالغ شــود ما ســه تغییر اساسى 
در کنکــور آینده خواهیم داشــت.اولین تغییر 
این اســت که در صورت اعالم مصوبه جدید 
زیرگروه ها از بین خواهد رفت و تأثیر گروه ها 
باید توسط آموزش و پرورش برنامه ریزى شود 
دوم اینکه ما دیگر در کنکــور آزمون عمومى 
نخواهیم داشت و آزمون تخصصى نیز دوبار در 
سال برگزار مى شــود و در نهایت تأثیر سوابق 
تحصیلى نمرات ســال دوازدهم به 60 درصد 

خواهد رسید.

سروش واقعاً حذف شد!
مدیر شبکه نسیم، حذف سروش    ایسنا|
صحت از اجراى برنامه «کتاب باز» را تأیید کرد 
و این امر را به تصمیم اتاق فکرهاى این شبکه از 
صدا و سیما نسبت داد.  محمدرضا خوشرو تأکید 
کرد: برنامه «کتاب باز» مجموعه اى از عناصر 
را دارد که مجرى یکى از آن عناصر است. قطعًا 
با همکارى تیم تولید و عناصــر فعلى برنامه، 

بررسى و ارتقا ها صورت خواهد گرفت. 

آغاز مهاجرت هاى اقلیمى
  روزنامه همشهرى|احــد وظیفه، 
رئیس مرکز ملى خشکســالى از آغاز مهاجرت 
ســاکنان جنوب و جنوب شرق و کویر مرکزى 
ایران به دلیل تغییر اقلیم خبر داد. او مى گوید: که 
ایران گرم تر شده است. تابستان ها بلندتر شده 
و از خرداد آغاز و در مهرماه به اتمام مى رسد و 
گاه ایران به جاى 3ماه تا 5ماه تابســتان دارد. 
زمستان ها هم گرم تر شــده اند. اینها تغییراتى 
اســت که رخ داده و به تدریج شرایط  محیطى 
را نامتعــادل کــرده و اکوسیســتم را بر هم

 مى زند.

مافیاى گلفروشان 
  تسنیم| شــهردار منطقه 19 تهران در 
خصوص ساماندهى گلفروشان در مسیر بهشت 
زهرا(س) گفت: مافیاى گلفروشــان شناسایى 
شده و برخورد با آنها در دستور کار قرار گرفته 
است. ســید مهدى هدایت گفت: از کودکان 
کار براى گلفروشى اســتفاده مى کنند و روزانه 
مبلغ 30 تا 50 هزار تومــان را به آنها مى دهند 
و این در حالى اســت که درآمد هر گلفروشى 
براى هر فرد بیــن 1/5 تا دو میلیــون تومان

 محاسبه شده است.

ورود آقایان ممنوع!
طرح جداسازى بوستان هاى تهران    برنا|
پس از حواشى بحث برانگیز و موج مخالفت ها با 
این اقدام جنجالى شهردارى، به صورت پایلوت 
در دو بوســتان به اجرا درآمد! طرح جداسازى 
بوستان هاى تهران یکى از طرح هاى خبرساز 
شهردارى اســت که در برخى از بوستان هاى 
شهر قرار است بخشى از بوستان را به مادران 
و فرزندانشان اختصاص دهند و ورود آقایان در 

این بوستان ها ممنوع است!

فرار هالیوودى
 یک خبرنگار 

  ایرنا| صادق امامى، خبرنــگار روزنامه 
«فرهیختگان» که از تهران براى پیگیرى یک 
گزارش به قم ســفر کرده بود بامداد سه شنبه 
مورد سوء قصد افراد ناشناس قرار گرفت و براى 
فرار از دست حمله کنندگانش به صورت خالف 
در اتوبان تهران – قم به سمت قم رانندگى کرد. 
امامى اخیراً پرونده ویــژه درباره ابهامات تغییر 
کاربرى زمین هاى کشاورزى و تبدیل آنها به 
یک مجتمع گردشگرى در نزدیکى قم منتشر 

کرده بود.

جلسه  شوکه کننده 
  برترین ها| در حالى که خبرگــزارى «ایلنا» از 
برگزارى جلسه فورى شــورایعالى کار براى کاهش 
دستمزد کارگران خبر داده بود، على خدایى، نماینده 
کارگــران در گفتگو بــا «عصر ایــران» اعالم کرد: 
جلسه شوراى عالى کار برگزار نشده، تنها نمایندگان 
کارگرى و کارفرمایى با وزیر کار جلسه داشتند. بنابراین 
گمانه زنى ها و حاشیه ها در خصوص حداقل دستمزد را 
رد مى کنیم. هیچ تغییرى در بحث مزد کارگران اتفاق 
نیفتاده است. «ایلنا» درباره محتواى این جلسه نوشت: 
ظاهراً قرار است نشستى تعیین کننده در همین رابطه با 

معاون اول رئیس جمهور برگزار شود.

مافیا را معرفى کنید 
مهدى خطیبــى، مدیرعامــل ایران    فارس|
خودرو گفت: مسائلى در رابطه با مافیاى خودرو مطرح 
مى شود، سئوال من این است که مافیاى خودرو کیست 
و کجاســت؛ آنها که این مســائل را مطرح مى کنند 

بگویند که مافیاى خودرو کیست و به ما نشان دهند.

پیرمرد ول نمى کند!
  ایرنا|تارنمــاى هیل اعالم کرد «جــو بایدن»، 
رئیس جمهور ســالخورده آمریکا به «باراك اوباما» 
رئیس جمهورى پیشین این کشور گفته است قصد دارد 
دوباره در انتخابات ریاست جمهورى (2024) شرکت 
کند. بایدن 79 ساله، مسن ترین رئیس جمهورى بوده 
که در 78 ســالگى به قدرت رسید. وى در صورتى که 
در دور دوم انتخابات به پیروزى برسد 82 سال خواهد 

داشت.

12 میلیون آواره
نمایندگان سازمان ملل متحد اعالم کردند    بهار|
از زمان آغاز تهاجم روســیه به اوکراین، در مجموع 4 
میلیون و 980 هزار و 589 نفر اوکراین را ترك کرده اند. 
«آنتونیو ویتورینو»، مدیر کل دفتر مهاجرت سازمان 
ملل نیز با اشــاره به نگرانى هاى خود در مورد امنیت 
پناهندگان گفت که بیــش از 12 میلیون نفر به دلیل 

جنگ در اوکراین آواره شده اند.

توصیه به دختران دانش آموز 
انســیه خزعلى، معاون امور زنان    عصر ایران|
و خانواده ریاســت جمهوى در آییــن دختران دانش 
آمــوز روزه اولى اظهار کرد: از اکنــون براى زندگى و 
خانواده اى که مى خواهید تشکیل دهید، برنامه ریزى 
داشته باشید تا پرورش دهنده شهید سلیمانى ها باشید. 

خبرخوان

دستگیرى حمیدرضا مقصودى برادر فاطمه مقصودى 
نماینده مردم بروجرد و اشــترینان در مجلس به جرم 
کالهبــردارى و فروش مال غیر با رفتــار عجیب این 

نماینده در زمان دستگیرى برادرش همراه شد.
به گزارش «تسنیم»، نماینده مردم بروجرد و پسرش در  
کلیپ منتشرشده با مأمورانى که براى دستگیرى برادر 
وى اقدام کرده اند درگیر مى شــوند و سعى مى کنند با 
جنجال و سروصدا مانع دستگیرى برادر وى که محکوم 

به کالهبردارى شده است، بشوند.
نماینده بروجرد ســه روز بعد از این ماجرا ادعا کرد این 
اتفاق از قبل برنامه ریزى و تعیین شــده بوده تا وى را 

تخریب کنند. 
اما دادستان بروجرد صحبت هاى نماینده بروجرد را رد 
کرد و گفت: سخنان او در حالى مطرح مى شود که وى 
به جاى عذرخواهى از افکار عمومى و مراجع قانونى فرار 

رو به جلو را در پیش گرفته است.
ســجاد بیرانوند اظهار کرد: حمیدرضا مقصودى برادر 
فاطمه مقصودى نماینده مردم بروجرد و اشترینان در 
مجلس شوراى اسالمى به اتهام فروش مال غیر به پنج 
سال حبس قطعى محکوم شده است و شاکى خصوصى 
دارد. حکم جلب برادر نماینده مردم بروجرد و اشترینان 
بهمن ماه سال گذشته صادر شد و در اختیار ضابطین قرار 
گرفت، ولى فرد محکوم پــس از اطالع از صدور برگ 
جلب متوارى شــد و برگ جلب وى در اختیار ضابطین 

قرار گرفت.
وى بیان کــرد: اطالعاتى مبنى بــر اینکه محکوم در 
شــامگاه 27 فروردین در خــودروى نماینده مجلس 
حضور دارد و در یکى از پمپ بنزین هاى شــهر در حال 

سوختگیرى است به ما واصل شد، لذا بالفاصله سه نفر 
از مأمورین واحد جلب دادســراى بروجرد با خودروى 
سازمانى دادسرا در محل حاضر مى شوند و پس از معرفى 
خود از محکوم مى خواهند که جهت اجراى محکومیت 

همراه آنها به کالنترى برود.
سرپرســت دادســراى عمومى و انقالب شهرستان 
بروجرد با بیان اینکه مأمــوران واحد جلب به محض 
رؤیت متهم خود را معرفى و ســپس اقدام به جلب او 
مى کنند، تصریح کرد: خانم مقصودى به همراه پسرش 
حین اجــراى مأموریت اقدام به درگیــرى با مأموران 
مى کنند و حتى پســر او نیز با باتوم به مأموران حمله 
مى کند اما فرد محکوم درهرحال به کالنترى داللت

 داده مى شود.
سرپرست دادســراى عمومى و انقالب بروجرد با ابراز 
اینکه محکوم جهت اجراى محکومیت تحویل زندان 
این شهرستان شده است، اظهار کرد: نماینده شهرستان 
در توضیح کلیپ منتشرشــده گفته اســت افرادى که 
برادرش را دستگیر کرده اند، مأمورین انتظامى نبوده اند 

در صورتى که اظهارات وى کامًال کذب است.
بیرانوند با اشــاره به اینکه نماینده بروجرد و اشترینان 
طى تماس هاى مکررى با مقامات قصد آزادى برادرش 
را داشــت اما جواب منفى مى گرفت، ادامه داد: فاطمه 
مقصودى قصد ســیاه نمایى داشته اســت که کارش 
جرم بوده و در فیلم هاى پخش شده نیز کامًال مشخص 
است که وى برادر خود را فرارى مى دهد که اعالم جرم 
علیه ایــن نماینده کرده ایم، همچنین صورت جلســه 
تخلــف وى را نیز بــراى شــوراى نگهبان ارســال

 کرده ایم.

جزئیات تازه از دستگیرى
 برادر یکى از نمایندگان مجلس 

اعالم جرم علیه 
نماینده بروجرد

گویا حواشى باشگاه الکچرى بدنسازى در خیابان فرشته تهران تمامى 
ندارد. بر اساس آخرین اخبار منتشر شده این باشگاه پروانه ورزشى ندارد 
و قرار است تا اطالع ثانوى پلمب شــود. این همان باشگاهى است که 
مسئوالنش شروع پرشــورى براى آن تدارك دیده و از اسطوره هاى 
دنیاى فوتبال براى مراسم افتتاحیه دعوت کرده بودند. از لوتار ماتئوس، 
کولینا و آندریاس برمه تا حمید استیلى و اسکوچیچ، سرمربى تیم ملى 
فوتبال کشورمان. موضوعى که به سوژه داغ رسانه ها و فضاى مجازى 
تبدیل شد. پس از آن خبر شهریه سنگین این باشگاه الکچرى منتشر 
شد. هزینه ثبت نام با امکانات VIP در این باشگاه 320 میلیون تومان در 

سال است و ثبت نام معمولى هزینه 160 میلیون تومانى را در بر دارد. 
على جوادى، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران اعالم کرد: «فعالیت 
این باشگاه مورد تأیید ما نبوده؛ چراکه این مجموعه فاقد پروانه ورزشى 
الزم است و براى فعالیت باید به سرعت پیگیر روند قانونى خود باشد.» او 
اضافه کرد: «چنانچه این باشگاه پس از طى مراحل قانونى بتواند پروانه 

فعالیت خود را بگیرد، شهریه آن نیز با استناد به تعرفه مصوب این اداره 
محاسبه خواهد شد.»

مالکان این باشگاه که گفته مى شود براى افتتاح و تجهیز این مجموعه 
نزدیک به 25 میلیارد تومان هزینه کرده اند، ادعا مى کنند این موضوع 
صحت ندارد و کلیه مجوزهاى فعالیت این باشــگاه به صورت قانونى 

اخذ شده است.
در همین بین وحید یامیــن پور، معاون امور جوانــان وزارت ورزش و 
جوانان نیز با توییتى به تأسیس این باشگاه ورزشى الکچرى واکنش 
نشــان داد. او نوشــت: «منطق ســرمایه به شــما مى گوید تأسیس 
باشــگاهى الکچرى با شــهریه 350 میلیونى، اتفاق بدى نیست، ما 
از آنها مالیات حســابى مى گیریم و براى فرودســتان خرج مى کنیم. 
فرودستان از ســرریز ســفره آنها توشــه خواهند چید. ولى… جامعه، 
هزاران بار بیش از این مالیات، از این شــکاف غیرقابل توجیه آســیب 

خواهد دید.»

نصف جهان     ناصر موســوى الرگانــى، نماینده 
فالورجان، در توییتى به اعتراض کارکنان وزارت 

کار در هفته جارى واکنش نشان داد. 
موســوى الرگانى از همان ابتداى معرفى کابینه 
ابراهیم رئیسى به مجلس، مخالف حضور حجت ا... 
عبدالملکى در مقام وزارت کار بود و بارها مخالفتش 
با سیاست هاى عبدالملکى را آشکار کرد تا جایى 
که حتى کار را به افشــاگرى علیه این وزیر کابینه 

سیزدهم در صحن علنى پارلمان هم کشاند. 
وزیر کار البتــه وقعى بر این اعتراضــات ننهاد تا 
نماینده فالورجان در جدیدترین اقدامش علیه او، 
سیاست کنایه زدن به عبدالملکى را پیش گرفته و 
تجمع کارکنان وزارت کار در محوطه این وزارتخانه 

را دستمایه حمله جدید به وزیر کار قرار دهد: «ایجاد 
شغل با یک میلیون تومان، راضى سازى کارگران 
وبازنشستگان پیشــکش، چون امیدى نداریم از 
پس وظایفتان برآیید. این را همه مى دانند. حداقل 
کارمندان تحت مدیریت تان را راضى نگهدارید که 
اینگونه از شدت فشار وتبعیض به حیاط وزارتخانه 
سرازیر نشوند. ضعف و ناکارآمدى هم حدى دارد 

جناب  عبدالملکى.»
بــه نظر مــى رســد بــا توجه بــه عــدم تغییر 
سیاســت هــاى عبدالملکــى و ادامــه ذره بین 
انداختن هاى نماینده فالورجــان روى اقدامات 
وزیرکار، ســریال الرگانــى – عبدالملکى فعًال 

ادامه دار باشد.

نصف جهان   وخیم بودن اوضــاع کیفى خودروهاى ایرانى، 
صداى همه را درآورده است. از مقامات عالى مملکتى گرفته 
تا روزنامه نگاران، از کیفیت نامناســب خودروهاى ساخت 
داخل ابراز نارضایتى مى کننــد و معتقدند محصوالت دو 
خودروساز بزرگ کشور بیشتر شــبیه تابوت هاى متحرك 
هســتند تا خودروهاى ایمنى که ضامن سالمت سرنشین 

هایشان باشد.
همین موضوع، سوژه صفحه اول روزنامه «خوزى ها» شده 
است. خوزى ها یک روزنامه 4 صفحه اى است که 3 سالى 
است در خوزستان منتشر مى شود و کادر جوانى از روزنامه 
نگاران خطه جنوب آن را مــى گردانند. تصویر صفحه اول 
این نشریه شاید نزدیک ترین نشانه به چیزى باشد که امروز 

همه ایرانى ها در آن متفق القول هستند.

فرزند رئیس مجلس به ســفر خواهــرش به ترکیه 
براى خرید سیسمونى واکنش نشــان داد و از مردم 
عذرخواهى کرد. الیاس قالیباف در صفحه شــخصى 
خود نوشت: «خواهرم و همسرش کارى انجام دادند 

که حتمًا غلط است؛ آنها براى خرید سیسمونى نرفته 
بودند اما این سفر آن هم در این شرایط اقتصادى مردم 
یقینًا اشتباه است. این رفتار حتمًا مخالف نظر و مشى 
و مرام پدرم است؛ این کار از قبل مورد مخالفت ایشان 
قرار گرفته بود ولى  متأسفانه نادیده گرفته شد. به سهم 
خودم از همه مردم عذرخواهى مى کنم و آنها هم حتمًا 

باید عذرخواهى نمایند.»

پیش تر وحید اشــترى، فعال رســانه اى اصولگرا در 
رشته توییتى نوشته بود: «چند تا از مسافران استانبول 
یکســرى فیلم و عکس از یک خانــواده چادرى (در 
پروازهاى ترکیه خیلى مرسوم نیســت) فرستاده اند 
که امروز بخاطــر حجم باالى بار بــا متصدى کانتر 
به مشــکل خورده اند و بعد با رفتار عوامل هواپیمایى 
معلوم شــده از خانواده مســئولین اند. ظاهراً خانواده 

آقاى قالیباف بوده اند. همسر ایشان سرکارخانم زهرا 
مشیر را شناخته اند. یک زوج جوان هم با ایشان بوده 
که یا پسر و عروسشان و یا دختر و دامادشان بوده اند. 
ظاهر حجم بــاالى بارى که از ترکیــه مى آورده اند، 
کالسکه و کیف نوزاد و تخت تاشوى کودك و امثالهم 
بوده اســت. یعنى براى خرید سیســمونى به ترکیه

 رفته بودند.» 

باشگاه الکچرى پرحاشیه شمال 
تهران پلمب مى  شود!

ادامه ماجراى الرگانى - عبدالملکى بهترین وصف براى پراید!

سفر خانواده قالیباف به ترکیه 
براى خرید سیسمونى!
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مترو روزهاى جمعه 
فعال مى شود

مدیرعامل شـرکت متـروى منطقه اصفهـان گفت: 
متـروى اصفهـان روزهـاى جمعـه فعـال مى شـود. 
احمدرضا طحانیان در مورد فعالیت مترو اظهار داشت: 
در گام نخست روز جمعه هفته جارى مترو مسافرگیرى 
و تخلیـه مسـافران در هفت ایسـتگاه پرتـردد انجام 

مى شود.

شناسایى 2 مورد 
ابتال به سرخک 

تا کنون دو مورد قطعـى ابتال به بیمارى سـرخک در 
کاشـان شناسایى شـده اسـت. رئیس مرکز بهداشت 
کاشان در شوراى آموزش و پرورش گفت: روزانه تا 5 
مشکوك به عالئم سرخک بررسى مى شوند. مسعود 
دهقانى افزود: مدتى است آمار شیوع سرخک به طرز 

چشمگیرى در این شهرستان افزایش یافته است. 

واریز پاداش شهردار به 
حساب شهردارى

شهردار سـمیرم حدود 50 میلیون تومان پاداش چند 
ماهه اخیر خود را به حساب شهردارى واریز کرد. محمد 
امین علیخانى در نامه اى به اعضاى شوراى اسالمى 
این شهر با قدردانى از اختصاص این مبلغ آورده است: 
با توجه به وضعیت نامناسـب مالى شهردارى و حجم 
باالى طرح هاى عمرانى در شـهر وجوه واریزى را به 

حساب شهردارى سمیرم واریز کردم.

کشف فشنگ غیرمجاز 
فشنگ هاى غیر مجاز در یک واحد صنفى در نجف آباد 
کشف شد. فرمانده انتظامى شهرستان نجف آباد گفت: 
در پى اطالع پلیس مبنى بر نگهدارى فشنگ غیر مجاز 
در یک واحد صنفى در نجف آباد؛ موضوع در دستور کار 
ماموران انتظامى قرار گرفت. سـرهنگ میثم گوهرى 
آرانى افزود: یک گـروه از ماموران به محـل اعزام و در 
بازرسى از این مغازه 236 فشنگ جنگى و 114 فشنگ 
شکارى کشف کردند. در این زمینه یک نفر دستگیر شد.

باران از امروز 
مهمان اصفهان است

کارشـناس اداره کل هواشناسـى اسـتان اصفهـان از 
احتمال بارش هاى رگبارى پراکنده از یکم اردیبهشت 
ماه در مناطقى از استان خبرداد. ابراهیم هنرمند اظهار 
داشـت: بارش هاى رگبارى پراکنده توأم با رعد و برق 
و وزش باد شـدید روزهـاى پنج شـنبه و جمعه هفته 
جارى بسیارى از مناطق استان به ویژه غرب و شمال 
اسـتان را فرا مى گیرد. وى به افزایش 3 تا 5 درجه اى 

دما اشاره کرد.

کنترل کیفیت آب 
3500 مورد تست کنترل کیفى آب شرب در نخستین 
ماه از سـال 1401 درآبفا منطقه فالورجان انجام شد. 
به گزارش کارشناس بهره بردارى و توسعه شبکه آب 
منطقه باتوجه به وجود 9 شهر و 60 روستا در شهرستان 
فالورجان ، این اقدام با هدف حصول اطمینان از سالم 
و بهداشتى بودن آب شـرب در دستور کار قرار گرفت. 
الزم به توضیح است اندازه گیرى کلر باقى مانده آب، 

کدورت و Ec آب روزانه آزمایش مى شود.

راه اندازى «تاالر ماهى» 
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى 
مشاغل شهردارى اصفهان از راه اندازى« تاالر خرید 
و فروش ماهى » در میدان میوه و تره بار این کالنشهر 
خبرداد. امیرحسـین ماه آور پور در جمع خبرنگاران با 
اشـاره به اینکه غرفه تخلیه ماهى اصفهان در گذشته 
اسـتاندارد نبود،اظهارداشـت: بـه زودى تـاالر ماهى 
اسـتاندارد و به روز در میدان میوه و تره بار این منطقه 

راه اندازى مى شود.

خبر

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان با بیان 
اینکه متأسفانه شرایط کشاورزان شرق اصفهان بسیار بد و 
محصول گندم آنها تشنه است، گفت: اگر مدت زمان تحویل 
حقابه کشاورزان به طور مداوم تا خردادماه بود این مشکالت 
ایجاد نمى شد کشاورزان به مرور آب موردنیاز خود را تحویل 

مى گرفتند.
حسین وحیدا در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: متأسفانه همه 
کشاورزان شرق اصفهان از مدل دریافت حقابه شان ناراضى 
هستند و دبى بسیار کم است. وى افزود: میزان آب تحویلى 
به کشاورزان کم است و درست تقسیم نمى شود و حتى برخى 
کشاورزان شرق با یکدیگر بر سر تقسیم آب درگیر شدند و 

این به دلیل مدت زمان محدود تحویل آب به کشــاورزان 
شرق اصفهان تا 5 اردیبهشت اســت. عضو هیئت مدیره 
نظام صنفى کشاورزان اصفهان گفت: اگر مدت زمان تحویل 
حقابه کشاورزان به طور مداوم تا خردادماه بود این مشکالت 
ایجاد نمى شد و کشاورزان به مرور آب موردنیاز خود را تحویل 
مى گرفتند. وى تصریح کرد: متأســفانه شرایط کشاورزان 
شرق اصفهان بسیار بد و محصول گندم آنها تشنه است و 
اگر قرار باشد آب طى ده روز به کشاورزان برسد سرنوشت 
این کشت نامعلوم خواهد بود. وى پیش بینى کرد: مسئوالن 
استان باید براى به ثمر رسیدن این کشت تدبیرى کنند و تا 

همین میزان کشت به نتیجه برسد.

رئیس اتحادیه پوشاك اســتان اصفهان گفت: تاکنون 
نزدیک به 80 فروشــگاه لباس دســت دوم فروشى در 
اصفهان با همکارى بازرســان و اماکن جمع آورى شده 

است.
ابراهیم خطا بخش گفت: تاکنون نزدیک به 80 فروشگاه 
لباس دست دوم فروشى در اصفهان با همکارى بازرسان 
و اماکن جمع آورى شده است،فروش لباس دست دوم از 
نظر بهداشت غیر قانونى است پروانه کسبه لباس دست 

دوم فروشى به هیچ عنوان به کسب داده نمى شود.
به گفته او درحال حاضر به غیر از یک فروشــگاه لباس 
دست دوم فروشى در شاهین شــهر و یک فروشگاه در 

بهارســتان اصفهان که براى جمع آورى به آن ها تذکر 
داده شده هیچ فروشگاه دیگر ى در شهر یافت نمى شود.

رئیس اتحادیه پوشــاك اســتان اصفهان معتقد است 
که شــاید در آپارتمان ها و پارکینگ هاى برخى منازل 
اصفهان برخى لباس دســت دوم بفروشند که به ندرت 

یافت مى شود.
از منظر قانون فروش و عرضه انواع کفش و لباس دست 
دوم ممنوع است و در صورت مشــاهده برخورد جدى 
مى شود، شیوع بیمارى هاى پوستى، آلرژى، گال، شپش 
و به ندرت بیمارى هاى قارچى از جمله مخاطرات خرید و 

استفاده لباس هاى دست دوم است.

جمع آورى فروشگاه هاى 
لباس دست دوم در اصفهان

گندم هاى شرق اصفهان 
تشنه است

نصف جهان   عملیات سمپاشى مرحله اول منهول هاى 
فاضالب شهر اصفهان در حال انجام است.

مدیر دفتر مطالعات و بررســى هاى فنى شرکت آبفا 
اصفهان به «نصف جهان» گفت: شرکت آبفا اصفهان 
هر ســال در دو نوبت فروردین مــاه و در هنگام تخم 
ریزى سوســک ها و همچنین در انتهاى تابستان و 
یا اوایل پاییز اقدام به سمپاشــى منهول فاضالب در 
سطح شهر اصفهان مى کند. ســعید شمسایى افزود: 
این اقدام با هدف امحاء سوسک ها و حشرات موذى 
و همچنین افزایش سطح بهداشت عمومى شهروندان 

انجام مى شود.

شمسایى در پاسخ به ســئوال دیگر «نصف جهان» 
مبنى بر اینکه این ذهنیت وجود دارد که بخاطر گران 
بودن این سم ها در برخى نقاط اصًال سمپاشى انجام 
نمى شــود، تصریح کرد: این اتفاق در همه جاى شهر 
نمى افتد و ما بر اســاس بررســى اپراتورها این کار را 
مى کنیم به این خاطر که در برخى از مکان ها سوسکى 
وجود ندارد و شرکت آب و فاضالب در این مناطق اقدام 
به سمپاشى نمى کند. وى ادامه داد: هزینه اجراى این 
عملیات از بخش اعتبارات جارى منطقه تأمین اعتبار 
مى شود و هر منطقه متناسب با طول شبکه هر سال به 

میزان الزم سم خریدارى مى کنند.

چرا فاضالب بعضى مناطق سمپاشى نمى شود 

نصف جهــان   برخى از قســمت هاى خیابان مدرس 
پارکینگ موتورهاى تعمیرى شــده اند. به گفته مردم 
محله و شهروندانى که از این خیابان عبور مى کنند، این 
معضل سال هاست که مردم این منطقه و شهروندان را 

دچار مشکل کرده است. 
در این خیابان تعمیرگاه هاى متعدد موتور ســیکلت 

وجود دارد که مالکان برخى از آنها موتورسیکلت هاى 
تعمیرى را در پیاده رو و مقابل تعمیرگاه و حتى بخشى از 
حاشیه خیابان پارك مى کنند و آنجا را به مالکیت خود 
درآورده اند. گفتنى است؛ نبود نظارت دقیق پلیس راهور 
و واحد سد معبر شــهردارى منطقه نیز به این مسئله 

دامن زده است.

پارکینگ موتور یا پیاده رو؟

نصف جهــان   جراحى هاى زیبایى ازجمله جراحى 
اعضاى صورت در ســال هاى اخیر رواج بســیار 
زیادى پیدا کرده اســت؛ جراحى هایى که افراد به 
ویژه جوانان به امید زیباتر شدن تن به آن مى دهند 
و بابت آن هزینه هاى زیادى را متحمل مى شوند. 
این موضوع در شماره چهارشنبه 31 فروردین ماه 
روزنامــه «اصفهان زیبا» نیز تحت بررســى قرار 
گرفته اســت. این روزنامه اصفهانى در این رابطه 
نوشت: «"بکشم و خوشــگلم کن" از زمان قدیم 
رایج بوده و همچنان ایــن مثل کاربرد زیادى بین 
مردم دارد؛ اما آیا بـه عمق این ضرب المثل توجه 

مى شـود یا تنها خوشگل بودن و زیبایى مطـرح 
است؟» این روزنامه این موضوع را در صفحه اول 
خود نیز آورده اســت و در گفتگو با رئیس بخش 
جراحى پالستیک دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
به این موضوع پرداخته که  اگر در دو دهه قبـــل 
اعمال جراحـــى زیبایى فقط منحصر بـه قشـر 
مرفه جامعه بـوده اسـت، امروز دیگر خاص یـک 
طبقـه اجتماعى نیسـت. در بخش دیگرى از این 
گفتگو آمده است: «تجارت عظیم لوازم آرایشى در 
واقـــع پاسخى است به این عطش سیرى ناپذیر 

براى زیباتر شدن!»

عطش سیرى ناپذیر زیبا شدن

اردیبهشت آمد و بر اساس آنچه پیش تر شوراى اسالمى 
شهر مقرر کرده بود، قرار بود تکلیف افزایش کرایه هاى 
اتوبوس و تاکســى از ابتداى همین ماه روشن شود اما 
به گفته رئیس کمیسیون حمل و نقل شوراى اسالمى 
شهر اصفهان، هنوز یک هفته دیگر تا زمان موعود براى 
اجرایى شدن مصوبه شوراى اسالمى شهر باقى مانده 
است. بر اســاس این مصوبه که در کمیسیون انطباق 
فرماندارى در انتظار تأیید اســت قرار اســت به طور 
میانگین بین 35 تا 40 درصد، کرایه اتوبوس، تاکسى و 

مترو افزایش داشته باشد.  
هرساله مسئوالن شورا و شــهردارى مهمترین دلیل 
افزایش کرایه هــا را به صرفه نبــودن قیمت ها براى 
رانندگان مى دانند. آنها معتقدند با وجود تورم و افزایش 
قیمت ها به ویژه قیمت لــوازم یدکى خودرو و افزایش 
هزینه تعمیر و نگهدارى وسایل نقلیه، کرایه ها نیز هر 

چند وقت یک بار باید افزایش پیدا کند.
براى سال 1401 هم  اعضاى کمیسیون هاى تخصصى 
حمل و نقل شورا و مدیریت شــهر در آخرین ماه سال 
گذشته دور هم جمع شــدند تا نرخ ها را افزایش دهند. 
این مصوبه کمیسیون مورد تأیید شوراى شهر هم قرار 
گرفت و اگر مورد اعتراض فرماندارى قرار نگیرد، تا یک 

هفته دیگر عملیاتى مى شود. 
بر اســاس الیحه تصویب شــده و بعد از رایزنى هاى 
مختلف، حداکثر افزایش نرخ کرایــه اتوبوس، مترو و 

تاکسى 35 تا 40 درصد خواهد بود.
بر این اســاس نرخ کرایه خطوط اتوبوســرانى شــهر 
اصفهان به طور متوسط 25 درصد افزایش یافت؛ اما از 
آنجایى که در برخى خطوط مبلغ کرایه خرد و نامتناسب 
بود مقرر شــد دستشــان براى افزایش کرایه تا سقف 
حداکثر 35 درصد باز باشــد تا نرخ کرایه متناسب و رند 

شود. نرخ بلیت اتوبوس نیز براى ساعات بعد از 21 شب و 
روزهاى تعطیل به ترتیب 20 و 30 درصد نسبت به سال 

1400 افزایش خواهد داشت.
همچنین طبق مصوبه شــورا مقرر شد که افزایش نرخ 
کرایه انواع تاکسى در شهر اصفهان نیز در سال 1401، 
به طور میانگیــن 35 درصد و تا 40 درصد نســبت به 
نرخ هاى پایه مصوب ســال 1400 افزایش یابد. نرخ 
جدید بلیت متروى اصفهان هم براى ســال آتى با 25 
درصد افزایش در شــوراى اسالمى شــهر اصفهان به 

تصویب رسید.
طبق گفته سخنگوى شــوراى اسالمى شهر اصفهان 
نرخ بلیت با کارت مترو 2500 تومان و بلیت تک سفره 
بدون کارت 3000، تومان خواهد بود و در مجموع براى 
افرادى که به صورت بلندمدت از مترو استفاده مى کنند 
هر سفر 500 تومان ارزان تر خواهد بود. همچنین بلیت 
مترو براى افرادى که بیش از 20 ســفر را شارژ کنند، 

2500تومان، شامل 20درصد تخفیف مى شود.
براساس مصوبه شوراى شهر اصفهان همچون سنوات 
گذشــته جدولى به عنوان تخفیف درنظر گرفته  اند که 
گروه هاى مختلف از جمله خانــواده هاى پر جمعیت 
داراى ســه فرزند و بیشــتر بین 30 تــا 50 درصد از
 تخفیف ها بهره مند مى شوند.گروه هایى مانند سالمندان 
و گروه هــاى تحت حمایتــى که از کارت شناســایى 
مخصوص برخوردار هستند نیز شامل این تخفیف 30 تا 

50 درصدى خواهند شد.

در انتظار تأیید فرماندارى
در همیــن رابطه محمدرضا فالح، رئیس کمیســیون 
هوشمندســازى و حمل و نقل شــوراى اسالمى شهر 
به «نصف جهان» گفــت: فرماندارى اصفهان مصوبه 
شــوراى شــهر در مورد افزایش 35 تــا 40 درصدى 

نرخ کرایه تاکســى و بلیــت مترو و اتوبــوس را هنوز 
تأیید نکرده و یک هفته دیگر بــراى تأیید این مصوبه 

فرصت دارد.
وى افزود: اکنون نــرخ ها در کمیتــه انطباق در حال 
بررســى اســت و تا یک هفته دیگر اگــر فرماندارى 

اعتراضى نسبت به آن نداشته باشد اجرایى خواهد شد.
با تمام اینهــا و در فرصتى که هنوز تا اجرایى شــدن 
افزایش نرخ کرایه ها باقى مانده است، شاهد افزایش 
خودسرانه آن توسط رانندگان تاکسى هستیم. افزایشى 
که هر ســال در فروردین ماه اتفاق مى افتد اما به گفته 
فالح با اینکه تورم باعث افزایش سرســام آور قیمت 
قطعات و لوازم یدکى شــده و همچنین تاکسى هاى 
اینترنتى ضربه ســنگینى به تاکســیران ها زده اند و 
مسافران خطوط را کاهش داده اند، ولى هیچ تاکسیرانى 
حق افزایش کرایه ها را تا قبل از تأیید مصوبه شــورا 
توســط فرماندارى ندارد و اگر این اتفاق بیافتد راننده 
خاطى در کمیته انضباطى سازمان تاکسیرانى جریمه 

خواهد شد.
رئیس کمیسیون هوشمندسازى و حمل و نقل شوراى 
اسالمى شهر تصریح کرد: در حال حاضر دخل و خرج 
تاکسیران ها باهم جور نیســت به این خاطر که از یک 
طرف با گرانى قطعات و از سویى دیگر با ترافیک شدید 
در شــهر مواجه هستیم و این شــغل صرفه اقتصادى 
چندانى نــدارد و تنها بهانــه اى که باعث مى شــود 
تاکسیران ها به کارشان ادامه دهند عشق و عالقه آنها 
به کارشان است. به خصوص که طى این دو سال شیوع 
کرونا هم مزید بر علت شــد که قشــر تاکسیران دچار 

ضررهاى زیادى شوند.
به گفته فالح به همین دالیل است که هر ساله اعضاى 
شوراى اســالمى شــهر اصفهان و مدیریت شهرى 

افزایش نرخ کرایه ها را اعمال مى کنند.

دریاقدرتى پور

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
اداره هاى اســتان بــه منظور مدیریــت بهینه و به 
حداقل رسیدن قطعى برق در تابستان امسال ملزم 
به صرفه جویى 20 تا 25 درصــدى در مصرف این 

انرژى شدند.
منصور شیشــه فروش با بیان اینکــه صرفه جویى 
20 تــا 25 درصدى برق بــه همه دســتگاه هاى 
اجرایى استان ابالغ شده اســت، افزود: الزم است 
سیســتم هاى اداره ها در ســاعت هــاى تعطیلى 
خاموش و از المپ هاى کم مصرف اســتفاده شود، 
مصرف برق تا 90 درصد در روزهاى تعطیل کاهش 
یابد و دیزل ژنراتورهاى اداره ها براى کمک به شبکه 

برق آماده ورود به مدار باشند.
وى با تاکید بر اینکه تابســتان پارســال خسارت 
سنگینى به صنایع، گلخانه ها و بخش هاى مختلف 
کشاورزى استان اصفهان بدلیل قطعى برق وارد شد، 
اظهار داشــت: با توجه به تجربه هاى سال گذشته، 
برنامه ریزى بــراى تامین برق پایدار در تابســتان 
امسال از فروردین جارى در دستور کار قرار گرفت و 

جلسه مدیریت بحران بخش برق برگزار شد.
شیشــه فروش اضافه کرد: در این جلسه مقرر شد 

شرکت هاى برق استان به گونه اى برنامه ریزى کنند 
که تا جاى ممکن اعالم محدودیت کمتر شود و اگر 
ناگزیر به اعمال محدودیت و قطعى شــدند جدول 
زمان بندى و برنامه مشــخصى بــراى آن اعالم و 

اطالع رسانى شود.
وى با بیان اینکه ستاد ویژه مدیریت بحران برق باید 
در شرکت هاى برق استان تشکیل و بمنظور تدوین 
برنامه اضطرارى در تابستان امسال اقدام شود، گفت: 
به همه دستگاه هاى اجرایى مربوطه ابالغ شده است 
که براى ایجاد زیرساخت ها و افزایش توان تولید و 

کنترل مصرف برق در اداره ها اقدام کنند.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان با 
اشــاره بــه اینکه الزم اســت 
تفاهم نامــه هایى با مشــترکان 
بخش هاى مختلف کشاورزى، 
صنایع و صنــوف براى مدیریت 
مصرف برق در تابســتان امسال 
منعقد شــود، خاطرنشــان کرد:

 بســته هــاى تشــویقى براى 
مشترکان در زمینه صرفه جویى 
مصرف برق نیز پیش بینى شده 

است.
وى بــا تاکید بر لــزوم مصرف 
بهینه برق در نورپــردازى ها و 
آب نماهاى شــهرى، تصریح 
کرد: در کالنشهر اصفهان 349 
تقاطع وجود دارد که شهردارى 
اصفهان موظف شــد بمنظور 
پیشگیرى از اختالل در ترافیک شهر هنگام قطع 
برق در اسرع وقت طى هماهنگى با شرکت برق 
و پلیس راهور براى نصب سامانه هاى اضطرارى 

برق اقدام کند.
وى با اشــاره به اینکه بر برخورد قانونى با استفاده 
کنندگان غیر مجاز از دستگاه هاى تولید رمز ارز نیز 
تاکید شده است، اظهار داشــت: دستگاه هاى تولید 
رمز ارز ُمجاز نیز باید طبق دستورالعمل شرکت برق 

فعالیت کنند.

آغاز مدیریت بحران برق اصفهان

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

(حراست ) شهردارى ارائه نمایند.الزم به ذکراست شرکت کنندگان باید رعایت  قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند. . 
01  واگذارى ساختمان کمپ ترك اعتیاد واقع در خیابان سروش دیزیچه .

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

آگهى مزایده

م.الف : 1306764 عباس اله یارى-  شهردار دیزیچه

نوبت اولنوبت اول

یک هفته تا اجرایى شدن مصوبه شوراى شهر براى افزایش کرایه ناوگان حمل و نقل اصفهان 

فرمان دست فرماندارى است 

مدیرکل پزشکى قانونى اصفهان گفت: شمار قربانیان حوادث کار 
در این استان سال گذشــته 128 تن بود که نسبت به سال قبل از 
آن 16/4 درصد افزایش داشته است. منصور فیروزبخت افزود: در 
سال گذشــته 128 نفر که همگى مرد بودند در استان اصفهان در 
حوادث کار جان خود را از دست دادند که این میزان در سال قبل از 

آن 110 نفر بوده است.
وى با اشاره به اینکه بیشترین آمار قربانیان ناشى از حوادث کار سال 
گذشته با 51 فوتى مربوط به سقوط از ارتفاع بود تصریح کرد: اصابت 
جسم سخت با 50 فوتى، سوختگى، برق گرفتگى، غرق شدگى و 

کمبود اکسیژن به ترتیب بیشترین دالیل فوت حوادث کار است.

حوادث کار
در اصفهان

 128 قربانى گرفت
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سال گذشته، گوگل تم تاریک را براى جســتجو معرفى کرد. در اکثر 
مرورگرها مانند کروم و فایرفاکس مى توانید موضوع مورد نظر خود را 

براى جستجو انتخاب کنید.
 صفحات جستجو شــامل صفحه اصلى گوگل، صفحه نتایج جستجو 
و تنظیمات جســتجو مى شــود. تم هاى حالت تاریــک اکنون همه 
جا هســتند و حرکت گوگل براى معرفى آن در ســال گذشــته مورد 
اســتقبال کاربران قرار گرفت و آنها ترجیح مى دهند از طرح رنگ تیره 

استفاده کنند. تم تیره نه تنها براى چشــم راحت تر است، بلکه متن را 
برجســته مى کند که خواندن آن را آســان تر مى کند. در حال حاضر، 
وقتى از یک طرح زمینه تیره در جستجو اســتفاده مى کنید، گوگل به 
جاى رنگ ســیاه کمرنگ، رنگ مایل به خاکسترى مى دهد. کاربران 
همچنین مى توانند هر زمان که بخواهند تــم Light را انتخاب کنند. 
اگر مى خواهید بدانید چگونه حالت تاریک را در جستجوى گوگل فعال 

کنید، مى توانید این مراحل را دنبال کنید.

1.هر مرورگر وب را روى رایانه شخصى خود باز کنید.
2.از صفحه اصلى google - www.google.com دیدن کنید.

3.روى Settings در گوشه سمت راست پایین صفحه کلیک کنید.
4.روى تم تیره کلیک کنید.

گزارش شده است که گوگل در حال آزمایش یک تم سیاه براى جستجو 
در دسکتاپ است. همانطور که قبال ذکر شد، تم تیره در حال حاضر رنگ 
مایل به خاکســترى مى دهد. طبق گزارش ۹to۵ گــوگل، تعدادى از 

کاربران متوجه شده اند که صفحات جستجوى آنها به جاى خاکسترى 
تیره به #000000 (سیاه) تغییر کرده است.

جدا از این، کاربران همچنین گــزارش داده اند که رنگ هاى پیوندها و 
صفحاتى که قبًال بازدید شده اند نیز بهینه سازى شده اند تا کمى پررنگ تر 
از معمولى به نظر برسند. در این گزارش همچنین اشاره شد که صفحه 
اصلى گوگل بدون تغییر است و از رنگ خاکسترى روشن براى بسیارى 

از کاربران در تست A/B استفاده شده است.
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چگونه مصرف
 اینترنت موبایل خود را 

قیمت اینترنت موبایل یا دیتا سیم کارت در سال هاى ؟کاهش دهیم
اخیر افزایش پیدا کرده و مســلما نمى خواهیم بیهوده 
براى آن هزینه کنیم. بنابراین باید حواسمان را براى 
میزان مصرف دیتا حسابى جمع کنیم تا خرج اضافه اى 

روى دستمان نگذاریم.
با چندین روش ســاده مى توانیــد مانع مصرف بیش 
از اندازه دیتا سیم کارت شــوید و در مصرف اینترنت 
موبایل صرفه جویى کنید. تا پایان همراه دیجیاتو باشید 
تا نحوه محدود سازى اینترنت موبایل یا همان کاهش 

مصرف اینترنت گوشى را به شما آموزش دهیم.

محدود سازى دستى 
اینترنت موبایل

اگر بسته اینترنت محدودى داشته باشید و به مصرف 
اینترنت تان توجه نکنید، به سرعت این بسته تمام مى شود 
و شروع به استفاده از اینترنت آزاد مى کنید که این یعنى 
پرداخت هزینه بیش از حد و قبض هاى سنگین؛ بنابراین 
باید خودتان جلوى چنین کارى را بگیرید، اما چطورى؟

شما مى توانید در گوشى هاى اندرویدى و آیفون مصرف 
اینترنت ســیم کارت را محدود کنید که در ادامه آن را 

آموزش مى دهیم.

از برنامه هاى کاهش دهنده مصرف دیتا 
استفاده کنید

برخى برنامه ها از قابلیت فشرده سازى دیتا بهره مى برند 
که منجر به کاهش مصرف اینترنت گوشــى مى شوند. 
به احتمــال زیاد همین حــاال هم در حال اســتفاده از 
چنین برنامه هایى هســتید، اما از چنین قابلیتى در آن ها 

بى  اطالعید.

محدود سازى اینترنت دیتا در اندروید
براى محدود سازى اینترنت گوشى موبایل اندرویدى باید 

مراحل زیر را دنبال کنید:
اپ تنظیمات را باز کنید.

به مسیر Network & Internet > Datausage بروید.
روى گزینه Data warning & limit ضربه زده و سپس 

یک محدودیت براى خودتان تعریف کنید.
در بخش Data Usage، بــراى کاهش کلى مصرف 

اینترنت گزینه Data Saver را فعال کنید.

محدود سازى مصرف اینترنت دیتا آیفون
براى جلوگیرى از مصرف بیش از اندازه اینترنت ســیم 
 Mobile Data کارت در آیفون باید به تنظیمات و سپس
یا Cellular بروید. در اینجا مى توانید میزان مصرف کلى 

دیتا و همچنین اپ ها را مشاهده کنید.
در این صفحه مى توانید دسترســى اپ ها به اینترنت را 
قطع کنید و براى اینکار تنها کافیست سوییچ مقابل این 
برنامه ها را غیرفعال کنید. مسلما اپ هاى استریم و دانلود 

محتوا مصرف دیتاى باالیى دارند.
 

اپرا مینى
اپرا مینى هم از ابزار کاهش مصــرف دیتا بهره مى برد 
که البته بطور پیش فرض فعال اســت. برخالف کروم، 

مرورگر اپرا مینى قابلیت هــاى صرفه جویى در مصرف 
دیتا متنوعى را در اختیارتان قرار مى دهد که براى مثال 
مى توان به کیفیت تصاویر صفحات وب اشاره کرد. اپرا 

مینى را مى توانید براى اندروید دانلود کنید.

براى کاهش مصرف اینترنت موبایل
 از واى فاى استفاده کنید

مسلما یکى دیگر از راه هاى کاهش مصرف اینترنت سیم 
کارت گوشى، استفاده از واى فاى است. تمام گوشى هاى 
هوشمند مى توانند از دو طریق به اینترنت متصل شوند: 
اینترنت سیم کارت و واى فاى؛ بنابراین بهتر است براى 

مدیریت هزینه هایتان به سراغ اینترنت واى فاى بروید.
در بسیارى از رستوران ها، مراکز خرید و دیگر مکان هاى 
عمومى اینترنت واى فاى رایگان وجود دارد و مى توانید با 
استفاده از آن ها، در مصرف اینترنت موبایل صرفه جویى 
کنید. البته باید مراقب شبکه هاى واى فاى عمومى هم 
باشید و به امنیت تان در هنگام استفاده از آن ها اهمیت 

دهید.

از گوشى هاى دو سیم کارته استفاده کنید
یکى از کار هاى جالبى که مى شــود بــا آن از پرداخت 
قبوض ســنگین جلوگیرى کرد، استفاده از موبایل هاى 

دو سیم کارته است.
به طور کلى شاید بد نباشد خط کارى خود را از خطى که 
روى آن اینترنت مى گیرید، جدا کنید. با این کار قبض خط 
کاریتان فقط به مکالماتتان اختصاص داده مى شود که 

اغلب هزینه چندان زیادى ندارد.

از همگام سازى خودکار اپ ها جلوگیرى کنید
زمانى که دارید از موبایلتان استفاده مى کنید، کلى فعالیت 
مختلف در پس زمینه در حال انجام اســت که احتماال 
از وجودشــان بى خبرید. موبایل هاى امروزى حتى یک 
لحظه هم بى کار نیســتند و مدام در پس زمینه به دنبال 
به روزرســانى هاى تازه مى گردند، ایمیل هاى جدید را 
بررسى مى کنند و سراغ پست هاى جدید در شبکه هاى 

اجتماعى تان مى روند.
همه این فعالیت ها هم با اینترنت رابطه تنگاتنگى دارند 
که نمى شود به راحتى میانشــان جدایى انداخت. همین 

م سازى هاى  همگا
ساده در طول روز کلى داده 

مصرف مى کنند که حتى از آن ها 
با خبر هم نمى شوید. پس باید با دست 

بردن در تنظیمات جلوى این قضیه را گرفت.

غیرفعالسازى همگام سازى خودکار اپ ها 
در اندروید

شما مى توانید با رفتن به بخش تنظیمات و سپس اپ ها 
و نوتیفیکیشــن ها، مانع از همگام سازى خودکار برخى 
برنامه ها شوید. در اینجا مى توانید برنامه هایى را پیدا کنید 
که داده هاى مختلفى مانند مخاطبین را همگام ســازى 
مى کنند. روى تک تک آن هــا ضربه زده و مصرف دیتا 

را بررسى کنید.
 Data اگر برنامه اى بیش از حد دیتا مصرف مى کرد، روى
Usage ضربه بزنید و ســپس Background data را 

غیرفعال کنید. با توجه به تعــداد برنامه هایى که روى 
گوشــى تان نصب کرده اید، این فرایند مى تواند زمانبر 

باشد، بنابراین صبور باشید.

غیرفعالسازى همگام سازى خودکار اپ ها 
در آیفون

در iOS براى غیرفعالســازى همگام ســازى خودکار 
اپ هاى بومى باید به تنظیمات بروید، روى اســم تان و 
سپس آى کلود ضربه بزنید. حاال تنها کارى که باید انجام 
دهید، انتخاب برنامه هایى است که نمى خواهید همگام 

سازى شوند.
تقریبا تمــام برنامه هایى که به همگام ســازى مداوم 
نیاز دارند، امکان مدیریــت دیتا را از طریق تنظیمات در 
اختیارتان قرار مى دهند. اگر نمى توانید تنظیمات مناسب 
را پیدا کنید، اینترنــت موبایل را بــراى اپ مدنظرتان 

غیرفعال کنید.
 

اطمینان از استفاده سرویس هاى ابرى از 
واى فاى براى همگام سازى

از حافظه هــاى ابــرى و اپ هاى تحت کلود اســتفاده 
مى کنید؟ پس حواستان باشد که این اپ ها براى همگام 
سازى داده هایشــان از اینترنت دیتاى موبایل استفاده 
نکنند. براى این کار به تنظیمات این سرویس ها بروید و 
مطمئن شوید که آن ها براى سینک کردن اطالعات فقط 

از واى فاى استفاده مى کنند.

 
موزیک هاى 
مورد عالقه تان را 

استریم نکنید
اغلب ما دیگر آهنگ هاى مورد عالقه مان 
را بیشتر اســتریم مى کنیم. اما شــاید عادتى است که 
هزینه هاى بسیارى برایمان به همراه دارد. به هر حال با 
هر آهنگى که استریم مى کنید، اپراتور سیم کارت شما 
کنتر انداختن را شــروع مى کند و تا جایى که مى تواند 

برایتان هزینه مى تراشد.
پس شاید بد نباشــد در بیرون از خانه و مکان هایى که 
دسترسى به واى فاى ندارید، تعدادى از موزیک هاى مورد 
عالقه خود را دانلود کنید و روى حافظه نگه دارید. با این 
کار دیگر هیچ داده اى تبادل نمى شود، بنابراین هزینه اى 

هم برایش نمى پردازید.

ویدیو ها را با کیفیت اچ دى و اینترنت موبایل 
استریم نکنید

بســیارى از کاربران از اپ هــاى اســتریم فیلم روى 
گوشى هاى هوشمندشان استفاده مى کنند. این برنامه ها 

کیفیت هــاى متنوعــى را در اختیارتــان قرار 
مى دهند که مســلما هرچقدر کیفیت 

باالتر باشد، دیتاى بیشترى هم 
مصرف مى شود. براى 

اســتریم  مثال 
یک ســاعت ویدیوى اچ دى 

مى تواند تا 2 گیگابایت دیتا مصرف کند که 
براى کاربرى با بسته ماهانه 5 یا 10 گیگابایتى، مصرف 

بسیار باالیى محسوب مى شود.
عــالوه بــر مصــرف بــاالى اینترنــت موبایــل،

 براى کیفیت باالتر از فول اچ دى هم نمى توانید چندان 
روى دیتا ســیم کارت حســاب باز کنید. البته با فراگیر 
شــدن شــبکه ۵G، حتى مى توان ویدیو هــاى ۴K را

 هم بــه راحتــى اســتریم کــرد، امــا حداقــل در 

کشــورمان بایــد بــراى دســتیابى گســترده بــه 
ایــن فنــاورى تــا چندیــن ســال دیگــر منتظــر 

بمانیم.
اگر حتما مى خواهید با دیتا سیم کارت ویدیو استریم کنید، 
از کیفیت استاندارد یا SD استفاده کنید. اگرچه با کیفیت 
پایین ترى نسبت به اچ دى روبه رو هستیم، اما منجر به 

کاهش مصرف اینترنت موبایل مى  شود.

کاهش مصرف اینترنت موبایل با سوییچ به 
۳G شبکه

 ۵G ۴ وG اکثر گوشــى هاى هوشمند مدرن از شــبکه
پشتیبانى مى کنند که سرعت باالیى را در اختیار کاربران 
قرار مى دهند، اما همین ســرعت باال مى تواند منجر به 
مصرف باالتر اینترنت شــود؛ بنابراین مى توانید سوییچ 
از شبکه ۴G به ۳G را یک راهکار براى کاهش مصرف 

گوشــى  درنظر بگیرید.اینترنــت 

سوییچ از ۴G به ۳G در اندروید
در گوشــى هاى اندرویدى با توجه به رابط هاى کاربرى 
مختلف، انجام چنین کارى مى تواند متفاوت باشد. با این 

حال روش این کار اغلب به شرح زیر است:
به تنظیمات و ســپس شــبکه و اینترنت بروید. روى 

 Preferred شبکه موبایل و پیشرفته ضربه بزنید. گزینه
network type را انتخاب کنید. در اینجا روى شــبکه 

۳G ضربه بزنید.

سوییچ از ۴G به ۳G در آیفون
در آیفون براى این کار مراحل زیر را دنبال کنید:

به تنظیمات و ســپس Cellular یــا Mobile Data و 
 Mobile Data Options یا Cellular Date Options

 ۳G را انتخاب کنید. روى شــبکه Voice بروید. گزینه
بجاى LTE ضربه بزنید.

 براى کاهش مصرف اینترنت گوشى همیشه 
آنالین نباشید

شبکه هاى اجتماعى، اخبار و پیام رسان ها و موارد دیگر 
باعث مى شود که همیشه احساس کنیم که باید آنالین 
باشــیم، اما آیا واقعا باید همیشــه آنالین و یا دسترس 
باشیم؟ مسلما چنین نیست، اما همه ما نوعى به فضاى 
آنالین اعتیاد پیدا کرده ایم و فکر مى کنیم 
که همیشــه باید آنالین 

باشیم.

اگــر در روز چنــد 
ســاعتى آفالین باشیم یا 
اینکه حداقل در زمانى که بیشتر به 
اینترنت واى فاى نیاز داریم، آنالین شویم، 
در مصرف اینترنت موبایل صرفه جویى مى کنیم؛ 
بنابراین سعى کنید در روز حداقل چند ساعتى از دنیاى 
آنالین دور باشید. البته این کار عالوه بر محدود سازى 
مصرف اینترنت موبایل، باعث بهبود ســالمت شما هم 

مى شود.
در کنار روش هاى باال مى توانید با راهکار هاى دیگرى 
هم مصرف اینترنت موبایل را کاهش دهید. براى مثال 
مى توانید از نقشه ها به صورت آفالین استفاده کنید، به 
سراغ سرویس هاى اســتریم با قابلیت دانلود و مشاهده 
آفالین بروید، بجاى استریم موسیقى آن ها را از طریق 
واى فاى دانلود کنید یا اینکه براى مثال در آیفون دانلود 
آى تیونز و اپ اســتور را محدود کنید یا اینکه تازه سازى 

اپ ها در پس زمینه را غیرفعال کنید.

نحوه فعال 
کردن تم تیره در 
جستجوى گوگل

شهردارى اژیـه به استناد مصّوبه شماره 107شوراى اسالمى شهر اژیـه ، در نظر دارد 
تعداد یک پالك زمین با کاربرى مسکونى متعّلق به خود را با مشّخصات ذیل از طریق 
مزایده عمومى به فروش برساند  ؛ لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ1401/02/02 لغایت 
پایان روز 1401/02/11 ، پیشنهادات خود را به شهردارى اژیـه تحویل و رسید دریافت 

نمایند .
*- ضمناً سایر اّطالعات و شرح جزئیات مربوط به معامله ، در اسناد مزایده مندرج است .

آگهى مزایده عمومى مرحله چهارم

م.الف: 1302359   

آ چاپ دومچاپ دوم

قیمت پایه 
هرمترمربّع 

(ریال)

متراژ 
پالك 
(مترمربع)

موقعیت
 پالك

شماره کاربرى
ردیفپالك

شهرك فاطمیه 7/000/000162
4031مسکونى مجموعه مسکن مهر 

شهـردارى اژیـه

شهردارى بویین میاندشت در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه آسفالت معابر سطح شهر را از محل اعتبارات شهردارى و دولتى از طریق آگهى 
مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نماید :  

1- شرکت در مناقصه ى ردیف اول نیاز به صالحیت فنى و یا رتبه ى حد اقل 5 راه و باند و شرکت ثبت شده مى باشد . 
2- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله ى کارکنان دولت را بنمایند . 

3- پیشنهاد دهندگان باید جهت اخذ نقشه و مشخصات فنى پروژه ، به شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مناقصه را خریدارى نمایند . 
4- پیشنهاد دهندگان باید معادل 5٪ اعتبار پروژه به میزان 1/000/000/000 ریال را به عنوان سپرده ى شرکت در مناقصه به حساب سپرده ى 

شهردارى بویین میاندشت به شماره سیبا بانک ملى 0107318328000 واریز و یا ضمانتنامه بانکى ارائه نمایند . 
5- متقاضیان الزم است از توان مالى کافى برخوردار باشند . 

6- متقاضیان مى توانند با مراجعه به شهردارى از روز پنج شنبه مورخ 1401/02/01 و دریافت اسناد مناقصه ،  پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز  شنبه مورخ 1401/02/10 در 2 پاکت شامل : 

پاکت الف : فیش واریزى سپرده یا ضمانتنامه بانکى - پاکت ب : پیشنهاد قیمت به صورت سربسته و الك و مهر شده به دبیرخانه ى محرمانه 
شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند .

7- به پیشنهادات قلم خورده ، مبهم و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
8- کلیه ى کسورات قانونى طبق مقررات بر عهده ى پیمانکار خواهد بود . 

9- شهردارى به استناد ماده 5 آئین نامه هاى مالى شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه ى پیشنهادات مختار است . 
10- کلیه ى هزینه هاى چاپ آگهى در روزنامه بر عهده ى برنده مناقصه مى باشد . 

11- سپرده ى نفرات اول تا سوم ، تا انجام تشریفات قانونى مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه هر یک از برندگان حاضر به عقد 
قرارداد در موعد مقرر نشوند ، سپرده ى آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد . 

12- کلیه ى پیشنهادات رسیده در روز یکشنبه مورخ 1401/02/11 راس ساعت 14:30 در محل دفتر شهردار باز و قرائت خواهد شد . 
توضیح : اعتبارات دولتى به صورت اوراق اسناد خزانه مى باشد .

آگهى مناقصه آسفالت معابر سطح شهر ( نوبت دوم )

م.الف : 1306783 احمد عبداللهى - شهردار بویین میاندشت

محل تامین اعتبارمبلغ مناقصهمحل اجراعنوان مناقصهردیف
دولتى - شهردارى20/000/000/000 ریال معابر سطح شهر آسفالت معابر شهرى 1
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ذایى
بهتریــن                                                                              مواد غ
                   که سالمت چشم را تقویت مى کنند

چربى هاى دور شــکم فقط باعث تنگى لباس هایتان نمى شوند؛ بلکه 
عروق خونى شما را نیز تنگ مى کنند و زمینه ساز بسیارى از بیمارى ها 

هستند!
 وجود چربى دور شکم بســیار مضر اســت و افرادى که داراى چربى 
شکمى اضافى هستند، بیشتر در معرض خطرند. از انواع چربى هاى دور 
شکم مى توان به چربى احشایى اشاره کرد که یک عامل خطرساز براى 
دیابت نوع 2، ناراحتى قلبى و دیگر بیمارى هاست. راه هایى وجود دارند 
که با استناد بر یافته هاى علمى به شما کمک مى کنند این چربى ها را به 

گونه اى بى خطر از بین ببرید و سالم تر زندگى کنید.

فیبر محلول آب را جذب کرده و ژلى را تشکیل مى دهد 
که به کاهش ســرعت غذا در هنگام عبور از سیستم 

گوارش شما کمک مى کند.
مطالعات نشــان مى دهد که این نوع فیبر با افزایش 
احساس ســیرى در بدن، باعث کاهش وزن مى شود 

و شــما به طور طبیعى کمتر غذا مى خورید. عالوه بر این، فیبر محلول 
ممکن در کاهش چربى شکم مؤثر است.

یک مطالعه مشاهده اى روى بیش از 1100 بزرگسال نشان داد که به 
ازاى هر 10 گرم افزایش مصرف فیبر محلول، چربى شکم در طى یک 
دوره 5 ساله 7/3 درصد کاهش مى یابد.  سعى کنید هر روز غذاهایى با 
فیبر باال مصرف کنید. منابع عالى فیبــر محلول عبارتند از: دانه کتان، 

کلم بروکسل، آووکادوها، حبوبات، تمشک .

ورزش هــوازى (کاردیو) یک راه مؤثــر براى بهبود 
سالمت و ســوزاندن کالرى اســت. تحقیقات نشان 
مى دهد که یکى از مؤثرترین اشــکال ورزش براى 
کاهش چربى شکم است. دفعات و مدت زمان برنامه 

تمرینى شما مهم تر از شدت آن است.
یک مطالعه نشان داد که زنان یائسه با انجام تمرینات 
هوازى به مدت 300 دقیقه در هفته، در مقایسه با زنانى که نصف این 

زمان (150 دقیقه) در هفته ورزش مى کردند، چربى بیشترى 
در تمام نواحى بدن از دست دادند.

اســترس مى تواند با تحریک 
غدد فــوق کلیــوى براى 
تولید کورتیــزول (که به 
عنوان هورمون استرس 
نیز شــناخته مى شود)، 
چربى شکم را افزایش دهد.تحقیقات نشان 
مى دهد که سطوح باالى کورتیزول اشتها را 

افزایش مى دهد و ذخیره چربى هاى دور شکم 
را بیشــتر مى کند.براى کمک به کاهش چربى شــکم، 

فعالیت هاى لذت بخشى که موجب کاهش استرس میشوند، را انجام دهید 
تمرین یوگا یا مدیتیشن از مؤثرترین روش ها هستند.

3 ترفند مؤثر براى از بین بردن چربى شکم
ى کردند، چربى بیشترى 

کککککککریک ا تح
ى براى
که به 
ررس
ود)،د)،
شان

تها را 
ور شکم 

ش چربى شــکم،
یهید انج انجامدام د هش استرس میشوند، راا

وش ها هستند.

گرفتگى بینى کامال شــایع اســت و مى تواند به  
دلیل سرماخوردگى، آنفلوانزا، آلرژى هاى فصلى یا 

باکترى هاى مضر ایجاد شود.
لیزا دى استفانو، استادیار دانشگاه میشیگان در درمان 
آسیب شناسى استخوان، راهى ساده و غیر تهاجمى 

براى تمیز کردن سینوس ها ارائه مى دهد.
چگونه ســینوس هایتان را تمیز کنید: زبانتان را به 
ســقف دهانتان فشــار دهید. یک انگشت را میان 
ابروهایتان گذاشته و فشار دهید. حدود بیست ثانیه 
نگه دارید. ســینوس هایتان باید شــروع به تخلیه 

شدن کنند.

این تکنیک چگونه عمل مى کند؟
سینوس ها، حفره هاى توخالى در استخوان جمجمه 
هستند. این حفره ها با هم در ارتباطند و با بافت غشاى 
مخاطى و مخاط پرشده اند. این استخوان ها نسبتا 
انعطاف پذیرند؛ بنابراین یک ماساژ ساده مى تواند به 
تمیز کردن هرگونه مایعى که در درون این حفره ها 

انباشته شده است، کمک کند.
فشار میان ابروها، استخوان پیشانى را کمى داخل 
برده و روى استخوان بینى هم که در پشت آن است 
تاثیر مى گذارد.فشار ریتمیک زبان به سقف محکم 
دهان، فک فوقانى و تیغه  بینــى را تحت تاثیر قرار 
مى دهد. این استخوان، مجرا هاى بینى را به دهان 
مرتبط مى کند. فشار باعث مى شــود تیغه بینى به 
عقب و جلو بجنبد. این حرکت باعث مى شود سایر 
استخوان ها به  سمت بیرون برجسته شوند و در نتیجه 
مایع از سینوس ها خارج شده و به سمت بینى و حلق 

حرکت مى کند.

خواب کافى و خوب در سالمتى و روحیه انسان تاثیر 
بسیار زیادى دارد.

 غذا هایى که مى خورید تاثیر بسیار زیادى بر روى 
خواب شما دارند در نتیجه این خبر را دنبال کنید تا 
بفهمید براى خواب بهتر چه چیز هایى باید بخورید.

همه ما مى دانیم که رژیم غذایى بر روى خواب تاثیر 
زیادى مى گذارد. حال تحقیقات جدید نشــان داده 
است که پیروى از رژیم مدیترانه اى تاثیر بسیارى بر 
روى خواب شما گذاشته و با رعایت این رژیم غذایى 
مى توانید خواب بسیار بهترى را تجربه کنید.افرادى 
که فیبر بیشتر، چربى هاى سالم تر (مانند چربى هاى 
اشباع نشده چندگانه)، میوه ها و سبزیجات غنى از 
سروتونین و مالتونین و مواد مغذى ضد التهابى مانند 
آنتى اکسیدان ها و اسیدهاى چرب امگا 3 مصرف 

مى کنند، خواب بهترى دارند.

ورزش منظم اثرات مثبتى بر عملکرد شناختى در 
افراد مسن دارد. طبق شواهد، ورزش هاى هوازى 
بیش از ســایر ورزش ها در این فرآیند نقش دارند، 
چرا که این گروه از ورزش ها عملکردهاى اجرایى 
را بهبود مى بخشند. به عبارت دیگر، ورزش بدنى به 
عنوان یک تعدیل کننده و محافظت کننده عصبى 
مهم با پتانســیل کنترل بیمارى آلزایمر و تقویت 

عملکردهاى مغزى عمل مى کند.
 شواهد زیادى نشانگر تأثیر مثبت ورزش بر آلزایمر 
هستند، اما چگونگى اثربخشى ورزش بر آلزایمر 
هنوز به تحقیقات بیشــترى نیاز دارد. به احتمال 
زیاد مکانیســم هاى مختلفى در اثر ورزش کردن 
ایجاد مى شوند که نتیجه آنها از پیشرفت بیمارى 
آلزایمر جلوگیــرى مى کند. برخــى از مهم ترین 
تأثیرات ورزش عبارتنــد از: بهبود جریان خون به 
مغز، افزایش کیفیت خواب، تقویت سالمت قلب 
و عروق و سوخت و ساز بدن، پیشگیرى و درمان 
افسردگى.با توجه به این که درمانى براى بیمارى 
آلزایمر وجود ندارد، یافتــن راه حلى براى به تأخیر 
انداختن پیشرفت این بیمارى (که توسط تخریب 
اعصاب ایجاد مى شود)، اهمیت دارد. افزایش میزان 
ورزش و فعالیت بدنى مى تواند به دســتیابى این 

هدف به طور پایدار و مقرون به صرفه کمک کند.

فعالیت بدنى، توانایى هاى شناختى را 
بهبود مى بخشد

عوامل مختلفى بر عملکرد شناختى تأثیر مى گذارد 
که سبک زندگى یکى از آنهاست. مطالعات نشان 
مى دهد که ورزش هوازى مى تواند فعالیت نوسانى 
مغز را تعدیل کند و بر پویایى عصبى زیربناى توجه 
بصرى تأثیر بگذارد.افراد مسنى که به مدت دو تا 
10سال فعالیت  بدنى داشته باشند، کاهش عملکرد 
شناختى کمترى را تجربه مى کنند. عالوه بر این، 
داشتن فعالیت بیشتر سبب بهبود عملکرد اجرایى، 
بهبود حرکات، افزایش تمرکز و تقویت ســرعت 
پردازش و حافظه مى شود. فراموش نکنید در کنار 
تمرینات هوازى (که براى تقویت عملکرد شناختى 

توصیه مى شوند)، دیگر تمرینات نیز مفید هستند.

متخصص تغذیه در روســیه در مقاله اى مدعى شــد 
که خوردن ماهى، کلم ترش و محصوالت پروتئینى 

احتمال سرماخوردگى را کاهش مى دهد.
 نورژاخان در مقاله اى نوشــت:"مصرف برخى از انواع 
ماهى ها و همچنین لبنیات خطر ابتال به سرماخوردگى 
را در زمســتان کاهش مى دهد.  در روزهاى سرد، بدن 
به ویژه به یک رژیم غذایى متنوع و ســالم نیاز دارد. 
رژیــم غذایى باید شــامل ماهى هــاى غنى از 
ویتامین D باشــد: ماهى قزل آال، ماهى آزاد، 
ماهى تن و ســاردین. فرآورده هاى شیر 
تخمیر شده سرشــار از پروبیوتیک ها و

 الکتوباســیل ها را نیز باید بیشــتر 
مصرف کنید. کلم ترش باید در منوى 
زمستانى باشــد. کلم هاى قرمز و 
ترش که مقدار زیادى ویتامین در 
آن ها تشکیل مى شــود، به ویژه 
اسید اسکوربیک و پروبیوتیک ها. به 
غذاهاى پروتئینى از جمله پروتئین حیوانى بیشتر توجه 
کنید. این مواد، آمینو اسیدهاى زیادى در اختیار ما قرار 
مى دهند که براى ایمنى مهم هستند.  سبزیجات و میوه 

هاى تازه را بسیار مصرف کنید. 

پنج شنبه  1 اردیبهشت  ماه  1401سالمتسالمت

ووموواد ننـنن ـــ

ک تتیتم ووقو ققت ممشششمرا ششچ تتمت ال
بسیارى از ما درباره اینکه چه مواد غذایى براى چشم ها مفیدند مطالبى شنیده 
ام. شاید وجه مشترك آن ها در این نکته باشد که هویج براى چشم بسیار مفید است. اما مواد غذایى 

فراوان دیگرى هستند که چه بسا بیشتر از هویچ براى سالمت چشم مفید است. در این گزارش 
هستند، آورده شده است.از نمونه ویتامین ها، مواد معدنى و بهترین منابع آن ها که براى تقویت سالمت چشم مفید 

بسیارى از ما درباره اینکه چه مواد غذایى براى چشم ها مفیدند مطالبى 
شنیده ایم. شاید وجه مشترك آن ها در این نکته باشد که هویج براى چشم بسیار 
سالمت چشم مفید است.مفید است. اما مواد غذایى فراوان دیگرى هستند که چه بسا بیشتر از هویچ براى 

 در این گزارش از نمونه ویتامین ها، مواد معدنى و بهترین منابع آن ها 
که براى تقویت سالمت چشم مفید هستند، آورده شده است.

و

م ها مفیدند مطالبى 
 چشم بسیار 
ز هویچ براى 

ن ها 

ویتامین E براى سالمت چشم
بیمارى هاى چشــمى به دلیل عدم تعادل بین رادیکال هاى 
آزاد و آنتى اکسیدان ها در بدن انســان رخ مى دهد. ویتامین 
E یک آنتى اکسیدان قوى است. به محافظت از سلول هاى 
چشم در برابر آســیب رادیکال هاى آزاد کمک مى کند. رژیم 
غذایى سرشار از ویتامین E به جلوگیرى از آب مروارید مرتبط 
با افزایش سن کمک مى کند و تأثیر مفیدى در حفظ سالمت 

چشم دارد.

E غذا هاى غنى از ویتامین
روغن هاى گیاهى، آووکادو، ســبزیجات با برگ ســبز تیره 
،دانه هاى روغنى ،بادام زمینى، ماهى ســالمون، قارچ و تخم 

مرغ غنى از ویتامین E است.

لوتئین و زاکسانتین براى 
تقویت سالمت چشم

لوتئین و زآگزانتیــن ترکیبات مفیدى 
هســتند که توســط گیاهان متعلق به 
گروه کاروتنوئید ها سنتز مى شوند. این 
عناصر اجزاى سازنده ماکوال و شبکیه 
هســتند. آن ها با کمک به فیلتر کردن 
نور آبى بالقوه خطرناك از چشــم ها در 
برابر آسیب محافظت مى کنند. دوز هاى 
توصیه شــده روزانه براى این ترکیبات 

مشخص نشده است.

غذا هاى غنى از لوتئین و 
زآگزانتین

اسفناج، کلم، کلم سفید، نخود فرنگى، 
عضله دوسر، بروکلى، مارچوبه، هویج، 
پســته و فلــز روى غنــى از لوتئین و 
زآگزانتین است. 

ویتامین B بر کیفیت بینایى تأثیر 
مى گذارد

مصرف ویتامین هاى B۹ ،B۶ و B۱۲ سطح 

هموسیستئین را کاهش مى دهد، پروتئینى در 

بدن که مى تواند باعث التهاب و افزایش خطر 
دژنراسیون ماکوال شود.

B غذا هاى غنى از ویتامین

 محصوالت لبنى تخمیر شــده، تخم مرغ، 

ماهى روغنى، ســبزیجات با برگ سبز تیره، 

حبوبات، دانه هاى روغنى، سبزیجات (سیب 

زمینى، چغندر، کلم، اسفناج) و مرکبات و موز 
غذاهاى غنى از ویتامین B هستند.

روى
روى یک آنتى اکســیدان قوى است که 
از چشم در برابر آسیب سلولى محافظت 
مى کند. روى یک مــاده معدنى ضرورى 
براى سالمت چشــم است. اما در صورت 
مصرف روى، جذب مس کاهش مى یابد، 
بنابراین توصیه مى شود آن را با غذا هاى 

حاوى مس ترکیب نکنید.

غذا هاى غنى از روى
در ســبوس گندم، بادام زمینى، دانه هاى 
آفتابگردان ،پنیر،گوشت، لوبیا و گردو روى 

وجود دارد.

C تقویت سالمت چشم با ویتامین
ویتامیــن C یــک آنتى اکســیدان قوى 
است که از چشــم ها در برابر اثرات مضر 
رادیکال هاى آزاد محافظــت مى کند. از 
تولید کالژن، پروتئین ساختمانى که براى 
ترمیم بافت هاى چشم در قرنیه الزم است، 
پشــتیبانى مى کند. ویتامین C به کاهش 
خطر ابتال بــه آب مروارید کمک مى کند. 
براى دریافت مقدار توصیه شــده روزانه 
ویتامین C، باید مصــرف برخى غذا ها را 

افزایش دهید.

C غذا هاى غنى از ویتامین
مرکبات و میوه هاى اســتوایى، فلفل، کلم 
بروکلى و کلم سفید، میوه ها، به خصوص 
توت سیاه و توت فرنگى،  شوید و جعفرى و 

اسفناج غنى از ویتامین C است.

ویتامین A براى تقویت 
ذهن مى رسد هویج است، اما فقط این نیست.نگه مى دارد. وقتى صحبت از سالمت چشم مى شود، اولین چیزى که به غذا هاى غنى از ویتامین A رنگ نارنجى دارند. ویتامین A قرنیه را تمیز سالمت چشم

A هستند. کرفس، گل  روغن ماهى، جگر گاو، هویج، پنیر فتا، ماهى ســالمون، کره، تخم مرغ غذا هاى غنى از ویتامین A کدو تنبــل و فلفل نیز حاوى حالى که سبزیجات برگ سبز تیره، رز، اسفناج و شوید نیز منابع عالى هستند، در و شــیر بزرگترین منابع ویتامین
ویتامین A هستند.

کاروتنوئید ها سنتز مى شوند. این گروه
و شبکیه  عناصر اجزاى سازنده ماکوال
هســتند. آن ها با کمک به فیلتر کردن 

ذهن مى رسد هویج است، اما فقط این نیس
A غذا هاى غنى از ویتامینA

غ خ نور آبى بالقوه خطرناك از چشــم ها در ک
برابر آسیب محافظت مى کنند. دوز هاى

توصیه شــده روزانه براى این ترکیبات 
مشخص نشده است.

غذا هاى غنى از لوتئین و 
زآگزانتین

اسفناج، کلم، کلم سفید، نخود فرنگى، 
عضله دوسر، بروکلى، مارچوبه، هویج، 
پســته و فلــز روى غنــى از لوتئین و 
زآگزانتین است. 

Aو شــیر بزرگترین منابع ویتامین A هستند. کرفس، گل  روغن ماهى، جگر گاو، هویج، پنیر فتا، ماهى ســالمون، کره، تخم مرغ ى
کدو تنبــل و فلفل نیز حاوى حالى که سبزیجات برگ سبز تیره، ررررزرز، اسفناج و شوید نیز منابع عالى هستند، در 

Aوویتامین A هستند.

کدام ویتامین ها روى بینایى 
تأثیر مى گذارند؟

ادعا هاى زیــادى در مورد اثــرات مثبت 
بسیارى از افزودنى هاى تولید شده صنعتى 
بر سالمت چشم وجود دارد. اما اثربخشى 
همه آن ها توســط علم تأیید نشده است. 
مطالعه موسسه ملى چشم آمریکا در مورد 
آب مروارید و دژنراسیون ماکوال (بیمارى 
لکه زرد) وابسته به سن است. دژنراسیون 
ماکوال یک بیمارى مرتبط با افزایش سن 
اســت. فرآیند هاى ناحیه مرکزى شبکیه 
مختل شده و در صورت پیشرفت بیمارى 

منجر به نابینایى مى شود.
محققان شروع به بررسى اثرات استفاده 
از دوز هاى بــاالى کمپلکس هاى آنتى 
اکســیدانى روى چشــم براى کمک به 
جلوگیرى از چنیــن فرآیند هایى کردند. 
مطالعات بیش از پنج سال نشان داده است 
 ،E و C که مصرف منظــم ویتامین هاى
زآگزانتین، لوتئیــن، روى و مس مى تواند 

روى چشم ها تأثیر بگذارد.
نتایج ایــن مطالعــه نشــان داد که این 
مواد خطر از دســت دادن بینایى را تا 25 
درصد کاهش مى دهند. در ادامه لیســتى 
از غذا هایى که باید در رژیم غذایى گنجانده 
شوند تا ویتامین هاى الزم براى سالمت 

چشم را دریافت کنید، آورده شده است.

Eویتامین E براىسالمت چشم
بینرادیکال ادل ت د ل ل

Eمرغ غنى از ویتامین E است.

ویتامینA رنگ Aغذاهاى غنى از

ردند. 
 است 
 ،E E و C

ى تواند 

ه این 

فیتبینایى ک

تا ا ش ال

روى
روى یک آنتى اکســیدان قوى است که

ا

12
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مقدار زیادى 
فیبر محلول 
بخورید

تمرینات هوازى 
(کاردیو) 
انجام دهید

سطح استرس 
خود را 

کاهش دهید

با خوردن این غذاها 
بهتر بخوابید

چگونه 
سینوس هایتان را 

تمیز کنید

آیا ورزش در 
جلوگیرى از 
بیمارى آلزایمر 
مؤثر است؟

خوراکى هایى 
براى مقابله با 
سرماخوردگى 
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به موجب ماده 11- قانون ثبت اسناد و ماده 59 - اصالحى آیین نامه مربوط به امالکى که در سه 
ماهه چهارم سال 1400 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره هاى از قلم افتاده و نیز 
آنچه طبق آراء هیات محترم نظارت ثبت ، آگهى آنها باید تجدید شود مربوط به بخش یک شهرضا 

را به شرح زیر آگهى مى نماید :
ردیف الف)امالکى که در سه ماهه چهارم 1400 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده است :

یکم : شماره هاى فرعى از 1- اصلى ابنیه
3293 باقیمانده- فرهاد افشارى شــهرضا فرزند سیف اله و فاطمه آقاسى فرزند جمشید بالسویه 

: ششدانگ یک باب خانه که پالك 7277 فرعى از آن مجزى شده به مساحت 81,93 متر مربع
5711 باقیمانده- رضا پارسائى فرزند نعمت اله : ششدانگ یک باب مغازه با طبقه تحتانى که پالك 

هاى 6282 و 6527 فرعى از آن مجزى شده به مساحت 59,33 متر مربع
10196- حمید رضا بهارى فرزند رحمت اله : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 3931 

فرعى به مساحت 63,51 متر مربع
10217- شهردارى شهرضا به شناســه ملى 1400277359 : ششدانگ یک قطعه زمین محل 

داالن و گذر متروکه به مساحت 44,25 متر مربع
دوم : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

661- مهدى رضوانى فرزند حسین و میترا بال افکنده فرزند رمضانعلى و نیکان على نژاد فرزند 
محمد على به والیت پدرش بالسویه نســبت به تمامت 3,58 سهم مشاع و مهدى و ایران هر دو 
جاورى فرزندان جمشید بالسویه نســبت به تمامت 1,92 سهم مشاع از 46 سهم ششدانگ یک 

قطعه باغ
1039- شوکت مهجور فرزند تقى و فرشته ملکیان فرزند على اکبر بالسویه نسبت به تمامت 0,98 

سهم مشاع از 37,50 سهم ششدانگ یک قطعه ملک
1257 باقیمانده- سمیرا قدیمى فرزند علیرضا : ششدانگ یک باب خانه که پالك هاى 2263 و 

2740 و 2741 و 5810 فرعى از آن مجزى شده به مساحت 439,14 متر مربع
9091- ناصر افشارى فرزند قربانعلى : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 190,81 متر مربع

9636- مظفر دهقان شهرضا فرزند اسماعیل : ششدانگ یک باب خانه نیمه مخروبه به مساحت 
199,58 متر مربع

13973 - سحر برده جى فرزند کیانوش نسبت به چهار دانگ مشاع و مجتبى امانى باردئى فرزند 
عزت اله نسبت به دو دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 137,84 متر مربع

14077- منصوره خورسندى فرزند جهانگیر : ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 
211,20 متر مربع

15608 - بهنام عباسى وندا فرزند عباس : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 252,36 متر مربع
15609 - حانیه آقائى فرزند على محمد : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 125 متر مربع

16393 – فاطمه موسوى فرزند سید مالک : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 156,10 متر مربع
17923 – توران رضائى فرزند نصیب اله : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 106,20 متر مربع

18112 – زهرا ، مدینه ، مریم و جمیله همگى حاجى دولو فرزندان نوذر بالسویه : ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 107 متر مربع

18262- فریبرز بهرامى فرزند سهراب : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 110,63 متر مربع
18467 - زهرا دهقانى فرزند اسکندر : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 107,43 متر مربع

18634 – سودابه نره ء فرزند تقى : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 166 متر مربع
18687- مجتبى خدادادى پور شــهرضا فرزند عباس و بتول آقاسى شــهرضائى فرزند امان اله 
بالسویه : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 729 فرعى به مساحت 197,36 متر مربع

18688- بهمن صفدرى حاجى دولو فرزند محمد : ششــدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به 
مساحت 150 متر مربع

18689- مریم حاجى دولو درشورى فرزند هرمز : ششــدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به 
مساحت 191,19 متر مربع

18690- فرحان ریحانپور فرزند فاضل : ششــدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 
191,25 متر مربع

18691- خوبیار جیرانى فرزند على ناز : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 145,30 متر مربع
18692- ابراهیم غالم الدین فرزند محمد : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 148,66 متر 

مربع
18696 – مصطفى افشارى فرزند محمود : ششدانگ قسمتى از یک باب خانه محل گذر متروکه 
به مساحت 54,06 متر مربع که به انضمام ششــدانگ پالك هاى 2296 و 18511 فرعى جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
18697 – حسینعلى , حجت اله ، حبیب اله ، امیراله بالسویه نسبت به چهار دانگ مشاع و فاطمه ، 
طاهره ، بتول و صدیقه بالسویه نسبت به دو دانگ مشاع همگى اهرى فرزندان عباس : ششدانگ 
قسمتى از یک باب ساختمان محل گذر متروکه به مساحت 54,20 متر مربع که به انضمام قسمتى 

ار پالك 2082 فرعى جمعاً تشکیل یک باب ساختمان را داده است

18703- پوریا آقابائى فرزند ایرج نسبت به چهار دانگ مشاع و سمیرا کهن فرزند على نسبت به 
دو دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 9941 فرعى به مساحت 182,25 

متر مربع
18713- عزیزاله صفدریان فرزند هوشنگ : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 152,50 متر مربع

18718- على یار دهقانى فرزند سرفراز : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 125 متر مربع
18719- بهجت محمدى رهیزى فرزند فریدون : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 

16767 فرعى به مساحت 127,50 متر مربع
18720- سهیال سبزوارى فرزند قاسم : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 9941 

فرعى به مساحت 344,86 متر مربع
18721- کیوان سبزوارى فرزند قاسم : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 9941 

فرعى به مساحت 316,05 متر مربع
18722- حسین عظیمى فرزند محمد جعفر نسبت به چهار دانگ مشاع و سهیال جعفرى فرزند 
سرفراز نسبت به دو دانگ مشاع : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1629 فرعى به 

مساحت 212,80 متر مربع
18723- کامران سبزوارى فرزند قاسم : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 9941 

فرعى به مساحت 335,18 متر مربع
18724- بهنام قره خانى فرزند فتح اله : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 125 متر مربع
18725- حلیمه رهنما فرزند فرهاد : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 189,08 متر مربع

18770- انوشیروان کهن سال فرزند کیامرث : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 
16535 فرعى به مساحت 175,72 متر مربع

18786- محمد رضا پور حاجى دولو فرزند محمد : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 206,57 
متر مربع

18787- ماه بانو پرکم فرزند على اکبر : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 118,50 متر مربع
18788- نجیمعلى مرادى حاجى دولو فرزند جهان بخش و ثریا قره خانى فرزند سیف اله بالسویه 

: ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 10472 فرعى به مساحت 206,87 متر مربع
18789- اکبر پورحاجى زاده فرزند امیرعلى : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 161,54 متر مربع

18790- طیبه عاشورى فرزند احمد : ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 160 
متر مربع

18791- ســیما قربانى فرزند قربانعلى و مصیب طاهرى مهر فرزند عبداهللا بالسویه : ششدانگ 
یک باب مغازه با ســاختمان تحتانى و فوقانى مجزى شــده از پالك 15783 فرعى به مساحت 

57,58 متر مربع
18792- مهدى سلوکى فرزند علیرضا و هاجر فاتحى دهاقانى فرزند آیت اهللا بالسویه : ششدانگ 

یک باب خانه که قبًال قسمتى از پالك 439 فرعى بوده به مساحت 103,61 متر مربع
18793- فاطمه هادى به فرزند ابوالقاسم : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 157,26 متر مربع

18794- احمد رضا و محمد رضا هر کدام نسبت به 2979,56 سهم مشاع ، شهین ، شهپر ، شهره 
، شهناز و شهرناز هر کدام نسبت به 1489,78 سهم مشاع همگى پژوهنده فرزندان حمزه و حمید 
رضا اختر فرزند محمد على نسبت به 500 سهم مشاع از 13908,02 سهم ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعى به مساحت 13908,02 متر مربع
18795- احمد رضا نسبت به 3899,71 سهم مشاع ، محمد رضا نسبت به 4425,71 سهم مشاع ، 
شهین نسبت به 3527,856 سهم مشاع ، شهپر و شهناز هر کدام نسبت به 3001,856 سهم مشاع 
، شهره و شهرناز هر کدام نسبت به 2475,856 سهم مشاع همگى پژوهنده فرزندان حمزه و حمید 
رضا اختر فرزند محمد على نسبت به 3000 سهم مشاع از 25808,7 سهم ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعى به مساحت 25808,7 متر مربع
18796- احمد رضا نسبت به 7016,655 سهم مشــاع ، محمد رضا نسبت به 8016,655 سهم 
مشاع ، شهین ، شهپر ، شهره ، شهناز و شهرناز هر کدام نسبت به 3508,328 سهم مشاع همگى 
پژوهنده فرزندان حمزه و حمید رضا اختر فرزند محمد على نســبت به 3500 ســهم مشــاع از 
36074,95 سهم مشاع از 54574,4 ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 

54574,40 متر مربع
سوم : شماره هاى فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان

6314- خسرو و قدرت اله هر کدام نســبت به 20 حبه و چهار – هفتم حبه مشاع ، جمیله نسبت 
به 10 حبه و دو - هفتم حبه مشاع همگى خاتمى فرزندان حســین ، لیال و حسام هر دو خاتمى 
فرزندان فضل اله و اقدس آزاد فرزند ســید کمال به قانون ارث نسبت به 20 حبه و چهار – هفتم 
حبه مشاع از 72 حبه : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 1153 فرعى به مساحت 

563,25 متر مربع
6324- اصغر صداقت شهرضا فرزند عبدالخالق : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

1339 فرعى به مساحت 157,55 متر مربع
6325- مهناز فخار شهرضا فرزند ابراهیم : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1339 

فرعى به مساحت 161 متر مربع
6326- امیر حسین فخار شهرضا فرزند حسن و زهره فخار فرزند حسن بالسویه : ششدانگ یک 

باب خانه مجزى شده از پالك 544 فرعى به مساحت 189,26 متر مربع
6347 – امان اله رهبر فرزند حسین نسبت به پنج دانگ مشاع و فردوس نصرت فرزند قاسم نسبت 
به یک دانگ مشاع : ششدانگ قسمتى از یک باب خانه محل جوى متروکه به مساحت 44,15 متر 
مربع که به انضمام ششدانگ پالك هاى 967,1 فرعى که به شماره 5698 فرعى تبدیل شده و 

1880 و 2988 فرعى جمعاً تشکیل یک باب خانه را داده است
6348- مریم گالبى فرزند شکراله : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 797 فرعى به 

مساحت 158,98 متر مربع
چهارم : شماره هاى فرعى از 4- اصلى مزرعه برزوك آباد

1750 باقیمانده- سکینه ساجدى خواه فرزند حمداله : ششدانگ یک باب خانه که پالك 2641 
فرعى از آن مجزى شده به مساحت 234,27 متر مربع

2303 باقیمانده- على شبانپور فرزند فرامرز : ششدانگ یک قطعه زمین محصور که پالك هاى 
2626 و 2645 فرعى از آن مجزى شده به مساحت 175,20 متر مربع

2475- محمد على فرد افشارى تله بازلو فرزند عبدالرضا : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
74,80 متر مربع

2964- رحیم طوبائى فرد فرزند احمد : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 230,30 متر مربع
2965- رضا على پورنیا فرزند شاعلى : ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 2010 فرعى 

به مساحت 48 متر مربع
2966- مجید بهارى فرزند فضل اله : ششدانگ یک باب کارگاه سفالگرى مجزى شده از پالك 

2132 فرعى به مساحت 198,82 متر مربع
2968- غالمرضا عباسى فرزند على و مریم ماهر فرزند جمشید بالسویه : ششدانگ یک باب خانه 

مجزى شده از پالك 1421 فرعى به مساحت 215 متر مربع
2970– پرویز فرزند حاجى آقا و احمد رضا فرزند پرویز هر دو رستمى همگینى بالسویه : ششدانگ 
قسمتى از یک باب مغازه با ساختمان فوقانى آن مجزى شــده از پالك 212 فرعى به مساحت 
162,71 متر مربع که به انضمام قسمتى از جوى متروکه جمعاً تشکیل یک باب مغازه با ساختمان 

فوقانى آن را داده است
2971– پرویز فرزند حاجى آقا و احمد رضا فرزند پرویز هر دو رستمى همگینى بالسویه : ششدانگ 
قسمتى از یک باب مغازه با ساختمان فوقانى آن محل جوى متروکه به مساحت 8,25 متر مربع 
که به انضمام قسمتى از پالك 212 فرعى جمعًا تشــکیل یک باب مغازه با ساختمان فوقانى آن 

را داده است
2972- مهناز بهرامى درشورى فرزند عبداله : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1047 

فرعى به مساحت 159,42 متر مربع
پنجم : شماره هاى فرعى از 21- اصلى مزرعه رشکنه

259- اصغر و اکبر هر دو بابا ربیع فرزندان عبدالعلى بالســویه : ششــدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 343 متر مربع

3266- محمد جعفر رضائى فرزند حمید رضا : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 
199 فرعى به مساحت 200,02 متر مربع

3267- محمد على رضائى فرزند حمید رضا : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 199 
فرعى به مساحت 200,02 متر مربع

3268- اشرف برزوك فرزند عبدالعلى : ششــدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 199 
فرعى به مساحت 180 متر مربع

ششم : شماره هاى فرعى از 23- اصلى مزرعه سودآباد
3217- مرتضى قدیمى فرزند عبدالخالق و عزت نظریت فرزند غالم حسین بالسویه : ششدانگ 

یک باب خانه مجزى شده از پالك 322,1 فرعى بوده به مساحت 115,60 متر مربع
3227– شیما انصاریپور فرزند احمد : ششدانگ قســمتى از یک قطعه زمین محل گذر متروکه 
به مساحت 44,83 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 146 فرعى جمعًا تشکیل یک قطعه 

زمین را داده است
3237- على صالحپور فرزند حسن : ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 904 

فرعى به مساحت 239,17 متر مربع
3238- الهام شاهنظرى فرزند محمد : ششدانگ یک قطعه زمین محصور که قبًال قسمتى از پالك 

119 فرعى بوده به مساحت 130,90 متر مربع
3239- الهام شاهنظرى فرزند محمد : ششــدانگ یک باب خانه که قبًال قسمتى از پالك 119 

فرعى بوده به مساحت 123,80 متر مربع
هفتم : شماره فرعى از 43- اصلى مزرعه خسرو آباد

65- فاطمه قدمى فرزند نعمت اله : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 675 متر مربع
هشتم : شماره هاى فرعى از 50- اصلى مزرعه اله آباد

39- حسینعلى ترابى فرزند نصراله نسبت به تمامت چهل و چهار – یک هزارم سهم مشاع از 50 
سهم ششدانگ یک قطعه زمین دویست قفیزى به موجب راى شماره 4546 مورخ 1400,08,13 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى که در 
ازاء آن ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام به مساحت 44,47 متر مربع در سهمش واقع شده است

44 باقیمانده- منیره سمنان فرزند احمد رضا و عبدالمجید گالبى فرزند على بالسویه : ششدانگ 
قسمتى از یک باب خانه نیمه تمام که شماره هاى 730 ، 815 ، 854 ، 857 ، 882 و 1148 فرعى 
از آن مجزى شده به مساحت 219,80 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 45 فرعى باقیمانده 

جمعاً تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است
2984- اکرم افشارى نیا فرزند على یار : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 192,84 متر مربع

2987- صادق مطهر فرزند ابراهیم : ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 147 فرعى 
به مساحت 94,82 متر مربع

2988- حسین شــاکرى فرزند قدرت اله و زهرا السادات ابطحى موســى آبادى فرزند آقا حسن 
بالسویه : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 131 فرعى به مساحت 246,78 متر مربع

3000- زینب السادات طبیبیان فرزند سید على : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
190 فرعى به مساحت 147,52 متر مربع

3001- راضیه جمالى فرزند احمد رضا و محمد على کاویانپور فرزند فتح اله بالسویه : ششدانگ 
یک باب خانه مجزى شده از پالك 190 فرعى به مساحت 153,25 متر مربع

3003- اشرف یونسى فرزند احمد : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 125 فرعى به 
مساحت 60,39 متر مربع

3004- سهیال محمودیان کرویه فرزند اکبر : ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 182 
فرعى به مساحت 218 متر مربع

3005- محمود یعقوبى همگینى فرزند جعفرقلى : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
79 فرعى به مساحت 157,45 متر مربع

3007- سکینه عباس پور فرزند رمضان : ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده مجزى شده از 
پالك 192 فرعى به مساحت 211,57 متر مربع

3008- امید ذوالفقارى فرزند ابراهیم : ششــدانگ یک قطعه زمین پى کنى شــده به مساحت 
118,88 متر مربع

نهم : شماره فرعى از 106- اصلى مزرعه ارش آباد
615- ایمان رئیسى شهرضائى فرزند حسینعلى : ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 

300 فرعى به مساحت 39,92 متر مربع
دهم : شماره هاى فرعى از 176- اصلى اسالم آباد

153 باقیمانده- جیران اسدى فرزند دالور : ششدانگ یک باب خانه که پالك هاى 753 و 806 
فرعى از آن مجزى شده به مساحت 207,21 متر مربع

796- على قربان رضائى فرزند قهرمان : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 181,45 متر مربع
848- موسى محمدى فرزند رستم : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 227,90 متر مربع

ردیف ب)امالکى که آگهى نوبتى آن در موعد مقرر منتشر نگردیده و از قلم افتاده است :
یکم : شماره فرعى از 4- اصلى مزرعه برزوك آباد

2976- سلمان صالحى قرحى فرزند جانطال : ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1421 
فرعى به مساحت 146,20 متر مربع

به موجب ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسى نســبت به امالك و رقبات مندرج در این آگهى 
واخواهى داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهى نسبت به آنهائى که تقاضاى ثبت 
شده به شــرح ردیفهاى الف و ب ظرف مدت 90 روز و نســبت به آنهائى که طبق آراء هیات 
نظارت ثبت دفاتر مربوطه شده به شرح ردیف ج ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهى خود 
را کتبًا به این اداره ارائه و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى 
ثبت ، معترض مى بایست ظرف مدت 30 روز از تاریخ تسلیم اعتراض خود به این اداره گواهى 
تقدیم دادخواست را از مراجع ذیصالح قضائى اخذ و به این اداره تسلیم نماید در صورتى که قبل 
از انتشار آگهى دعوائى اقامه شده باشــد طرف دعوا باید گواهى دادگاه را مشعر بر جریان دعوا 
ظرف مدت مرقوم ارائه نماید . اعتراضات یا گواهى طرح دعوا کــه بعد از مدت مرقوم واصل 
شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمنا 
طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید 
و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون 
ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هــاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد 
شد . این آگهى نســبت به ردیفهاى الف و ب در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف ج 
فقط یک نوبت از تاریخ انتشــار نوبت اول در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر 
مى گردد/. تاریخ انتشار نوبت یکم: روز پنج شنبه 1401/02/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: روز 
شنبه 1401/02/31 - م الف: 1298621- مرتضى قدیرى  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرضا /1/236

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1400- اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم 1400 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که بموجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط به امالکی 
است که در سه ماهه چهارم امسال تقاضاي ثبت آن پذیرفته شده و یا قبًال از قلم افتاده و 
یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهی آن تجدید شود و در ردیف الف 90 روز 

و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد .
آگهی نوبتی ردیف الف :
بخش 11 ثبت اصفهان

قطعه 4 نجف آباد
پالك 5/1171 – ســمیه میرزایى فرزند رحمت اله و شکوفه میرزایى فرزند رحمت اله 
بالسویه ششــدانگ یک قطعه زمین محصور پالك 1171 فرعى مجزى شده از 1014 
فرعى از پالك 5 اصلى واقع در قطع 4 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان  به مساحت 

71/36 متر مربع . 
پالك 540/5- رضا عباسى فرزند حسن ششدانگ یکبابخانه بمساحت 50/85 متر مربع.

پالك 915/674-  یوسف محمدى فرزند على ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 168/10 
متر مربع .

قطعه 5 نجف آباد 
پالك 1090/4- داود کاظمى فرزند مانده على  ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 

115/22 متر مربع.
پالك 1127/7- الهام حبیب الهى فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین محصور به 

مساحت 44/83 متر مربع . 
قطعه 6 نجف آباد

پالك 1322- مریم جواهرى زاده فرزند بهروز ششدانگ قسمتى از کوچه متروکه که با 
پالکهاى دیگر توامًا تشکیل یکبابخانه را داده اند  بمساحت 16/63 متر مربع .

قطعه 7 نجف آباد
پالك 236/3- محمد حجتى نجف آبادى فرزند عباســعلى  ششدانگ یکباب آغل به 

مساحت 724/80 متر مربع  .
پالك 685- زهرامحمدى نجف آبادى فرزند حسینعلى به نسبت یکصدو شصت و پنج 
سهم و نوزده - - هفتاد و پنجم سهم مشاع و اعظم محمدى نجف آبادى فرزند حسینعلى 
به نسبت نود و نه سهم و صدو پنجاه و دو – هزارم سهم و اشرف محمدى نجف آبادى 
فرزند حسینعلى به نسبت دویست و سى و یک سهم و صدو سى و سه – سیصدو هفتاد و 
پنجم سهم مشاع از 495/76 سهم ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 495/76 متر مربع  .
پالك 2316/1- محمد ابراهیم ایران نژاد نجف آبادى فرزند محمود  ششدانگ یکباب 

جایگاه سوخت  به مساحت 4941/55 متر مربع  .
قطعه 8 نجف آباد

پالك 266- محمــد بهارلویى فرزند غالمعلى و الهام اســرافیلیان فرزند اســماعیل  
ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز به مساحت 174/14 متر مربع   .

پالك 595/19- طاهره ملکى فرزند ابراهیم ششــدانگ یک قطعــه زمین محصور  
بمساحت 1643/75 متر مربع.

پــالك 1359- فرزانه مطهرى فرزند محمد على  ششــدانگ یکــدرب باغ محصور   
بمساحت 1221/65 متر مربع.

قطعه 9 نجف آباد
پالك 872/55 – عباسعلى معینى نجف آبادى فرزند ابراهیم   ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور  بمساحت 2348/50 متر مربع. 
پالك 880/41 – محمد مهدى کاظمى فرزند محمد حسین ششدانگ یکباب گلخانه  

بمساحت 996/40 متر مربع. 
قطعه 10 نجف آباد

پالك 173/2 – فاطمه بیگم خیراندیش فرزند اسماعیل  نسبت به 501 سهم مشاع و 
معصومه گازرى نجف آبادى فرزند اسماعیل به نسبت 455/60 سهم مشاع از 956/60 

سهم ششدانگ یک قطعه زمین  بمساحت 956/60 متر مربع .
پالك 494/8 – نعمت اله شتابى اوزنبالغى فرزند سیدال و طیبه گیورى فرزند عبداله 

بالسویه ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت 106/22 متر مربع .
پالك1482/116- کبرى دهباشــى فرزند حسین ششــدانگ یکبابخانه به  مساحت 

203/52 متر مربع  .
پالك1482/117- دولت جمهورى اســالمى ایران وزارت آموزش و پرورش استان 
اصفهان به شناســه ملى 140001922668 ششدانگ یکباب مدرســه (کرامت)  به  

مساحت 1489/50 متر مربع  .
پالك1482/118- دولت جمهورى اســالمى ایران وزارت آموزش و پرورش استان 
اصفهان به شناسه ملى 140001922668 ششدانگ یکباب مدرسه (قائم)  به  مساحت 

1690 متر مربع  .
پالك1482/119- دولت جمهورى اســالمى ایران وزارت آموزش و پرورش استان 
اصفهان به شناسه ملى 140001922668 ششدانگ یکباب مدرسه (ایمان)  به  مساحت 

2838/50 متر مربع  .
پالك 1883/1 – مجید چاوشى نجف آبادى  فرزند عباسعلى و سعید چاوشى نجف آبادى 

فرزند عباسعلى و ناهید چاوشى نجف آبادى فرزند عباسعلى بالسویه ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور  بمساحت 1858/05 متر مربع .

پالك 2075– محبوبه کریمى فرزند على اکبر ششدانگ یکبابخانه بمساحت 150/60 
متر مربع 

پالك 2029-  سید رحیم باحیدرى فرزند عباس ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 343/20 
متر مربع.

آگهی ردیف ب
قطعه 8 نجف آباد

پالك 383- ناهید احمدى فرزند ناصر تمامت پنج حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ قطعه 
ملک محصور پالك 383واقع در قطعه 8 نجف آباد بخــش یازده ثبت اصفهان  که در 
آگهى هاى  نوبتى قبلى سهواً پالك 383/1 منتشر شــده بود که که بدین نحو اصالح 

مى گردد . 
 بموجب ماده 16- قانون ثبت اســناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده واحد مصوب 
1373 چنانچه کسی نسبت به امالك ثبت شده ردیف الف از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت شده ردیف ب سی روز گواهی اعتراض 
از مراجع صالحه اخذ و تســلیم نماید اعتراضات و یا گواهی طرح دعوي مطابق قسمت 
اخیر ماده 16- و تبصره ذیل ماده 17 – قانون ثبت رفتار خواهد شد این اگهی نسبت به 
ردیف الف در دونوبت به فاصله سی روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه 
منتشــر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول:1401/02/1 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/02/31 - شماره  م . الف 1302735  - حجت اله کاظم زاده اردستانى - ریئس 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد /1/309

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم   سال 1400

مزایده
اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرســتان خمینى شهر در پروندة کالسۀ 0001612 
له محسن حاج زین العابدین علیه على محمد هارون الرشیدى به خواستۀ مطالبۀ مبلغ 
503/000/000 ریال در حق محکوم له و مبلغ 25/150/000 ریال بابت حق االجرا در 

نظر دارد اموال به شرح کارشناسى:
1- فرش ماشینى یک تخته با ابعاد 4*3، 1200 شانه تراکم 3600 صددرصد اکرولیک 
دستباف گونه با مارك نگین مشهد تابان، نقش گلســتان، سرمه اى،خشتى به ارزش 

105/000/000ریال
2- فرش ماشــینى یک تخته 4*3، 1200 شــانه تراکم 3600 صددرصد اکرولیک 
دستباف گونه طرح گوهر افشان نگین مشهد تابان، زمینۀ کرم به ارزش 100/000/000 

ریال
3- فرش ماشــینى یک تخته 4*3، هزارشــانه، تراکم 3000، صددرصد اکرولیک، 
دستباف گونه، فرش آرشام نقش کپ و ترنج، زمینۀ سرمه اى به ارزش 95/000/000 

ریال
4- فرش ماشینى 4*3، هزارشــانه، تراکم 3600، نقش تابان، زمینه کرم، حاشیه آبى 

روشن، دستباف گونه، تمام اکرولیک به ارزش 100/000/000 ریال 
5- فرش ماشینى 4*3، هزارشــانه، تراکم 3000، ده رنگ، تمام اکرولیک، نقش کد 
1024، زمینه فیروزه اى، حاشیه کرم، نساجى مشهد، تى تا، به ارزش 105/000/000 

ریال
6- فرش ماشینى 4*3، هزارشانه،تراکم 3000، زمینه الکى، تمام اکرولیک، دستباف 

گونه، کاشان، مارك هندلوك به ارزش 95/000/000 ریال
7-  فرش ماشینى 4*3، هزار شانه، تراکم 2700، تمام اکرولیک، نقش باغ معلق، سرمه 

اى، کاشان به ارزش 105/000/000 ریال
8- فرش ماشینى 4*3، 700 شانه، تراکم 2550، نقش آرشیدا، زمینه سرمه اى، تمام 

اکرولیک، کاشان به ارزش 90/000/000 ریال
9- فرش ماشینى 4*3، 700 شــانه، تراکم 2550، نقش دلربا، زمینه اى فیروزه اى، 

حاشیه کرم، تمام اکرولیک، کاشان به ارزش 90/000/000 ریال
10- فرش ماشینى 4*3، 700 شانه، تراکم 2550، زمینۀ گردویى، نقش آرمین، کاشان، 

تمام اکرولیک به ارزش 90/000/000 ریال
11- فرش ماشینى 4*3، 700شانه، تراکم 2550، زمینۀ کرم، نقش افشان، دستباف 

گونه، تمام اکرولیک به ارزش 95/000/000 ریال
12- 5 تخته فرش ماشینى هرکدام به ابعاد 3*2، 1200 شانه، سه بعدى، طرح مدرن 
بیوکى، کاشــان، آوادیس با تراکم 3600 از قرار هرتختــه 60/000/000 ریال جمعًا 

300/000/000 ریال
جمعــًا دوازده مورد به تعــداد 16 تختــه و با مشــخصات ذکر شــده کًال به ارزش 

1/275/000/000 ریال
که کارشــناس رســمى دادگســترى ارزش آن را معــادل 1/275/000/000 ریال 
ارزیابى نموده را از طریق مزایده به فروش برســاند. لذا جلسۀ مزایده در تاریخ یکشنبه 
1401/2/18 ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى شهرستان خمینى شهر 

برگزار مى گردد. طالبین مى توانند پنج روز قبل از مزایده به نشانى خمینى شهر، خیابان 
ولیعصر، فرعى 20، لوازم خانگى هارونى آقاى ایمان هارون الرشیدى مراجعه و مورد 
مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسى اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. خریدار مى بایست ده درصد قیمت پیشنهادى را فى المجلس و مابقى را ظرف 
یک ماه از تاریخ مزایده به حساب دادگسترى واریز نماید. درغیر این صورت ده درصد 
اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است که 
اجراى احکام مدنى تکلیفى در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شــرکت 
در مزایده مى بایست 10 درصد بهاى مال را طى یک فقره چک تضمین شده در وجه 
اجراى احکام مدنى دادگسترى آماده و با در دست داشتن اصل و کپى چک و اصل کارت 
ملى نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعه و درخواست شرکت 
در مزایده را تکمیل و به همراه کپى کارت ملى و اصل فیش ســپرده تحویل نمایند. م 
الف: 1305108 – مدیر و دادوز اجراى احکام مدنى دادگســترى شهرســتان خمینى 

شهر – على حسن زاده /1/375



ورزشورزش 07074297 سال نوزدهمپنج شنبه  1 اردیبهشت  ماه   1401

تاسیس
شرکت ســهامى خاص آهن مکان زاگرس درتاریخ 1401/01/24 به شماره ثبت 521 به 
شناســه ملى 14011022993 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ 
مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : تهیه و توزیع آهن آالت صنعتى ، ساختمانى ،کشاورزى 
اعم از تیرآهن ، قوطى و پروفیل برشکارى و مصالح پوشش سقفهاى شیب دار درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرســتان بوئین میاندشــت ، بخش مرکزى ، شهر بوئین 
میاندشت، محله میاندشت ، کوچه نرگس ، بلوار امام حسین ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 
8565133110 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 7 مورخ 1401/01/16 نزد بانک ملى شعبه بوئین 
میاندشت با کد 2297 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا 
هیئت مدیره آقاى مجید دوست محمدى به شماره ملى 6219198522 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم لیال شفیعى بوئینى به 
شماره ملى 6219200187 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مجتبى 
دوست محمدى به شماره ملى 6219665201 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى احمدرضا اصالنى 
به شماره ملى 6219246616 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى یداله مقصودى به 
شماره ملى 6219880511 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدون شهر (1304391)

تاسیس
شرکت سهامى خاص افق دیدار پاسارگاد درتاریخ 1401/01/21 به شــماره ثبت 70646 به شناسه ملى 14011008529 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى، تولید، توزیع و خرید وفروش انواع لوسترهاى مدرن و به روز و 
انواع آباژورهاى کنار سالنى و رو میزى و انواع لوازم الکتریکى و الکترونیکى ارائه خدمات در زمینه ساخت و تولید و مونتاژ تجهیزات و سیستم هاى روشنایى 
و انواع لوستر و ملزومات روشنایى و نورپردازى و صنایع وابســته، تولید و مونتاژ و خرید و فروش و توزیع انواع چراغ هاى روشنایى، المپ هاى ال اى دى و 
پروژکتور و چراغ هاى خیابانى ال اى دى، تولید و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع المپ و تجهیزات الکتریکى و الکترونیکى و تجهیزات روشــنایى و 
کلیه محصوالت مرتبط با برق و وسایل برقى ، طراحى و اجرا سیستم هاى برق رسانى کارخانجات، ادارات و برج ها و منازل مسکونى . طراحى، تولید، توزیع و 
خرید وفروش انواع لوازم برقى ، انواع المپ و وسایل الکتریکى ، دوربین مداربسته و تجهیزات ضد سرقت ، جک برقى ، سیستم هاى حفاظتى . کلیه امور مربوط 
به برق و الکترونیک - تولید و انتقال نیرو- سیم کشى ساختمان هاى مسکونى – مجتمع هاى مســکونى و ادارى – شرکت در پروژه هاى تاسیساتى و برق و 
نیرو - ارائه خدمات فنى و پشتیبانى و مشاوره و طراحى و نگهدارى و نظارت فنى در امر پروژه هاى تاسیسات برقى و مکانیکى و الکتریکى - نصب و نگهدارى و 
خرید و فروش تجهیزات مخابراتى - طراحى و نصب و اجرا انواع دکل هاى ثابت و متحرك روشنایى و مخابراتى - پست هاى فشار قوى و فشار ضعیف – امور 
مربوط به آسانسور و تاسیسات ساختمانى – نصب و خدمات پس از نصب آسانسور - طراحى و ساخت تابلو هاى برق و فرمان میکروکنترلر پى ال سى - اجراء 
روشنایى معابر و خیابانها - ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات 
داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک 
ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح 
(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله گل نرگس ، کوچه نرگس 10 ، خیابان گل نرگس 
، پالك 89 ، بلوك آر ، طبقه همکف ، واحد 11 کدپستى 8198347850 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 30,000,000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 300000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 10500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 176 مورخ 1400/10/01 
نزد بانک ملى ایران شعبه میدان امام حسین (ع ) اصفهان با کد 3102 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم 
زهره رجبى زفره به شماره ملى 1285656148 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهرداد عبداللهى به شماره ملى 1291968652 به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى حمید عبداللهى به شماره ملى 5659024602 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ژاله خسروى به شماره 
ملى 1273304500 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى محسن مختارى به شماره ملى 1292777281 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1304395)

آگهى تغییرات 
شــرکت فن آوران نفت آمیتیس شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 62807 و شناســه ملى 
14008435623 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/12/16 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
موسسه حسابرســى معین مشــاور مجرب به 
شناســه ملــى 10320404190 به ســمت 
بازرس اصلى و محمد احمد جو به شــماره ملى 
6229902044 به ســمت بازرس على البدل 
براى مدت یک ســال انتخاب گردیدند .روزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1304393)

آگهى تغییرات 
شرکت روهینا فوالد آرتان سهامى خاص به شماره 
ثبت 66352 و شناسه ملى 14009638166 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/12/03 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد :موسســه حسابرسى پایش پرگاس 
کاردان به شناسه ملى 14006093996به سمت 
بازرس اصلى و محســن صالحى رزوه به شماره 
ملى 5759248944 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1304406)

03

02

فینال جام حذفى (یادواره آزادســازى خرمشهر) در فصل 
1401-1400 روز چهارشــنبه 7 اردیبهشت در ورزشگاه 
یادگار امام تبریز بین دو تیم آلومینیوم اراك و  نســاجى 
مازندران برگزار مى شود. آلومینیوم اراك با غلبه بر خلیج 
فارس ماهشهر فینالیست شد و نساجى هم با عبور از سد 

مس کرمان راهى فینال شد.

ستاره مسلمان لیورپول در مصاف تیمش با منچستریونایتد 
موفق به ثبت رکورد جدیدى شد. در چارچوب دیدار معوقه 
هفته ســى ام لیگ برتر انگلیس، لیورپول در ورزشــگاه 
«آنفیلد» به مصاف منچستریونایتد رفت و به برترى 4 بر 
صفر رسید. محمد صالح، ستاره مسلمان لیورپول در این 
بازى موفق به ثبت دبل شد و از این حیث به اولین بازیکن 
تاریخ لیگ برتر انگلیس مبدل شد که موفق شده در یک 

فصل 5 بار دروازه منچستر یونایتد را باز کند.

زمان و مکان فینال جام حذفى

تاریخ سازى
 ستاره مسلمان

01

تیم هاى ملى فوتبال آمریــکا، پرو و اکــوادور اظهار تمایل
کرده اند تا در مرحله نهایى آماده سازى جام جهانى 2022 قطر با 
تیم عربستان دیدار دوستانه برگزار کنند. آمریکا یکى از حریفان 
ایران در مرحله گروهى جام جهانى است. عربستان در ماه هاى 
ژوئن و سپتامبر در جریان اردوى تدارکاتى خود در اروپا چهار 
بازى دوســتانه انجام خواهد داد اما هنوز تصمیم قطعى براى

 بازى هاى دوستانه در اردوى نهایى قبل از جام جهانى که به 
مدت یک ماه در ابوظبى برگزار مى شود، نگرفته است. اردوى 
اروپایى عربســتان در یکى از سه کشــور انگلیس، اتریش و 
سوئیس برگزار مى شود و شامل چهار بازى دوستانه خواهد بود.

حریف ایران 
رقیب عربستان

مرضیه غفاریان
قاسم حدادى فر یک لیدر خوب براى ذوب آهن بود. رهبرى که هرگاه به میدان 
مى رفت، وظایفش را چنان انجام مى داد که ذوب آهن حداقل از نظر سازماندهى 

مناسب در زمین با مشکالت کمترى رو به رو مى شد. کافى است 
تعدادى از بازى هاى اخیر سبزپوشان را دیده باشید تا دستتان 
بیاید خأل بازیکنى مانند کاپیتان ســابق گاندوها طى یکى دو 

فصل چه ضربه اى به این تیم زده است.
ذوب آهن در دو فصلى که حدادى فــر را به دلیل مصدومیت و 

خداحافظى در اختیار نداشت، نتایج مناسبى کسب نکرد و به خیال 
اینکه مشکل در چینش نفرات داخل زمین یا توانایى کادر 

فنى است، هم در ســاختار انتخاب بازیکن و هم در 
کادر فنى دست به تغییرات متعددى زد اما نتوانست 
نتایجى که در زمان حضور حدادى فر در ترکیب 

خود داشت را تکرار کند. 
ذوب آهن در زمان حدادى فر، ســه قهرمانى 

جام حذفى، یک ســوپرجام و نایب قهرمانى 
باشگاه هاى آسیا را به دســت آورده  است؛ 
بنابر این، بیراه نیســت اگــر بگوییم کلید 
مشکل این روزهاى گاندوها عدم حضور 
یک رهبر کلیدى در میدان است. فردى 
با کاریزماى قاســم که بتواند جانشین 
مناســبى براى وى باشــد تا هنگامى 
کــه سبزپوشــان در نبرد بــا حریفان 

دچار مشــکل مى شــوند، بــه خوبى با 
هم تیمى هاى خود ارتباط برقــرار کند و با 

هدایت مقتدرانه، آنها را به بازى برگرداند. 
حدادى فر هرچه نبود، یــک هافبک نظم 
دهنــده در میدان براى گاندوها محســوب 
مى شــد. به جرأت مى توان ادعــا کرد او 
نقشــى را براى سبزپوشــان اصفهانى در 
مســتطیل ســبز اجرا مى کرد کــه کریم 
باقرى زمانى براى سرخپوشان تهران و یا 
تیم ملى ایفا مى کرد؛ منتهــا با این تفاوت 
که کاپیتــان گاندوها بدشــانس بود. او طى 

فصول مختلــف بارها دچار 
مصدومیت شــد و به ناچار 

مدتها از میادین مسابقه دور ماند؛ با این حال، حدادى فر همواره در زمانى که به 
میدان مى رفت یکى از بهترین و کارآمدترین مهره هاى ذوبى ها بود و به همین 
دلیل آسیب دیدگى او و نبودش در زمین همیشه به چشم مى آمد و گاندوها را به 

دردسر مى انداخت. 
قاســم حدادى فــر، 21 ســال در ذوب آهن تــوپ زد اما تاکنــون گاندوها 
نتوانسته اند براى این سرباز جنگنده و هدایتگر خود جایگزین مناسبى پیدا کنند؛ 
با این اوصاف، هنوز متوجه نشده ایم چرا پیش از آغاز فصل جارى و هنگامى 
که کاپیتان ذوبى ها به ناگاه با یک خداحافظى از حضور در جمع سبزپوشــان 
انصراف داد، مسئوالن باشــگاه با این تصمیم مخالفت نکردند، آن هم با وجود 
احتیاج به حضور بازیکنى چون او که تا این زمان جانشین مناسبى برایش 

پیدا نشده است.
ذوب آهــن در فصل جارى با توجه به جوانگرایى ســکاندار 
خود نیاز مبرمى به لیدرى با تجربه چون قاسم حدادى فر 
داشت. بازیکنى که به تازگى مصدومیت خود را پشت 
سر گذاشــته بود و انگیزه زیادى براى آخرین فصل 
بازیگرى خود داشــت. اما ذوب آهن از این شانس 
استفاده نکرد. چه بسا با وجود رهبرى مقتدر در 
جمع گاندوها چون حدادى فر و حضورش کنار 
مســعود ابراهیم زاده که این روزها در نبود 
قاسم وظیفه او را به عهده گرفته، حاال ذوب 
آهن حتى مى توانست جزو مدعیان کسب 
سهمیه یا کسب عنوان قهرمانى در جام 

حذفى باشد.
ذوبى ها با وجود اینکــه در نیم فصل دوم 
با چند تغییر در تیم توانستند تا حدى عملکرد 
ضعیفشان در نیم فصل اول را جبران کنند، هنوز از خأل 
یک لیدر توانمند در میدان رنج مى برند. شاید به همین دلیل است که چندى 
پیش سراغ اســطوره خود رفتند تا او را براى شش بازى باقیمانده در اختیار 
بگیرند و با حضور این بازیکن با تجربه در کنار جوانان تیم به صعود به 

رده هاى باالتر در جدول رقابت ها امیدوارتر شوند.
اما ذوب آهن خیلى دیر به این فکر افتاد، آنقدر دیر که 
هم فرصت جبران نتایج از دست رفته در نیم فصل 
اول براى گاندوها ممکن نیست و هم قاسم حدادى 
فر حاضر نشد ریسک زیر سئوال رفتن اعتبارش را با 
رتبه نه چندان قابل توجه ذوبى ها به جان بخرد. او 
این موضوع را به زمانى دیگر موکول کرد؛ البته شاید. 

حدادى فر؛ لیدر توانمندى 
که قدرش را ندانستند

ریان
 یک لیدر خوب براى ذوب آهن بود. رهبرى که هرگاه به میدان 
ش را چنان انجام مى داد که ذوب آهن حداقل از نظر سازماندهى 

با مشکالت کمترى رو به رو مى شد. کافى است 
را دیده باشید تا دستتان هاى اخیر سبزپوشان
ى مانند کاپیتان ســابق گاندوها طى یکى دو 

ى به این تیم زده است.
فصلى که حدادى فــر را به دلیل مصدومیت و

تیار نداشت، نتایج مناسبى کسب نکرد و به خیال 
چینش نفرات داخل زمین یا توانایى کادر 

 ســاختار انتخاب بازیکن و هم در 
ه تغییرات متعددى زد اما نتوانست 
ان حضور حدادى فر در ترکیب 

رار کند. 
ن حدادى فر، ســه قهرمانى 
 ســوپرجام و نایبقهرمانى
 را به دســت آورده  است؛ 
ســت اگــر بگوییم کلید 
هاى گاندوها عدم حضور
 در میدان است. فردى 
ــم که بتواند جانشین 
وى باشــد تا هنگامى 
ن در نبرد بــا حریفان 

ى شــوند، بــه خوبى با 
خود ارتباط برقــرار کند و با 

 آنها را به بازى برگرداند. 
ه نبود، یــک هافبک نظم

ن براى گاندوها محســوب 
أت مى توان ادعــا کرد او 
 سبزپوشــان اصفهانى در 
ز اجرا مى کرد کــه کریم 
ى سرخپوشان تهران و یا 
 کرد؛ منتهــا با این تفاوت 
دوها بدشــانس بود. او طى 

ف بارها دچار 
د و به ناچار 

مدتها از میادین مسابقه دور ماند؛ با این حال،
میدان مى رفت یکى از بهترین و کارآمدترین
دلیل آسیب دیدگى او و نبودش در زمین همیش

دردسر مى انداخت. 
1قاســم حدادى فــر، 21 ســال در ذوب آ
نتوانسته اند براى این سرباز جنگنده و هدایت
با این اوصاف، هنوز متوجه نشده ایم چرا
که کاپیتان ذوبى ها به ناگاه با یک خداحاف
انصراف داد، مسئوالن باشــگاه با این تصم
ت احتیاج به حضور بازیکنى چون او که

پیدا نشده است.
ذوب آهــن در فصل جار
خود نیاز مبرمى به لید
داشت. بازیکنى که
سر گذاشــته بود
بازیگرى خود د
استفاده نکرد
جمع گاندو
مســعود
قاسم وظ
آهن ح
سهمی
حذفى
ذوبى ه
با چند تغیی
ضعیفشان در نیمف
یک لیدر توانمند در میدان رنج مى برند.
پیش سراغ اســطوره خود رفتند تا او را
بگیرند و با حضور این بازیکن با تج
رده هاى باالتر در جدول رقاب
اما ذوب آهن خیلى
هم فرصت جبرا
اول براى گاندوه
فر حاضر نشد ری
رتبه نه چندان ق
این موضوع را به

رشر

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اعتقاد دارد این تیم در خیلى از بازى ها نمایش خوبى از لحاظ فنى 
داشته و اگر در بعضى از بازى ها بدشان سى و اشتباهات داورى نبود، خیلى بیشتر امتیاز مى گرفتند.

ســجاد جعفرى گفت: ذوب آهن در این فصل با تغییرات 90 درصدى بازیکنانش مواجه شــد و 
کادر فنى تیم ما هم تغییر کرد. متأسفانه کمى طول کشید تا خودمان را با تفکرات مهدى تارتار 
هماهنگ کنیم، ولى در همان زمان هم که نتیجه نمى گرفتیم در خیلى از بازى ها نمایش خوبى 

از لحاظ فنى داشتیم.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن در ادامه یادآور شد: اگر در بعضى از بازى ها بدشانسى و اشتباهات 
داورى نبود، خیلى بیشــتر امتیاز مى گرفتیم. در همین بازى آخر هم باید برنده مى شــدیم، ولى 

متأسفانه گل آفساید خوردیم و چند فرصت خیلى خوب را هم از دست دادیم.
وى در پاسخ به اینکه آیا از بازى در ُپســت هافبک دفاعى رضایت دارد، تصریح کرد: پارسال در 
پست وینگر بازى کردم، ولى امسال به پست هافبک برگشتم که پست اصلى من است و بازى 
در خط هافبک را بیشتر از وینگر دوست دارم. مى توانستم امسال بهتر کار کنم، ولى عملکرد بدى 

هم نداشتم. قطعاً تالش مى کنم تا در بازى هاى بعدى از لحاظ فنى بیشتر به تیمم کمک کنم.

هافبک ذوب آهن:
اشتباهات داورى نبود
 بیشتر امتیاز مى  گرفتیم

مهاجم ملى پوش کشورمان در ارزیابى رسانه پرتغالى بهترین بازیکن هفته لیگ این کشور انتخاب 
شد. سایت «گل پوینت» پرتغال بعد از اتمام مسابقات هفته سى ام لیگ برتر این کشور به بررسى 

عملکرد بازیکنان و تیم ها پرداخت.
در گزارش این رسانه پرتغالى مهدى طارمى ستاره تیم ملى کشورمان با درخشش براى پورتو در 

هفته اخیر مقابل پورتمننزه به عنوان باارزش ترین و بهترین بازیکن هفته انتخاب شد.
طارمى در این بازى هت تریک کرد و یک پاس گل داد. ستاره ایرانى با کسب 9/5 امتیاز به عنوان 

بهترین بازیکن هفته سى ام لیگ پرتغال انتخاب شد. 

طارمى بهترین بازیکن هفته شد

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

شــماره: 140160302016000001 - تاریــخ: 1401/01/07 - برابــر راى شــماره 
140060302016001588- 1400/12/16 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم مهین مظاهرى فرزند رضاقلى به شــماره 
شناســنامه 172 صادره از تیران در یک ســاختمان مخروبه و اراضى مزروعى متصل به آن 
به مســاحت 7099,19 مترمربع واقع در روستاى نســیم آباد پالك 35 اصلى بخش دوازده 
ثبت اصفهان خریدارى از مالک رســمى آقاى رضــا قلى مظاهرى محرز گردیده اســت. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 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 عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/17 - تاریخ 

انتشــار نوبت دوم: 1401/02/01- م الف: 1295666- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران -
 سید محمدحسن مصطفوى /1/128

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب دکان پالك شماره 2715 واقع در بخش 3 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اسداله على جانیان فرزند حسن در جریان ثبت است و به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1401/3/2 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترضین ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایى 
گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. تاریخ انتشار: 1401/2/1 - م الف: 

1305118 – حسین زمانى – رئیس منطقه مرکز ثبت اسناد و امالك اصفهان /1/352 

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب دکان پالك شماره 2716 واقع در بخش 
3 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اســداله على جانیان فرزند 
حسن در جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود پالك مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1401/3/2 ساعت 9 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار 
مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایى گواهى 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. تاریخ انتشار: 1401/2/1 
- م الف: 1305106 – حسین زمانى - رئیس منطقه مرکز ثبت اسناد و امالك 

اصفهان /1/357 

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006000623 – تاریخ ارســال نامه: 1401/01/29 – ربابه 
وسطى فرزند حاج غالم به اســتناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهى شده مدعى است ششدانگ پالك شماره 348 فرعى که از 118اصلى واقع 
در خمینى شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 509 ص 110 مســبوق به ثبت و 
سند مى باشــد و که در اثر جابجایى مفقود شده اســت و چون درخواست صدور المثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر ازآنچه در این آگهى ذکر 
شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارایه نشود المثنى 
ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 1305014 – سید 
امیر حسین حســن زاده – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف زهره 

عموشاهى خوزانى /1/376

آگهى تغییرات 
شرکت سبز سرام اسپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 64300 و شناسه ملى 14009056788 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1401/01/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسن حامدنژاد به شماره ملى 1281639321به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، 
و مهرنوش زاده حسینى به شماره ملى 1286782465به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و گلنوش حامدنژاد به شماره ملى 1270052357به 
سمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند سروش سرجویى به شماره ملى 1288258534 به سمت بازرس اصلى و ابراهیم 
حسینى به شماره ملى 2659648980 به ســمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت نشر آگهى هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1304410)

آگهى تغییرات 
شرکت کوهستان نجف آباد سهامى خاص به شماره ثبت 768 و شناسه ملى 10260136160 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق 
العاده مورخ 1400/10/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمدجعفر صالحى نجف آبادى به شماره ملى 1090907941، محمد صالحى نجف آبادى 
به شماره ملى 1090927290، محمدرضا درستى نجف آبادى به شــماره ملى 1090909691، عباسعلى بدیهى به شماره ملى 1090788266 و 
محمدرضا بدیهى به شماره ملى 1090259387 به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - نیکودخت یزدانیان به شماره ملى 
1090286287 به عنوان بازرس اصلى و على صالحى نجف آبادى به شماره ملى 1092207546 به عنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال 
انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1304403)



دنیاى حرام چونان مار است، که پوســتى نرم و زهرى کشنده دارد؛ پس از 
جاذبه هاى فریبنده آن روى گردان، زیرا زمان کوتاهى در آن خواهى ماند و 
اندوه آن را از سر بیرون کن، زیرا که یقین به جدایى و دگرگونى حاالت آن 
را دارى و آنگاه که به دنیا خو گرفته اى بیشتر بترس، زیرا که دنیاپرست 
تا به خوشگذرانى اطمینان کرد زود او را به تلخ کامى کشاند و هرگاه که به 

دنیا انس گرفت و آسوده شد، ناگاه به وحشت دچار مى شود.
موال على (ع)

دعاى روز نوزدهم ماه مبارك رمضان:
اللهّم وفّْر فیِه َحّظى من بََرکاتِِه وَسّهْل َسبیلى الى َخْیراتِِه وال تَْحِرْمنى َقبوَل َحَسناتِِه 

یا هادیًا الى الَحّق الُمبین. 
خدایا! زیاد گردان در این روز بهره مرا از برکاتش وآســان کن راه مرا به ســوى 
خیرهایش ومحــروم نکن مرا از پذیرفتن نیکىهایش، اى راهنماى به ســوى حـــق 

آشکار.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان درنظر دارد 
تعداد 3 واحد تجارى در شــهر هرند را از طریق مزایده 

عمومى بفروش برساند . 
متقاضیان براى کســب اطالعات بیشــتر مــى توانند 
از تاریخ پنــج شــنبه  1401/2/1  بــه آدرس اینترنتى

www.bonyadmaskan-isf.ir   مراجعه نمایند .

 
 

 

آگهى مزایده عمومى نوبت اولنوبت اول

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونى صاحب سهم 
شرکت مذکور دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى در ساعت 10:00 صبح 
مورخ 15 / 02 / 1401 در استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزي، 
دهستان مورچه خورت ، روستا شهرك صنعتی شمال اصفهان، محله شهرك صنعتی 
شمال اصفهان ، فاز 2 ، خیابان سوم ، کوچه صنعتگران 34/1 ، پالك 3 ، طبقه همکف و 

کدپستى 8331134869 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-انتخاب اعضاء هیئت مدیره
2-انتخاب بازرسین

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى
 شرکت سازه بنیان اسپادانا ثبت شده به شماره 26710 

و شناسه ملى 10260474487

دعوت کننده: رئیس هیئت مدیره شرکت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت شامگاه 
سه  شنبه در آیین تکریم مدیرعامل و معارفه 
سرپرســت شرکت شــهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان اظهار داشت: صنعت اصفهان 
یکى از استان هاى سرآمد است و با چندین 

استان دیگر قابل مقایسه است.
على رســولیان با تأکید بر این که اصفهان 
داراى صنایعى اســت که با صنایع کشور 
قابل رقابت است، افزود: به گفته مقام معظم 
رهبرى، کارآفرینان، عابد هستند و باید مسیر 

را براى کارآفرین ها هموار کرد.
وى با بیان این که چالش جدى امروز صنایع 
در کشور، محدودیت هاى آب و انرژى است 
که باید فعاالن اقتصادى به آن توجه الزم 
را داشته باشــند، ادامه داد: ســال گذشته 
به خاطر قطعى هاي مکرر بــرق، برخى از 
فعاالن اقتصادى متضرر شدند که امسال با 
همکاري وزارت نیرو در تالشیم این مشکل 

تا حد زیادي مرتفع شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادى استاندارى 
اصفهان نیز در این مراســم اظهار داشت: 
به رغم این که اقدامــات تولیدى خوبى در 
استان انجام شده است، اما بسیارى از امور 
هم معطل مانده و با وجودى که استعدادهاى 
زیادى در حوزه صنعت موجود اســت، اما 

زمینه استفاده از آن نیست.
امیررضا نقش با اشاره به این که اصفهان از 
نظر کمیت و کیفیت صنایع جایگاه ویژه اى 
دارد، اما هنوز زیرسازى بسیارى از شهرك ها 
فراهم نشده است، افزود: 73 شهرك و ناحیه 
صنعتى در استان اصفهان داریم که بالغ بر 

10 هزار بنگاه اقتصادي و تولیدى در آن ها 
مستقر شده اند.

وى برگرداندن اصفهان در مسیر توسعه را 
تحت لواى هم افزایى بین واحدهاى صنعتى 
میسر دانســت و اضافه کرد: از 216 واحد 
صنعتى نیمه فعال احصاء شده، در شش ماه 
گذشته 170 واحد را در مسیر احیاء و توسعه 

قرار داده ایم.
معاون هماهنگی امور اقتصادى استاندارى 
اصفهان ادامه داد: 1600 واحد صنعتى نیمه 
تعطیل در این استان داریم که تا پایان سال 

امید اســت درصد قابل قبولى را به چرخه 
اقتصادى برگردانیم که با این اقدام 80 هزار 

شغل ایجاد خواهد شد.
در بخــش دیگر این مراســم، رئیس خانه 
صنعت، معــدن و تجارت اصفهــان نیز به 
بحران آب به عنوان یکى از معضالت اساسى 
این استان اشاره کرد و گفت: اصفهان چنان 
در بى آبى غوطه ور است که صنعت و شرب 
را دچار مشکل کرده است و هرگاه از کم آبى 
سخن مى گوییم، فوالد مبارکه را به روى مان 
مى آورند؛ درحالى که تمام درآمد حاصل از 

صنایع اســتان به تهران واریز مى شود، اما 
معضالت آن از جمله آلودگى هوا و بى آبى و 
تخریب محیط زیست گرفتار مردم اصفهان 

شده است.
عبدالوهاب ســهل آبادى با اشاره به این که 
تمام هم و غم ما طى این سال ها تأمین آب، 
برق و رفع مشــکل فاضالب شهرك هاى  
صنعتى اســت، افزود: واحدهــاي تولیدي 
مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی بین 2 
تا 10 هزار نفر نیــروى کار دارند که نیازمند 

حمایت جدى دولت است.

وى اضافه کرد: خیلى از مســائل مربوط به 
اصفهان به خوبى در دولت حل نمى شــود 
و نسبت به سایر اســتان ها عقب هستیم. 
به عنوان مثال، بودجه اســتانى مثل کرمان 
بسیار بیشتر از اســتان اصفهان است که در 

صنعت حرف اول را مى زند.
رئیس خانه صنعــت، معدن و تجارت ایران 
تأکید کرد: انتظار داریــم که هیچ تبعیضى 
بین هیچ شهرك و استانى در سطح دولت 

وجود نداشته باشد.
رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اصفهان نیز با اشــاره به این که سال هاى 
متمادى اســت که هدف گذارى کشور بر 
محور اصلى تولید و اشــتغالزایى قرار دارد، 
گفت: اصفهان سرشار از ظرفیت هاست اما 
محرومیت ها و مظلومیت هاى بسیارى نیز 

کشیده است.
امیرحسین کمیلى با اعالم این که اصفهان 
در صــف اول جهاد اقتصادى قــرار گرفته 
اســت، خاطرنشــان کرد: توجه به صنایع 
اصفهان کــه همــواره در ســخت ترین 
شــرایط اقتصــادى اســتقامت کــرده و 
مشــقت هاى فراوانى را پشت سر گذرانده، 
از سوى مسئوالن کشــورى و استانى یک

 ضرورت است.
در پایان این مراسم با قدردانى از تالش هاى 
بیش از 80 ماهه محمد جواد بگی مدیرعامل 
ســابق شــرکت شــهرك هاي صنعتی، 
رسول ســواري به عنوان سرپرست شرکت 
شهرك هاي صنعتی استان اصفهان تعیین 

و معرفى شد.

در آیین معارفه سرپرست شرکت شهرك هاى صنعتى استان اعالم شد؛

به گزارش اداره روابط عمومى سازمان تامین اجتماعى مسائل مربوط به اصفهان در دولت حل نمى شود
استان اصفهان، در راســتاى کاهش دعاوى مطروحه 
علیه سازمان در دیوان عدالت ادارى، جلسه اى تعاملى 
بین اداره کل تامین اجتماعى و دفتر نمایندگى دیوان 

عدالت ادارى در محل اداره کل تامین اجتماعى 
استان تشکیل گردید.

دکتر محسن ریاضى مدیر کل تامین اجتماعى 
استان گزارشــى مبسوط از مســائل راجع به 
ســازمان تامین اجتماعى ارائه نمود و در ادامه 
بر نقش دفتر نمایندگى دیوان در ارشــاد بیمه 
شدگان سازمان اشاره کرد. وى گفت که این  امر 
مى تواند از طرح دعاوى و مراجعات غیر ضرورى 
به شــعب تابعه و دیوان عدالت ادارى کاهش 

چشمگیرى داشته باشد.
وى افزود با توجه به حجم گسترش پوشش بیمه اى 
که یقینا با اعتراضات بیشترى مواجه مى باشد کمیته 
کاهش دعاوى در اداره کل اســتان با هدف آســیب 
شناسى و رفع مشــکالت و به صورت وحدت رویه در 
تمام شعب تشکیل مى گردد و  جهت پیگیرى و تسریع 
در روند امور ، همکاران واحــد حقوقى در کمیته هاى 

کاهش دعاوى در تهران نیز شرکت مى نمایند که این 
امر مورد توجه دیوان عدالت ادارى قرار گرفته است.

میردامادى مدیر دفتر نمایندگى دیوان عدالت در استان 
هم با اشاره به تعامل موجود بر ادامه این تعامل تاکید کرد 

و عنوان داشت که اجراى احکام قطعى دیوان مربوط به 
تامین اجتماعى استان نسبت به قبل بهبود قابل توجهى 
داشته و تعداد مراجعین به دفتر نمایندگى از این جهت 
بسیار کاهش یافته است. وى همچنین اقدامات اداره 
کل تامین اجتماعى استان در خصوص کاهش دعاوى 
را حرکتى خوب دانسته و یکى از سیاست هاى اصلى 

دیوان عدالت را نیز همین موضوع برشمرد.

تعامل تأمین اجتماعى و 
دفتر نمایندگى دیوان عدالت ادارى

نجاتگران اصفهانى در هفته اى که گذشت به 113 
حادثه دیده امداد رسانى کردند.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان با بیان اینکه در 
این مدت امداد گران به 56 حادثه امداد رسانى کردند 
گفت: 22 مورد از این ماموریت ها در حوادث جاده اى، 
20 مورد خدمات حضورى ، 6 حادثه شهرى ، 6 حادثه 

صنعتى و کارگاهى و 2 حادثه کوهستان بوده است.
على محمدهاشمى با اشاره به خدمت رسانى نیرو هاى 
امدادى این جمعیت به 39 نجات یافته، افزود: از این 
تعداد 10 نفر به طور سرپایى درمان شده و 29 نفر هم 

براى درمان به مراکز درمانى انتقال یافتند و 6 مورد 
عملیات رهاسازى نیز انجام شده است .

وى گفت: 163 نیروى عملیاتى این جمعیت در قالب 
66 تیم عملیاتى با به کارگیرى 44 دستگاه آمبوالنس 
و خودروى نجات در امدادرســانى بــه این حوادث 

مشارکت داشته اند .
معاون امــداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
از مردم خواســت با رعایت نکات ایمنى در صورت 
بروز هرگونه حوادث احتمالى، بالفاصله با تلفن 112 

تماس بگیرند.

امداد رسانى هالل احمر به 113 حادثه دیده 

فراخوان مناقصه عمومى
 دو  مرحله اى 

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

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد 
مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 
امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه 

در سامانه: تاریخ 4/ 1401/2  مى باشد.

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

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

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

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

بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.
شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1401/02/01

نوبت اولنوبت اول

مبلغ تضمین شماره مناقصه موضوعردیف
(ریال) 

شماره سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت

1

خرید و اجراى مخزن زمینى  
پیش ساخته جهت ذخیره 
آب آشامیدنى به ظرفیت 
300 مترمکعب  روستاى  

گرمه(منطقه خور و بیابانک)

  401 – 1 – 521,103,000,0002001001434000018

تاریخروزساعتعنوان
1401/2/7چهار شنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/2/17شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1401/2/18یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها


