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قابل توجه مراکز بوم گردى و گردشگرى سراسر کشور 
سازمان عمران زاینده رود اصفهان با برخوردارى از 
امکانات گردشگرى در بهترین منطقه مشرف به سد 
زاینده رود به منظور بهره بردارى وسیع تر از امکانات 
موجود و توسعه گردشگرى بین آحاد متوسط جامعه 
اقدام به انعقاد تفاهم نامه با شرکت فناور رویش نوین 
نصیر ایرانیان (فامیلیران) نموده اســت. لذا از کلیه 
دارندگان امکانات بوم گردى و گردشگرى تقاضامندیم 
براى تبادل گردشگر و اسکان آنها به صورت متقابل 

آمادگى خود را به این سازمان اعالم نمایند.
آدرس: اصفهــان خیابان 22 بهمــن مجتمع ادارى 

امیرکبیر سازمان عمران زاینده رود 
شــماره تمــاس:  031-32673080-32673010                                          

www.ioz.ir:آدرس سایت

آگهی فراخوان عمومی

مسعود منتظری نجف آبادی مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

خوشنویسی: استاد بهزاد گودرزی

شکوفه مى زند بهار...
« فرا رسیدن  سال جدید وعید سعید نوروز بر عموم هم میهنان مبارک باد»



0202جهان نماجهان نما 4556پنج شنبه  25 اسفند  ماه   1401 سال نوزدهم

زمان رؤیت هالل ماه رمضان 
و ماه شوال در فروردین

آغاز بررسى مجوزهاى 
پروازهاى ایران- عربستان

خبرخوان
آنچه از 

چهارشنبه سورى ماند
تا ساعت 6 بامداد 24 اسفند 1401،    مهر |
تعــداد کل مصدومــان و فوتى هــاى حوادث 
چهارشنبه سورى به 4095 نفر رسید.  25 نفر به 
بخش مراقبت هاى ویژه منتقل شدند. بر اساس 
گزارش سازمان اورژانس کشور، موارد قطع عضو 
به 222 مورد، آسیب چشم 1357 و سوختگى به 
867 مورد افزایش یافت . در همین حال، استان 
تهران با 886 مصدوم، آذربایجان شــرقى 482 
و آذربایجــان غربى با 402 مصــدوم، به ترتیب 
بیشترین آمار مصدومان حوادث چهارشنبه سورى 

را به خود اختصاص داده اند.

ترکیب تعدیل شد
مجریان برنامه هاى تحویل    فیلم نیوز |
سال تلویزیون به طور رسمى معرفى شدند. عالوه 
بر اقبال واحدى، المیرا شریفى مقدم، حامد سلطانى 
و مصطفى امامى  که پیش تر به عنوان مجریان 
تحویل سال معرفى شده بودند، نام پژمان بازغى، 
عبدا... روا و ســپند امیرسلیمانى هم به این جمع 
اضافه شــده تا ترکیب عجیب وغریب مجریان 

تحویل سال 1402 تاحدى تعدیل شود.

قبوض خیلى گران 
  انتخاب| نماینده مردم نوشــهر و چالوس 
گفت: گاهى قبوض گاز 10 الى 20 برابر افزایش 
داشته است که موجبات نگرانى مردم در مناطق 
مختلف را فراهم کرده است. محمدعلى محسنى 
بندپى اظهار کرد: مردم براى حفاظت از خانواده 
هاى خود على رغم صرفه جویى مجبور به مصرف 
گاز شــده اند و نه گاز را قاچاق کردند و نه از آن 

سوءاستفاده کردند. 

مهران مدیرى در «بن بست» 
مهران مدیرى هفت ســال پس از    ایسنا |
آخرین فیلمش در مقام کارگردان، قصد دارد فیلم 
جدیدى را با نام «بن بست» جلوى دوربین ببرد. او 
براى این فیلم به تهیه کنندگى على اوجى به تازگى 
متقاضى دریافت پروانه ساخت شده است. وى در 
سال هاى گذشته در فیلم هاى سینمایى «رحمان 
1400» ، «ما همه با هم هستیم»، «درخت گردو» 

و «خائن کشى» بازى کرده بود. 

توصیه عجیب 
  برترین ها |مجرى صداوسیما به خانواده ها 
توصیه کرد که اگر عالقه مندیــد که چهار بچه 
داشته باشــید براى شــما به صرفه تر است که 

چهارقلو به دنیا بیارید

کارگر نیست!
  روزنامه ایران |  اکنــون هــر کســى 
مى خواهد مدیر خود باشــد و حاضر نیست زیر 
دســت فرد دیگرى کار کند.... کارگرى نیست تا 
چرخ هاى تولید را بچرخاند. از طرفى با آمار باالى 
بیکارى در جوانان بویژه افراد تحصیلکرده روبه رو 
هستیم و از طرف دیگر برخى از مشاغل که نیاز به 
کارگر ماهر و متخصص دارند تا چند سال آینده نام 
و نشانى از آن شغل ها در دســتان جوانان ایرانى 
نیســت و کارگران اتباع خارجى بازار را دردست 

گرفته اند.

 تکذیب افزایش قیمت 
خودرو 

به دنبال انتشار مطالبى به نقل از    میزان | 
معاون حمل و نقل وزارت صمت مبنى بر افزایش 
30 تا 70 درصدى قیمت خودرو در ســال آینده، 
وزارت صمت اعالم کرد: انتساب تصویب افزایش 
30 تا 70 درصدى قیمت خودرو به وزارت صمت 

کامًال نادرست است. 

منجم، رصدگر هالل ماه و سردبیر پیشین مجله نجوم 
گفت: امسال و طبق پیش بینى هاى نجومى، هالل ماه 
مبارك رمضان در شامگاه 29 شــعبان مصادف با دوم 
فروردین 1402 خورشــیدى به احتمال قریب به یقین 

با چشم غیرمسلح در تمام پهنه ایران رؤیت مى شود.
کاظم کوکرم در مورد زمان رؤیت آن با چشم غیرمسلح 
نیز گفت: لحظــه غروب آفتــاب در روز دوم فروردین 
1402 ساعت 18:18 اســت و از همان لحظه تا زمان 
غروب ماه یعنى ســاعت 19:11 امــکان رؤیت هالل 

ماه وجود دارد. 
این رصدگر هالل ماه گفت: در ایران و تقریبا کل منطقه 

غرب آسیارؤیت هالل ماه رمضان به آسانى ممکن است 
و به احتمال قریب به یقین همه کشــورهاى مسلمان 
همزمان با یکدیگر از سوم فروردین 1402، ماه مبارك 

رمضان را آغاز مى کنند.
کوکــرم در موردرؤیت هالل ماه شــوال 1444 و روز 
عید فطر نیز گفــت: به احتمال زیــاد رؤیت هالل ماه 
شــوال در شــامگاه 29 رمضان (30 فروردین 1402) 
در ایران ممکن نخواهد بود؛ ولى در برخى کشورهاى 
منطقه احتمال رؤیــت آن مى رود و بعید نیســت ماه 
رمضان امســال در ایــران 30 روزه و در عربســتان

 29 روزه شود.

سخنگوى ســازمان هواپیمایى کشورى گفت: مسیرهاى 
پروازى بین ایران و عربستان براى صدور مجوزها در حال 
بررسى است و سازمان هواپیمایى از راه  اندازى پروازهاى بین 

ایران و عربستان استقبال مى کند.
اخیراً  تصاویرى از فروش بلیت اینترنتى عربستان به مشهد 
منتشر شد که پس از  ســرگیرى روابط سیاسى دو کشور، 
احتمال برقرارى  پروازهاى بین  ایران و عربستان به غیر از 
ایام حج را قوى کرده است.جعفر یازرلو با بیان اینکه مسیرهاى 
پروازى بین ایران و عربستان براى صدور مجوزها در حال 
بررسى است، تاکید کرد: ســازمان هواپیمایى از راه  اندازى 
پروازهاى بین ایران و عربستان استقبال مى کند.وى ادامه 

داد: براى برقرارى پروازها باید مجوزهاى رسمى صادر شوند 
و پس از صدور مجوزها جزییات مسیرها و مقاصد و مبادى 
پروازهاى بین ایران و عربستان اعالم خواهد شد.سخنگوى 
ســازمان هواپیمایى کشــورى تاکید کرد: تا به این لحظه 
درخواستى از مرجع رسمى عربستان براى راه اندازى پروازهاى 
بین دو کشور دریافت نکرده ایم اما از برقرارى پروازها بین دو 
کشور استقبال مى کنیم.وى با بیان اینکه یکى از ایرالین هاى 
داخلى درخواست برقرارى پرواز در این مسیر را به سازمان 
هواپیمایى کشورى ارایه داد، گفت: از درخواست شرکت هاى 
هواپیمایى داخلى براى حضور و فعالیت در مسیر پروازى ایران 

و عربستان استقبال مى کنیم .

الدن ایرانمنش
استان اصفهان سرشار از عجایبى است که شاید کمتر 
کسى آنها را شناخته باشد. اینکه اصفهان به نصف جهان 
مشهور شده است به واســطه همین عجایب خاصش 
است که سرشار از شگفتى هایى است که هر کدامشان 
سرگذشت جداگانه اى دارند. اگر به اصفهان سفر کردید 
یا اگر اصفهانى هستید و تصمیم به سفر ندارید، به غیر 
از پل هاى مشهور و بناهاى تاریخى که همه درباره آنها 
صحبت مى کنند از زیبایى هاى پنهان و کمتر گفته شده 
«نصف جهان» هم دیدن کنید. تاریخ بکرى که شاید تا 
به حال نامشان را هم نشنیده باشید. در اینجا سه جاذبه 
گردشــگرى اصفهان را معرفى کرده ایم که اگر براى 

دیدن آنها بروید دست خالى برنمى گردید. 

شهرى عجیب و غریب
بعد از سفر به نوش آباد مى توانید یک کوله بار تجربه، 
یک چمدان تاریخ و یک سفرنامه ماجراجویانه را با خود 
به همراه ببرید. شــهر زیر زمینى نوش آبــاد در واقع تا 
همین چند وقت پیش کامًال مدفون بود و کسى از وجود 
آن خبرى نداشت، تا این که در سال 1383،  هنگامى که 
یکى از ســاکنان نوش آباد در حال حفر براى عملیات 
عمرانى بود کشف شد. شــهرى کامًال دست ساز در سه 
 طبقه که باستان شناســان تخمین مى زنند حتى تا 15  

هزار مترمربع نیز وسعت داشته باشد. 
با سفر به این شهر تاریخى مى توانید یکى از بزرگ ترین 
سازه هاى بشــر و  از عجیب ترین شهرهاى زیرزمینى 
دنیا را ببینید. شهرى با قدمت 1500 سال که بدون هیچ 
ماشین آالت و ابزار ساخت جدیدى در روزگارى که حتى 
نقشــه بردارى و الگوبردارى هم وجود نداشت ساخته 
شد. ورودى هاى شهر زیرزمینى اویى درواقع به شکل 
حفره هایى در دل زمین و مانند چاه بوده و درپوش داشته 
اســت. آخرین فردى که وارد چاه مى شد درپوش را سر 
جاى خود قرار مى داد و به  این ترتیب دشمن نمى توانست 

راه ورودى را بیابد. 
از حدود ســه ســال پیش تا اکنون درهاى این شهر به 
روى بازدید کنندگان بسته بود اما حاال دوباره با باز شدن 

دروازه هاى این شهر زیرزمینى فرصتى به دست آمده 
که به دل تاریخ بزنید و از بزرگترین اثر معمارى دستکند 
جهان دیــدن کنید. پا گذاشــتن در داالن هاى باریک 
شهرى خالى از سکنه حســى ماجراجویانه و بى نظیر 
را به شما مى بخشد. حسى متفاوت که شاید تا به حال 
تجربه اش نکرده اید. پس هر چه زودتر چمدان هایتان 

را ببنیدید و آماده سفرى در دل تاریخ شوید. 

کلیساى وانک، کتاب مصور
شاید برایتان سوال باشد کلیســاى وانک چه چیزهاى 
عجیبى دارد و چرا از عجیب بودن آن صحبت مى کنیم؟ 
اگر بخواهیم در یک جمله عجایب این کلیســا را شرح 
دهیم باید بگوییم که این کلیسا روایتى از دوران جدید و 
عتیق را در قالب تصویر به نمایش مى گذارد. کافى است 
به این مکان بروید تا شاهد این ادعا باشید. کلیسایى که 
مثل یک شاهکار بى نظیر، نقاشى هایى را بر دیوارها و 
سقف خود دارد که مانند کتابى دوران گذشته و آنچه که 

بر ایران رفته است را به تصویر کشیده است.
کلیساى وانک حدود 9000 متر وســعت دارد که فقط 
4000 متر آن مربوط به بناى کلیســا است و بقیه متراژ 
را حیاط و باغات آن تشــکیل داده اند. کلیســا نمایى 
آجرى دارد که این نما با کوچه سنگ فرش شده ترکیب 
فوق العاده اى هســتند و تصویر زیبایى را پدید آورده اند. 
چیزى که این کلیسا را از دیگر کلیساها متمایز مى کند 
گنبد آن اســت. برعکس تمام کلیســاهایى که گنبد 
مخروطى شــکل دارند، گنبد این مسجد الهام گرفته از 
مساجد دوره صفویه اســت. تماشاى نقاشى هایى که با 
رنگ آمیزى فوق العاده اى بر روى دیوارها و سقف هاى 
کلیســا هنرمندانه طراحى شده چشــم هر بیننده اى را 
مجذوب خود مى کند مثل کتابى مصور که تمام وقایع و 

اتفاقات گذشته را به تصویر کشیده است.
براى تماشاى همه تصاویرى که آنجاست باید ساعات ها 
وقت گذاشت و یکى یکى آنها را بررسى کرد. حواستان 
باشد اگر براى دیدن این کلیسا رفتید، تار موى دختر 18 
ســاله اى که یک جمله از کتاب مقدس تورات به زبان 
ارمنى با قلمى از جنس الماس بر روى آن نوشــته است 

هم ببینید. تار مویى که با چشم غیرمسلح نمى توان دید. 

دریایى از شن زرد در کویر مصر 
کویر مصــر یکــى از زیباترین مناطق کویــرى ایران 
است که حتى اگر کویردوست نیز نباشید، شما را جذب 
زیبایى هاى منحصر به  فرد خود خواهد کرد. این منطقه 
پر شده از تپه هاى شنى زرد رنگ  که در زیر نور خورشید 
مى درخشــد و تصاویرى جذاب را از خــود به نمایش 

مى گذارد. 
عالوه بر این، آسمان صاف و پرســتاره این منطقه در 
شب نیز مورد توجه بسیارى از منجمان و عالقه مندان 
به این علم جذاب قــرار دارد و اگر به این نقطه اصفهان 
سفر کنید و شب هم در آنجا بمانید مى توانید دریایى از 
ستارگان را در دل این کویر زیبا ببینید.  همه این موارد 
در کنار هم باعث شده است تا روســتاى مصر یکى از 
پرفروش ترین تورهاى کویرگردى در سال هاى اخیر را 

به خود اختصاص دهد.
 اما پشت نامگذارى این کویر هم داستان شیرین و جالبى 

نه هفته است که به ســال ها قبل برمى گردد. روستاى 
مصر بیش از 100 سال قدمت دارد. در سال هاى دور در 
این روستا فردى زندگى مى کرد که یوسف نام داشت. 
یوسف در این روستاى بى آب  و علف از تعدادى گوسفند 
نگهدارى مى کرد که براى ســیراب کردن آن ها نیاز به 
آب داشت. براى این که بتواند آب موردنیاز گوسفندان 
خود را تأمین کند، مشــغول کندن چاهى در این روستا 
شد و به دنبال کشــت و زرع در زمین هاى خشک این 
روستا رفت. به همین دلیل مردم منطقه نام این روستا 
را مزرعه یوسف گذاشتند. سال ها بعد آب هاى زیرزمینى 
منطقه پایین تر رفتند و یوسف براى تأمین آب مجبور به 
کندن چاه هاى عمیق ترى شد. همین باعث شد تا اهالى 
روستاهاى اطراف نام مزرعه یوسف را "چاه دراز" بگذارند. 
یوسف از این نام چندان خوشش نمى آمد. به همین دلیل 
از مردم خواســت تا با توجه به نامش که یوســف بود و 
ماجرایى که یوسف در سرزمین مصر داشت، نام روستا 
را به مصر تغییر دهند. مردم روستا نیز خواسته یوسف را 

پذیرفتند و از آن پس روستا را مصر نامیدند.

از کویر تا کلیسا
عوامل اصلى دستگیر 

نشده اند 
محمد حســن آصفرى، عضو کمیته    ایسنا |
حقیقت یاب بررسى علل مسمومیت دانش آموزان 
با اشاره به آمار این موضوع از ابتداى مسمومیت تا 
سه روز گذشته خاطرنشان کرد که تعدادى از عوامل 
بازداشت شــده و در مرحله بازجویى قرار دارند اما 

هنوز عوامل اصلى دستگیر نشده اند.

یک نکته
  روزنامه جمهورى اسالمى| 

اطالعاتى که از جلسات شوراى عالى کار مى رسد، 
حکایت از تالش نمایندگان کارگران براى افزایش 
چند برابرى حداقــل حقوق کارگــران دارد. این 
تالش فقط یک روى سکه اســت. روى دیگر این 
سکه اینست که اوًال کارفرمایان به هیچ وجه توان 
پرداخت چنین دستمزدى را نخواهند داشت و ثانیًا 
این افزایش، پیامدهاى تورمى بسیار باالئى دارد که 

حتى به ضرر خود کارگران نیز خواهد بود.

نوبت مصر است؟
  فارس | در پى سخنان ناصر کنعانى سخنگوى 
وزارت خارجه ایران در خصوص روابط با مصر و اینکه 
منطقه به هم افزایى ایران و مصر نیاز دارد، یک منبع 
مصرى به روزنامه الشــرق االوسط گفت که ارتباط 
قاهره و تهــران از طریــق مراجع ذى صالح برقرار 
است و قطع نشده است. او توضیح اضافى در این باره 
نداد و مدعى شد: ایران احترام فراوان خود به مصر و 

رهبران سیاسى آن را ابراز کرده است.

مسدود شدن تلفن 
بى حجاب ها 

روز سه شــنبه بیژن نوباوه نماینده    انتخاب |
مجلس از موافقت ســران قوا با طرح جدید حجاب 
خبر داد و توضیح داد که در این طرح شناسایى زنان 
بدون حجاب در معابر عمومى از طریق دوربین انجام 
مى شود و «مجازات» افراد حسب جداول تهیه شده 
انجام خواهد شد. نوباوه در گفت و گویى با اشاره به 
جزئیات بیشترى از این طرح گفت: قرار بر این است 
که تذکر حجاب به صورت هوشمند و غیرحضورى 
در دفعات صورت بگیرد به صورتى که آبروى شخص 
حفظ شود. او مسدود شدن خط تلفن و اینترنت زنان 
بدون حجاب در صورت عــدم توجه به تذکرات را از 

جمله مجازات هاى این طرحح اعالم کرد.

افزایش تبادالت تجارى 
با باشقیرستان

  میزان | جــواد ســاداتى نژاد، وزیــر جهــاد 
کشاورزى، در دیدار با رادى خبیراف، رئیس جمهور 
باشقیرســتان، یکى از واحدهاى تشــکیل دهنده 
فدراسیون روسیه اســت گفت: در حال حاضر حجم 
تبادالت ما بــا جمهورى باشقیرســتان حدود 150 
میلیون دالر اســت که در گام اول تبادالت تجارى 

باید به 400 میلیون دالر افزایش یابد.

 برکنارى مدیرى که هدیه 
مى داد!

  تسنیم| مدیرعامل صندوق بازنشســتگى 
کشورى مدیران یکى از شرکت هاى ذیل هلدینگ 
این مجموعه را به دلیل تخلف در خصوص مصوبه 
خرید خودرو و هدیه به ســایر مدیران برکنار کرد. 
نعمت ا... ترکــى در نامه اى خطاب بــه مدیرعامل 
ایــن هلدینگ هاى صنــدوق نوشــت: از آنجایى 
که این شــرکت ها متعلق به بازنشســتگان عزیز 
اســت، آیا این عزیزان رضایت دارند که در شرکتى 
براى خرید خودرو جهت اســتفاده حوزه مدیرعامل 
(على رغم داشتن خودروى دیگر) و همچنین براى 
خرید هدیه جهت اهدا به برخى مســئولین، مصوبه 

داشته باشیم؟!

معرفى 3 نقطه در استان اصفهان که براى گردشگرى 
در نوروز مناسب است

دریاقدرتى پور
باز کن پنجره را که نســیم خبر آورد بهار آمده است. باز کن پنجره را تا تولد 
اقاقى ها را جشــن بگیریم و براى آمدن بهار دســت تکان دهیم. در فصل 
شگفتى شکوفه ها، شــکفتن ها را پاس بداریم و مروارید مروارید گل هاى 

زنبق را رشته کنیم تا به گردن بهار بیاندازیم.
در خوش آمد به بهــار، گلدان هایمان را پیشــواز قدومش مــى کنیم و با

 واژه ها غزل مى ســراییم؛ گل مى گوییم و گل مى شنویم و فرشى از گل 
پهن مى کنیم و بى تاب قرار عاشــقانه مان با بهار، نــم نمک هاى باران را 

مى شماریم.
حاال در انتظار بهارکنار هر برگ گل شمع روشــن کرده ایم؛ تنها نیستیم؛ 
زمین و زمان چشمشان را زیر گام هاى بهار فرش کرده اند و باد صبا زودتر از 

همیشه پیغام آورده که بهار در حال آمدن است.
 غنچه به انتظار خنده زده و از عطش ماندنش خار به رقص آمده، شــاخه ها 
لباس نو به تن کرده اند، باد بوى چمن تازه را به غنچه هدیه کرده و باغ و راغ 

آغوش باز کرده اند تا بهار بیاید.
 از شوق و تب دیدار، پگاه به غنچه بوسه زده و شاخه گل، نم زده. دوباره عطر 
یاس آمد، خبر از شادى و بوى وصال آمد، زمستان با سپیدى رفت،گل و بلبل 

به باغ آمد، به یاران مژده ها برگو.
بهــارا! 365 روز بــراى آمدنت بــه انتظار نشســتیم. تو آمــدى تا جفاى 
زمســتان از دل ها برود و چشــم شــکوفه ها از شــوق دیدنت نــم بزند. 
شــاخه نو، به تب و تــاب بیافتد، ابر تســلیم شــود و گریه خوشــحالى 
سر دهد.قرارمان باشد زیر شاخه شکوفه سربیرون آورده از باغ. قرارمان همین 

کوچه کنارى باشد که رخت زمستان را درآورده و پیراهن نوروز را به تن کرده. 
قرارمان کنار حوض خانه پدربزرگ باشــد که تمام گلدان هاى شمعدانى را 
میزبان قدومت کرده.  اصًال قرارمان بین روزهاى تقویم هایى باشــد که از 

خواب زمستانى بیدار شده اند.
بهارا! یکسال دیگر سپرى شد. دوباره خوش خرامیدى و حسن و وقارت را به 

نسیم بخشیدى تا پیغامى از تو برایمان بیاورد. 
براى آمدنت جشن گرفته ایم. بى قرار روزهاى آمدنت یک فنجان چاى بهار 
نارنج نوشیدیم و به دلخوشى به بار نشستنت با شکوفه ها رخ به رخ شدیم. به 
درخت گیالس سالم کردیم و به پیراهن هایمان کلى بنفشه دوختیم. حاال 
همه چلچله ها برگشــته اند تا تو  را فریاد بزنند؛ کوچه یکباره آواز شده، به 

گمانم که بهار آمده است...

شکوفه مى زند بهار...

دومین فصل از مجموعه «مهمونى» در دست 
ساخت است و همزمان با نوروز 1402 رونمایى 
مى شــود. فصل دوم «مهمونى» از نیمه دوم 
اســفندماه وارد تصویربردارى شــده است و 
شخصیت هاى «پشه» و «بچه» در این فصل 

هم حضور دارند.
مجموعه «مهمونى» جدیدترین برندى است 
که ایرج طهماســب از ابتداى امسال در شبکه 
نمایش خانگى اجرا و کارگردانى اش را بر عهده 
گرفت و به سبک مجموعه هاى عروسکى خود 
شــخصیت هاى تازه اى را وارد قالب گفتگو با 

چهره ها کرد.
این مجموعه فروردین ماه سال 1401 از طریق 
شبکه نمایش خانگى در دسترس مخاطب قرار 
گرفت که ترکیبى از شــخصیت هاى مختلف 

عروسکى و کاراکترهاى نمایشى داشت.
در میان شخصیت هاى عروســکى «بچه» با 

صداى هوتن شکیبا و «پشه» با صداى کاظم 
سیاحى بیشــتر مورد توجه واقع شد و حتى در 
مواردى مجموعه هم در نبود شخصیت ها وارد 

حاشیه شد.
طهماسب سال ها با برند «کاله قرمزى» براى 
مخاطبان تلویزیون مجموعه ساخته بود و این 
اولین حضور او در شبکه خانگى بود که با اقبال 

مخاطب مواجه شد.
حاال امســال دومین فصل از این مجموعه در 
دست ساخت اســت و همزمان با نوروز 1402 
رونمایى مى شود. فصل دوم «مهمونى» از نیمه 
دوم اسفندماه وارد تصویربردارى شده است و 
شخصیت هاى «پشه» و «بچه» در این فصل 

هم حضور دارند.
لوکیشــن تصویربردارى نیز همان لوکیشــن 
قبلى اســت و مجموعه به تهیه کنندگى حسن 

خدادادى تولید مى شود.

رو نمایى از «بچه» و «پشه»  در نوروز

به دنبال ساقط شــدن یک پهپاد جاسوسى ایاالت متحده در 
برخورد با جنگنده اى روســى، تنش بین دو کشور وارد مرحله 
تازه اى شده است. ایاالت متحده ساقط شدن یک پهپاد خود 
توسط جت جنگنده روسى را «گستاخى» دانسته است. ارتش 
ایاالت متحده هشدار داده است که این اتفاق یکى از چندین 
فعالیت هاى «تهاجمى» و «خطرناك» روسیه است که تنش 

را به سمت جنگ افزایش مى دهد.
پهپاد آمریکایى زمانى که روى دریاى سیاه در نزدیکى منطقه 
کریمه و مرز اوکراین پرواز مى کرد ساقط شده است. یک جت 

جنگنده روسیه با پروانه یک پهپاد تجسسى برخورد کرده که 
به ساقط شدن این پهپاد و افتادن آن به دریا منجر شده است. 

این اولین بار پس از دوران جنگ سرد است که یک هواپیماى 
آمریکایى توســط نیروهاى روسى ســاقط مى شود. ایاالت 
متحده از زمان شــروع جنگ در اوکرایــن، پهپادهاى خود را 
روى دریاى ســیاه به پرواز درآورده اســت اما اکنون هشدار 
داده که ایــن پروازها ممکن اســت به درگیرى با روســیه 

بینجامد. 
آمریکا مى گوید هواپیماهاى روســى پیش از برخورد، پهپاد 
آمریکایى را تعقیب مى کرده اند. امــا روس ها مى گویند که 
این پهپاد مانور غیرمنتظره اى را انجــام داده و با آب برخورد 
کرده اســت، بعد از آنکه جنگنده هاى روسى براى رهگیرى 
آن در نزدیکى کریمه به پرواز درآمدند. مسکو این موضوع که 
هواپیماهاى جنگى این کشور با پهپاد آمریکایى برخورد داشته 
را رد کرده و تاکید دارند که سالح هایشان را براى ساقط کردن 

این پهپاد شلیک نکرده اند. 

ماجراى ساقط شدن پهپاد آمریکایى توسط
 جنگنده هاى روسى  
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بارش هاى اصفهان 37 درصد 
افزایش یافت

بررسى آمار هواشناسى استان اصفهان نشان مى دهد 
که میانگین بارش این اســتان در سال زراعى کنونى 
نســبت به ســال گذشــته 53 درصد و در مقایسه با 
بلندمــدت 37 درصد افزایش یافته اســت. همچنین 
کالنشهر اصفهان امســال تاکنون حدود 50 میلیمتر 
بیشــتر از بارش هاى میانگین یک سال زراعى کامل 
خود را دریافت کرده اســت. ســمیرم در سال زراعى 
امســال پر بارش ترین شهرستان اســتان اصفهان 
بوده است. آمارها نشــان مى دهد بارش هاى امسال 
شهرستان سمیرم نسبت به سال زراعى قبل 62 درصد 
و در مقایسه با بلند مدت 56 درصد افزایش یافته است. 
بررسى آمارهاى بارشى استان حاکى از تداوم شرایط 
مطلوب بارشى در شهرســتان هاى جنوبى، غربى و 
مرکزى اصفهان در ســال زراعى کنونى اســت اما 
همچنان شهرستان هاى کاشان، نائین و خوروبیابانک 
در مقایسه با بلند مدت این مناطق با کمبود بارندگى 

رو به رو هستند.

جمع آورى 96 خودروى 
دوره گرد 

مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان با اشاره به اقدامات این اداره کل در سه هفته 
پایانى ســال 1401 گفت: در این مدت 725 اخطاریه 
سد معبر صنوف، 106 اخطاریه و شناسایى خودروهاى 
فرسوده در سطح شــهر صادر و 96 خودرو دوره گرد 
جمع آورى شده اســت. روح ا... ابوطالبى با بیان اینکه 
در سه هفته پایانى ســال 61 مورد اخطاریه پاکسازى 
وسایل از روى بام مغازه، 64 مورد اخطاریه سایبان هاى 
فرسوده و بدون مجوز و 642 اخطاریه تابلوى خالف 
ضوابط و مقررات صادر شده است، افزود: 1120 مورد 
امحاى دیوارنویســى جمع آورى 995 پالکارد و بنر 
غیرمجاز و 4400 مورد آموزش صنوف مختلف انجام 

شده است.

آمادگى میزبانى از 9 میلیون 
مهمان

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان 
در حاشــیه رونمایى از اکــو موزه روســتاى مرق 
کاشــان گفت: اقامتگاه هاى بوم گــردى، هتل ها، 
مهمان پذیر ها و 50 درصد مدارس و ســایر اماکن 
گردشگرى استان براى اســکان مسافران نوروزى 
1402 در نظر گرفته شده است. مهران زینلیان گفت: 
اصفهان براى میزبانى از 9 میلیون مهمان نوروزى 

آماده شده است.

توزیع سیب و پرتقال 
از امروز 

مدیر سازمان تعاون روســتایى استان اصفهان گفت: 
یک هزار و 100 ُتن میوه شــب عید تامین شده و از 
پنجشنبه 25 اسفندماه (امروز) با 10 درصد زیر قیمت 
روز بازار در ســطح اســتان اصفهان عرضه مى شود. 
محسن حاج عابدى اظهار داشــت: 700 ُتن پرتقال 
تامسون شمال و 400 ُتن سیب سمیرم با هدف تنظیم 
بازار براى استان اصفهان در آستانه عید نوروز تأمین 
شده است. وى ادامه داد: عرضه میوه شب عید از صبح 
پنجشنبه 25 اسفند توسط 145 مرکز در سطح استان 
آغاز مى شود و تا 13 فروردین ادامه خواهد داشت. حاج 
عابدى افزود: میوه شب عید 10 درصد کمتر از قیمت 

روز خرده فروشى ها عرضه شود. 

تصادف سوارى با عابران 
ســخنگوى مرکز حــوادث و فوریت هاى پزشــکى 
اصفهان از مصدوم شدن شش نفر درپى حادثه تصادف 
خودروى سوارى با عابران پیاده، خبر داد عباس عابدى 
اظهار کرد: ساعت 23:20 سه شنبه بیست وسوم اسفند 
حادثه تصادف خودروى ســوارى با عابران پیاده، در 
لنجان به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شــد. وى 
ادامه داد: شش نفر شامل سه مرد، یک زن و دو کودك 

در پى این حادثه مصدوم شدند.

خبر

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: صدور 
مجوز تاسیس داروخانه و سهمیه دارو با معاونت غذا و داروى 
دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان بوده که تاکنون مجوزى 

براى راه اندازى نداده است.
محمد نوید متقى با اشاره به اینکه روزانه بین 500 تا یک هزار 
نفر به داروخانه هالل احمر شهر اصفهان مراجعه مى کنند، 
اظهار داشــت: باید توجه داشــت که مراجعه کنندگان به 
داروخانه هــالل احمر افراد درگیر بــا بیمارى هاى صعب 
العالج بوده و اغلب براى تأمین مالى دارو دچار چالش هستند.

وى ادامه داد: گاهى برخى افراد از دور افتاده ترین روستاهاى 
استان براى خرید یک قلم دارو به داروخانه هالل احمر شهر 

اصفهان مراجعه مى کنند درحالى که ممکن اســت حتى 
داروى مورد نیاز او در داروخانه موجود نباشــد. مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان با بیان اینکه راه اندازى 
داروخانه هاى هالل احمر دستکم در چهار شهرستان استان 
اصفهان ضرورى است، خاطرنشان کرد: برغم اینکه بارها 
در این خصوص مراجعه کردیم اما دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان تاکنون مجوزى براى تأسیس داروخانه نداده است. 
متقى با اشاره به اینکه مراجعات به داروخانه هالل احمر شهر 
اصفهان براى داروهاى بیمارى هاى خاص چندین برابر شده 
است، اضافه کرد: حتى از استان هاى مجاور مراجعه کننده 

داریم و الزم است در این باره چاره اندیشى شود.

مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: بنا 
بر آخرین آمار کسب شــده در مجموع 84 نفر در حوادث 
چهارشنبه آخر ســال بر اثر اســتفاده از مواد محترقه در 

شهرهاى مختلف استان مصدوم شدند
منصور شیشه فروش با بیان اینکه این حوادث فوتى نداشته 
است افزود: در مجموع تعداد حوادث و مصدومان امسال 
چهارشنبه آخر سال نسبت به سال گذشته 32 درصد کاهش 
داشت. وى خاطرنشان کرد: همچنین 10 مورد حریق بر 
اثر روشن کردن آتش و استفاده از مواد محترقه در استان 
گزارش شد که با حضور بموقع نیروهاى آتش نشانى مهار 
شد. شیشــه فروش افرود: 120 تیم تخصصى از عوامل 

بحران بمنظور رســیدگى و امدارسانى به آسیب دیدگان 
آیین چهارشــنبه آخر سال در تمامى شــهرهاى استان 

اصفهان مستقر بودند.
همچنین عباس عابدى، ســخنگوى مدیریت حوادث و 
فوریت هاى پزشکى استان، درخصوص مصدومان حوادث 
شب گذشته گفت: در میان مصدومان چهارشنبه سورى 70 

نفر (85 درصد) مرد و 14 نفر (15 درصد) زن بوده اند.
عابدى ادامه داد: 60 درصد از مصدومین رده سنى بین 10 
تا 20 سال داشته اند و آســیب ها به نواحى چشم و دست و 
صورت و تنه بوده که بیشترین آسیب ها به چشم و دست 

گزارش شده است.

84 نفر در چهارشنبه سورى 
اصفهان مصدوم شدند

درخواست هالل احمر اصفهان 
براى صدور مجوز داروخانه

در میدان بزرگمهر، ابتداى خیابان سلمان فارسى، بهشت 
کوچکى است در قلب اصفهان. پروژه اى که در دهه 70 
به پایان رسید و با گذشت زمان چنان آرایش و پیرایش 
شــد که اکنون مى توان به این باغ رویایى لقب عروس

 باغ هاى اصفهان را داد.
این باغ یکى از زیباترین جاذبه هاى طبیعى اصفهان است 
که اگر حوصله و وقت داشته باشید مى توانید با رفتن به 

این باغ  خودتان را به لَختى آرامش دعوت کنید. 
پایت را که به این بهشــت بگذارى همرنگ مى شوى 
با رنگین کمانــى که تو را احاطه مى کنــد. در هر کدام 
از مســیرها به نقطه اى تازه مى رسى که همرنگ بقیه 
نیست. هر گوشه از باغ خصوصیتى منحصر به فرد دارد 
که دلت نمى خواهد لحظات بودن با آن را با هیچ لحظه 

دیگرى عوض کنى.
هر فصل از باغ گل ها، یک رنگ است، بهشتى که چنان 
با تاریخ اصفهان اخت شــده که نمى توانى به دیدنش 
نروى و بیشتر از 400 گونه گیاه را که این نقطه از شهر را 
شورانگیز کرده نبینى. گیاهانى با گونه هاى مختلف تو 
را به کویر مى برد، به باغ دلگشا هدایتت مى کند و یا به 
دریاچه هایى مى رساند که نمونه اش را کمتر دیده اى. 
فقط کافى است چند ساعت وقت بگذارى تا آب و آب نما 

و آبشار و کویر را گره خورده بهم در کنار هم ببینى.  
با گشت و گذارى در باغ گل ها به خوبى متوجه مى شوى 
که این باغ داراى چندین مجموعه است که پرچین ها آنها 
را تقسیم و تفکیک کرده اند. این براى این است که نه گم 
بشوى و نه گیج.  دیوارهایى از شمشاد و زرشک و مورت 

که هر کدام یک بخش را به خود اختصاص داده اند.

تار و پود بافته از گل 
اگر براى اولین بار به باغ گل ها رفته باشید باید بدانید که 
این باغ داراى یک راهرو اصلى است که از چندین گذرگاه 
اصلى و فرعى براى تردد بازدیدکنندگان تشکیل شده و 
این معابر سنگفرش شــده تو را یاد طراحى هاى زیباى

 باغ هاى ایرانى مى اندازد.
در این راسته، جوى آبى به طول 300 متر قرار گرفته که 
تمثالى است از روانى آب در میانه باغ ایرانى که به آبشارى 
ختم مى شود و به برکه اى با مساحت 3500 متر مى ریزد؛ 

مربعى که پر شده از نیلوفران آبى و مرغابى.
اما این تنها جاذبه این بخش از باغ نیســت؛ بلکه، وجود 
فرشى از گل است که با دیدنش شگفت زده مى شوید. 
فرشى که متریال اصلى آن گل هاى رنگارنگى است که 
به شکل منظمى کنار هم قرار گرفته و گویى تار و پودش 
از گل هاى بافته شده طبیعى است که حیران زیبایى اش 
مى شــوید و جلوه اى خیره کننده به باغ داده است. این 
فرش را طورى طراحى کرده اند که متناســب با گل ها 

و گیاهان هر فصل، رنگ و بویى تازه به خود مى گیرد.
شگفتى هاى باغ البته کم نیســت، ذخایر گرانبهایى از 
گونه هاى مختلــف گیاهان که یکــى از آنها در بخش 
شمالى باغ شامل 130 گونه گیاه دارویى و خوراکى است. 
فقط کافى است وقت داشته باشــى و حوصله تا در این 
مدت بتوانى با انواع گیاهــان دارویى ویژگى آنها و طب 
سنتى آشنا شــوى و در مدت کوتاهى که در این بخش 

از باغ هستى خواص یک عالمه گیاه دارویى را بفهمى.

در محفل عشاق 
بخش جذاب دیگر باغ گل ها، باغ سوزنى برگان است. 
کمتر ایــن درختان را مى شــود دید یا اگر هم هســت 
تعدادشان کم است اما اینجا 86 گونه از درختان سوزنى 
را مى توانى مشــاهده کنى که نظیرش را ندیده اى. اگر 
طاقت بیاورى و از دیدن این همه زیبایى سیر نشوى در 
باغ گیاهان پیازى هم مى توانى 38 گونه از انواع گل ها 

و گیاهان پیازى را ببینى که در نوع خود تماشایى است. 
کمى جلوتر اما باغ در دل خود عاشقانه ها را جمع کرده. 
باغ رز مجموعــه اى زیبا از گل هــاى رز در رنگ هاى 
مختلف که در کنار گونه هــاى داوودى که مثل دروازه 
اى با معمارى خاص و زیبا طراحى شده آن قدر مجذوبت 
مى کند که بیش از دیگــر نقاط باغ دوســت دارى در 

مســاحت 900 متر مربعى آن گام بردارى و از 26 گونه 
گل داوودى که هر کدام ویژگى منحصر به فردى دارد 

دیدن کنى.
هزارتوى شمشادها در شمال غربى باغ، اما براى خودش 
دنیاى دیگرى است چه کودك باشــى و چه بزرگسال 

حضور در این هزارتو سرگرم کننده است. 

سفر به پاریس 
همینطور که خــودت را در هزار تو رهــا کنى و بروى 
کمى جلوتر باغ زنبق ها بــا 46 گونه از گل هاى زنبق را 
نمى توانى رها کنى و باید کمى در این همه زیبایى مکث 

کنى، غرق شوى و بعد دوباره ادامه دهى.
تعجب نکنید! اما در باغ گل ها مى توانید عجایب دیگرى 
هم ببنید که دو مورد از آنها باغ ژاپنى و باغ فرانسوى است.
اگر به این بخــش از باغ بیایى و گام در باغ فرانســوى 
بگذارى و خیالت را پرواز دهى گویى در پاریس قدم مى 
زنى که با سبک باغ ســازى منظم و زیباى فرانسه تو را 

به یاد زیبایى هایى مى اندازد که اینجا متصور شده اند.
فصل بهار که از راه مى رسد، هر ســاله در باغ گل هاى 
اصفهان جشنواره الله ها با مجموعه اى از انواع الله هاى 
رنگارنگ و زیبا، برگزار مى شــود. این جشنواره شور و 
نشاط خاصى به باغ گل ها مى بخشــد؛ پس اگر در این 
روزهاى بهارى فرصتش را دارید، جشــنواره الله ها را 

از دست ندهید.
وجود آمفى تاتر در این باغ نیز از دیگر خصوصیات منحصر 
به فرد باغ گل ها است. مجموعه اى که چنان با طبیعت 
باغ گره خورده که اگر در آن حضور یابید و روى صندلى 
هایى از تنه درختان بنشینید به تماشا، خاطره اى فراموش 

نشدنى را براى شما به ارمغان خواهد آورد.
نیاز به نگرانى هم نیست؛ ساعت ها بودن در این باغ نه 
احساس خستگى برایتان دارد و نه گرسنگى چرا که وجود 
کافه و شــربتخانه لحظات خنک و دلچسبى را به شما 
هدیه خواهد داد تا در دل درختان و درختچه ها و گل ها 

آرامشى دو چندان را تجربه کنید.

گشت و گذارى در عروس باغ هاى اصفهان 

اینجا باغ گل هاست...

طمع ورزى بى حساب و کتاب
نصف جهان روزنامه «زاینده رود» در شماره 24 اسفندماه 
خود در گزارشــى با عنوان «ضربه به مزاحمان حریم 
زاینده رود» نوشته: «دخل و تصرف حریم رودخانه ها، 
دریاها و دریاچه ها و بطور کلى آب هاى سطحى کشور 
و به دیگر سخن ساخت و سازهاى بى حساب و توسعه 
زمین هاى کشاورزى به صورت غیرقانونى در حریم آنها 
را باید بالى جان این منابع طبیعى، خدادادى و عمومى 
دانست که در کل کشور به یک موضوع فراگیر تبدیل 
شــده تا جایى که اســتفاده همگانى از منابع آبى را در 

مناطقى با مشکل روبرو کرده است.» 
در بخش دیگــرى از این گزارش آمــده: «این چالش 
در حوضــه آبریــز، رودخانه و ســد زاینــده رود در 
دهه هاى گذشته در سایه بى تفاوتى ها و طمع ورزى 
ها به وفور رخ داد تا جایى که یکى از مشکالت اصلى 
مرتبط و اختــالل در کارکرد طبیعى ایــن رودخانه از 
جملــه خشــکى هــاى دوره اى را بایــد در همین 
تصرف هاى غیرقانونى و بى حساب و کتاب جستجو 

کرد.»

مریم محسنى
در منطقه اشکاوند و در انتهاى خیابان امام خمینى (ع)، 
پل تاریخى با نام «چوم» قرار دارد که به همت دهیارى 
این منطقه محوطه سازى شده و به شکل زیبایى درآمده 
و مرغابى هاى زیادى هم در این منطقه رها شــده اند.

اما این تمام ماجرا نیســت و در این منطقه متاســفانه 
شــکارچیانى هســتند که با تفنگ هاى بادى اقدام به 

کشتار این مرغابى ها مى کنند و این در حالى است که 
هیچ مانعى هم بر سر راه این افراد نیست.

در این رابطه مشخص نیست که به چه دلیل مسئوالن 
این منطقه بى تفاوت از این مساله گذشته اند و در عین 
حال که این موضوع به محیط زیست آسیب مى زند بلکه 
چهره نامناسبى را براى کسانى که براى تفریح به این 

نقطه از شهر مى آیند ایجاد مى کند.

کشتار در پل تاریخى چوم!

روایتى از یک برش تاریخى
نصف جهان  اگر عالقمند بــه تئاترى در حوزه زنان 
هســتید تنها امروز فرصت دارید که به دیدن تئاتر 
«ثائر» که به همت دفتر تخصصى هنرهاى نمایشى 
شهردارى اصفهان در تاالر هنر اصفهان به نمایش 

درآمده بروید.
این تئاتر کــه روایت زندان زنــان در زمان معتمد 
عباسى است به نویســندگى به نویسندگى خسرو 

امیرى و با نگاهى خالقانه به برشى از تاریخ در باب 
زندگى امام زمان (عــج) مى پردازد و  امروز آخرین 
روز اجراى این تئاتر در سالن «تماشا» تاالر هنر در 

ساعت 19 است.
اگر عالقمند به مشاهده این نمایش هستید مى توانید 
به صورت حضورى در تاالر هنر اصفهان و یا پیامک 

به شماره 09215315790 بلیت آن را تهیه کنید.

دریا قدرتى پور

نگاه روز

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى گفت: در مدت رهاسازى 
آب اجازه داده نشــد ســایر بخش ها از آب جارى شده در 
رودخانه اســتفاده کنند تا مقدارى از آب رهاسازى شده به 

تاالب گاوخونى برسد.
حسن ساسانى اظهار کرد: با توجه به بارش هایى که در یکى 
دو ماه گذشــته اتفاق افتاد، آب میان حوضه اى ورودى به 

رودخانه افزایش پیدا کرد.
وى افزود: در بهمن ماه مقرر شد تا آب براى کشت پاییزه 
شرق رهاسازى شــود، این امر همزمان با آغاز بارش ها از 

بیست ویکم بهمن به مدت ده روز اتفاق افتاد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى گفت: در مدت رهاسازى 
آب اجازه داده نشــد ســایر بخش ها از آب جارى شده در 

رودخانه استفاده کنند تا مقدار آب رهاسازى شده به تاالب 
گاوخونى برسد، در همین مدت 10 تا 12 میلیون متر مکعب 
از سد رودشــت به تاالب اختصاص داده شده است. آورد 

میان حوضه اى ادامه دارد و بــا توجه به پیش بین بارش ها 
در فروردین امیدواریم آب بیشــترى به تاالب اختصاص 

داده شود.
ساســانى اضافه کرد: از ابتداى اســفندماه شبکه آبیارى 
آبشار و رودشت بسته شد و در شــبکه، توزیع آب نداریم و 
همه حجم آب به تاالب اختصاص داده شــد. براى جریان 
حداقلى زاینده رود، سدهاى تنظیمى در حالت ماکزیمم قرار 
دارد و بخش زیادى از آب کنونى در رودخانه از منابع میان 

حوضه اى است.
وى ادامــه داد: در گذشــته براى نوروز ســهمیه خاصى 
اختصاص داده نمى شد اما در تالش هستیم تا جریان کنونى 

در ایام نوروز ادامه داشته باشد. 

تالش براى حفظ جریان زاینده رود در نوروز 

تداوم آسفالت معابر کاشان در روزهاى پایانى سال 
نصف جهان  شــهردار کاشــان از اجراى گسترده 
عملیات آسفالت طى روزهاى آینده خبر داد و گفت: 
خدمت رسانى بى وقفه به شهروندان به ویژه در زمینه 

بهسازى معابر شهرى ضرورت دارد.
حسن بخشــنده امنیه با اشــاره به اجراى عملیات 
روکش آسفالت بلوار بهارستان فاز دو ناجى آباد بیان 
کرد: آسفالت این بلوار به عنوان یکى از مسیرهاى 

پرتردد منطقه دو، با مساحت بیش از هفت هزار متر 
مربع در حال انجام است.

وى با بیان اینکه تناژ آســفالت این معبر 800 تن 
است، خاطرنشان کرد: هزینه آسفالت این پروژه بالغ 
بر 12 میلیارد ریال بوده و هزینه اجراى پروژه مذکور 
براساس ردیف بودجه اختصاصى و از محل اعتبارات 

شهردارى منطقه دو تأمین شده است.

مشکالت بسیار تردد در بافت فرسوده درچه
نصف جهــان  محسن تجویدى، شــهردار درچه از 
طراحى و آماده ســازى اپلیکیشــن نرم افزار 137 
شــهردارى درچه خبر داد و اظهار کرد: اپلیکیشن 
137 ارتباط راحت و مستمر با کارشناسان حوزه هاى 
شــهردارى درچه است و شــهروندان مى توانند با 
اســتفاده از این ابزار مشــکالت خود را به صورت 

عکس، فیلم یا صوت ارسال کنند.
وى با بیان اینکه یکى از مطالبات ســاکنان منطقه 
فودان نبود روشنایى اســت، افزود: حجم تردد در 
جاده دسترســى به اردوگاه شــهداى درچه که به 

تازگى نیز به عطر وجود یک شــهید گمنام مزین 
شده، باال است و شــهردارى با اختصاص بودجه و 
با همکارى اداره برق، نسبت به اجراى فاز نخست 
روشــنایى اقدام کرد و به زودى نیز فاز دوم تقویت

 خواهد شد.
شهردار درچه در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره 
به آزادسازى معابر شــهر گفت: تردد شهروندان در 
معابر بافت فرسوده شهر با مشــکل مواجه شده و 
شــهردارى تاکنون اقدام به تخریب 20 ساختمان 

فرسوده و خطرساز کرده است.

اصفهان از 27 اسفند روزهاى پرمسافرى را
 تجربه مى کند

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان در مورد تالقى رمضان با نوروز و در پاسخ 
به اینکه اغذیه فروشى هاى میدان نقش جهان و سایر 
اماکن داراى مجوز از اداره کل میراث فرهنگى در این 
دوره چه رویکردى خواهند داشت و گردشگران در این 
خصوص با چه چیزى مواجه خواهند شد، توضیح داد: 
درخواست ما این بود که اجازه دهند تا بعضى از اماکِن 
مشخص که داراى مجوز تحت ذیل مجموعه وزارت 
میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى هستند با دِر 
بسته و خوشامدگویى و با حفظ شئونات نسبت به ارائه 
خدمات خود اقدام کنند که هم رفاه مسافر فراهم شود 
و از طرفى خورد و خوراك در مألعام صورت نگیرد که 
به هیچ وجه زیبنده نیست و نه من مى پسندم و نه دین 

ما و نه مسافرانى که تابع ضوابط و قوانین ما هستند.

علیرضا ایزدى بــا بیان اینکه پیش بینى مى شــود که 
اصفهان در نوروز امســال گردشگران زیادى را تجربه 
کند، گفت: به نظر من اصفهان از 27 اسفندماه روزهاى 
شلوغى را تجربه خواهد کرد و تا سوم نوروز یک هفته 
پرتردد را خواهیم داشــت، اما در ادامه و به طورمعمول 
در روزهاى چهارم، پنجم و ششــم نــوروز با یک افت 
طبیعى مواجه خواهیم شــد که قاعدتًا این افت با ماه 
رمضان بیشتر مى شــود؛ اما روى هم رفته از نگاه من، 
امسال مسافرت زودتر آغاز مى شــود یعنى همه ساله 
سفرهاى نوروزى از 28 و 29 اسفند شروع مى شد، ولى 
مسافرت ها در نوروز امســال از 24 و 25 اسفند شروع 
مى شــود و تا ســوم و چهارم فروردین پیک بزرگى را 
خواهیم داشت، ولى این موضوع در پیک دوم با شدت 

کمترى خواهد بود. 
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سامسونگ اعالم کرد که گوشى هاى Galaxy Z Fold5 و 
Galaxy Z Flip5 را با طیف جدیدى از لوازم جانبى عرضه 

خواهد کرد.
شرکت سامسونگ گوشــى هاى تاشوى جدید خود، تحت 
عنوان گلکسى زد فلیپ 5 و گلکســى زد فولد 5 را با طیف 
جدیدى از لوازم جانبى عرضه خواهــد کرد که از جمله آن 
مى توان به دومین نســخه از SmartTag اشاره کرد. این 
شرکت کره اى در سال 2021 وارد بازار دستگاه هاى هشدا 

همراه شد.

ردیاب بلوتوث این برند کره اى بــا موفقیت تجارى فاصله 
زیادى دارد. آزمایش کننــدگان به ویژه آن را به خاطر اندازه 
و مهم تر از همه، ســازگارى محدود آن با دســتگاه هاى 

سامسونگ مورد انتقاد قرار داده اند.
به گفته یک منبع، شــرکت سامسونگ یک رویداد را براى
 معرفى گوشــى هاى هوشــمند و لوازم جانبى خود مانند 
Galaxy Smart Tag2 تا شش ماه دیگر برگزار خواهد کرد.

اولین نســخه این ردیاب عملکردى شــبیه به چراغ هاى 
هشــدارى ماننــد Tile، Apple Air Tag را ارائه مى دهد. 

این دستگاه آسیایى طراحى "عملکردى" بیشترى دارد، اما 
 SmartThings محدود به دستگاه هاى موجود در مجموعه

است.
شرکت سامسونگ با عرضه SmartTag2، به خود فرصتى 
دوباره مى دهد تا مردم را متقاعد کند که ردیاب این شرکت 

را به کار گیرند. 
اما چگونه مى توان محصول خود را بهبود ببخشید، اگر آن 
را براى همه دستگاه هاى اندرویدى قابل استفاده نکیند یا 

محدوده بلوتوث آن را افزایش دهید.

پیش نمایش جدید وینــدوز 11، مدیریت رنگ، اندازه و 
به روزرسانى هاى بیشتر را بهبود بخشیده است.

مایکروســافت چند به روزرســانى مهم را براى ویندوز 
11 در اوایل این هفته منتشــر و پنجره هایى را به برنامه 
Notepad اضافه کــرد. همچنین «Bing» جدید را که 

مبتنى بر هوش مصنوعى است را به کادر جستجوى نوار 
وظیفه اضافه، و پیش نمایش جفت سازى آیفون، ابتدایى 

iMessage را اعمال نموده است.

این تغییرات احتماًال پایه اى براى به روزرســانى بزرگ 
۲۳H۲ براى سیستم عامل ویندوز در اواخر امسال خواهند 

بود، و Dev Channel این هفته یک میکســر صداى 
جدید و بهبود یافته را براى ویندوز و برنامه هاى آن درست 
از منوى تنظیمات سریع در سمت راست پایین نوار وظیفه 
نمایش داده است. این به روزرسانى جدید به شما امکان 
مى دهد سوئیچ ها را بین دستگاه هاى خروجى تغییر دهید، 
میزان صداى خروجى خود را کنترل کنید، حجم هر برنامه 
ببینید و تنظیمات را بى صدا کنید تا بتوانید یک برنامه را 

بى صدا یا داشته باشید.
این نسخه همچنین قابلیتى به نام مدیریت خودکار رنگ 
(ACM) را توسعه داده است؛ این قابلیت، یک مدیریت 
رنگ با شتاب ســخت افزارى در سراسر سیستم است 
که تضمین مى کند رنگ ها در برنامه ها در صفحه هاى 
مختلف با قابلیت هاى متفاوت یکسان به نظر برسند. این 
به عنوان جایگزینى براى فناورى هاى قدیمى مدیریت 
رنگ ویندوز، مانند مدیریت رنگ تصویر (ICM) و سیستم 

رنگى ویندوز (WCS) طراحى شده است.
ما به طور خالصه در مورد اینکه مدیریت رنگ چیست 
و چرا اهمیت دارد صحبت خواهیم کرد. نمایشگر هاى 
مختلف ویژگى هاى متفاوتى دارند. برخى ممکن است از 
محدوده دینامیکى باال (HDR) پشتیبانى کنند در حالى 
که برخى دیگر ممکن اســت از محدوده رنگى گسترده 
مانند DCI-P۳ یا Adobe RGB پشتیبانى کنند. برخى 
از رنگ هاى 10 بیتى پشــتیبانى مى کنند، در حالى که 

برخى دیگر فقط از رنگ هاى 8 بیتى پشتیبانى مى کنند.
ویندوز 10 رنگ پیشرفته را براى رسیدگى به این مشکل 
به طور خاص براى نمایشگر هاى HDR معرفى کرد، و 
مطمئن شد که محتواى طراحى شده براى نمایشگر هاى 
SDR حتــى در مانیتور هایــى با باالتریــن محدوده 

دینامیکى نیز درســت به نظر مى رســد. دستگاه هاى 
ویژه واجد شــرایط و سفارشى شــده، مانند مواردى که 
در Surface Studio2+ و Surface Pro9 یافــت 
مى شوند، تا اطمینان حاصل شود که برنامه هاى طراحى 
شده براى نمایشگر هاى sRGB فقط از رنگ هاى طیف 
رنگى sRGB استفاده مى کنند و در عین حال رنگ هاى 
بیشترى را براى برنامه هایى که مى توانند از آن ها استفاده 

کنند، در دسترس قرار مى دهند.

سامسونگ ردیاب خود را با گوشى هاى تاشوى جدید عرضه مى کند

مزایاى جدید مایکروسافت 
5 مرورگر ویندوز براى جایگزینى کروم و فایرفاکسبراى ویندوز 11

تغییر به سیستم جدید مى تواند نحوه استفاده از رایانه را تغییر داده و تجربه شما را با برخى 
از پلتفرم هاى آنالین مورد عالقه تان متحول کند.

برنامه هایى مانند گوگل کروم، سافارى اپل، موزیال فایرفاکس و مایکروسافت اج خوب 
و راحت هستند، اما اگر از این انتخاب خارج شوید، خواهید دید که گزینه هاى جایگزین 

زیادى وجود دارد؛ از مرورگر هاى متمرکز بر امنیت و حریم خصوصى تا ســایرین که 
سفارشى سازى را در اولویت قرار مى دهند. شاید یکى از آن ها براى شما مناسب باشد.

ویوالدى با یک رابط بسیار قابل تنظیم، سریع و مدرن، 
رویکردى سختگیرانه براى حفظ حریم خصوصى را با 
برخى از ایده هاى نوآورانه براى بهترین نحوه استفاده از 
وب ترکیب مى کند، همچنین ویژگى هاى جدید جالبى 
 Break را به طور منظم دریافت مى کند، مانند حالت جدید
که پخش رسانه ها را متوقف مى کند، محتوا را از صفحات 
شــما پنهان کرده و همه ویژگى ها 
و منو هــاى مرورگر را غیرفعال 
مى کند. به این ترتیب، مى توانید 
تا زمانى که براى شروع دوباره 

آماده شوید، نفسى بکشید.
از همان ابتــدا، Vivaldi همه 
ردیاب هاى وب و تبلیغات آنالین 
را مسدود مى کند، اما شما مى توانید این تنظیمات را تغییر 
داده و اجازه دهید تبلیغات در سایت هایى که مى خواهید، 

نمایش داده شوند.
 مى توانید تب هاى مرورگر را در ویوالدى دستکارى کنید. 
به عنوان مثال، مى توانید دو تب را تقسیم کنید تا نیمى از 
پنجره مرورگر هر کدام را اشغال کند، یا آن ها را روى هم 
قرار دهید تا شلوغى داخل برنامه کاهش یابد. همچنین 
یک ابزار یادداشت یکپارچه وجود دارد تا در صورت تمایل 
در حین پیمایش در وب، افــکار، ایده ها یا یادآورى هاى 

شخصى را یادداشت کنید.
کاربران حرفه اى از میانبر هاى صفحه کلید قابل تنظیم 
و حرکات ماوس که مى توانند بــه ویوالدى اضافه کنند 
واقعا خوششان مى آید. مى توانید از این ویژگى ها براى 
جابه جایى ســریع تر بیــن تب ها، دسترســى فورى به 
جست وجوى وب و داشتن پیوند هایى به سایت هاى مورد 
عالقه تان همیشــه در نزدیکى استفاده کنید. از آنجایى 
که مرورگر روى کرومیوم ســاخته شده است، ویوالدى 
با افزونه هاى گوکل کروم و نیــز با ویندوز، macOS و 

لینوکس سازگار است.
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همانطور که ممکن اســت 
 Opera ،گمان کرده باشید
GX پســر عموى اپراست 

و هر دو مرورگــر تعدادى 
ویژگى هاى مشــترك دارند، آن ها مرور ســریع وب و 
سفارشى سازى رابط را در اولویت قرار مى دهند و هر دو با 
فناورى مسدودکننده تبلیغات داخلى عرضه مى شوند. اما 
تفاوت اصلى بین این دو این است که Opera GX به طور 

خاص براى جذب گیمر ها ساخته شده است.
براى مثال، مى توانید با محدود کــردن مقدارى از منابع 
سیستم (زمان پردازنده و حافظه) Opera GX که مجاز 
به اشغال آن هستند، از این لکنت وحشتناك در بازى هاى 
خود جلوگیرى کنید. همچنین مى توانید استفاده از شبکه 
مرورگر خود را محدود کرده و پهناى باند بیشــترى آزاد 
کنید. مرورگر هر تبى را که ســرعت رایانه شــما را کند 
مى کند، برجسته مى کند تا در صورت تمایل بتوانید آن ها را 
ببندید. Twitch و Discord مستقیما در Opera GX تعبیه 
شده اند، بنابراین مى توانید کانال ها و برد هاى مورد عالقه 
خود را بدون نیاز به باز نگه داشتن آن ها در برگه مرورگر 
زیر نظر داشته باشید. همچنین یک بخش اختصاصى از 
مرورگر به نام GX Corner وجــود دارد که اخبار جدید 
دنیاى بازى و معامالت و پیوند هایى به بازى هاى آنالین 

رایگان را براى شما به ارمغان مى آورد.
Opera GX حتى گزینه هاى سفارشى ســازى بیشترى 

نسبت به Opera دارد، بنابراین مى توانید رنگ مرورگر را 
طورى تنظیم کنید که با هر تمى که پیکربندى کرده اید 
مطابقت داشته باشد. در نهایت Opera GX درست مانند 
پسر عموى خود، داراى یک VPN داخلى است تا ارتباطات 
شــما را رمزگذارى و محافظت کند (اگرچه به اندازه یک 

VPN اختصاصى سریع یا پر از ویژگى نیست).

Opera GX رایگان است و با ویندوز و macOS سازگار 

است.

بهبود امنیت کاربر و حفظ حریم خصوصى دو مورد از بزرگترین محرك هاى 
Brave هستند. این مرورگر داراى یک صفحه تب جدید پیش فرض است که 

به شما نشان مى دهد چند ردیاب آنالین مسدود شده است، بنابراین شما دقیقا 
مى دانید که چقدر زمان صرفه جویى کرده اید. وقتى صحبت از مسدود کردن 
ردیاب ها و تبلیغات مى شــود، این قطعا یکى از تهاجمى ترین مرورگر هاى 

موجود است.
Brave همچنین یــک راه جایگزین براى تامین مالى وب ســایت ها ارائه 

مى کند؛ مى توانید از مقادیر کمى ارز دیجیتال براى پشــتیبانى یا راهنمایى 
سایت هایى که با مرورگر شریک هســتند، استفاده کنید. اســتفاده از این 
نشانه هاى توجه اولیه (یا BAT) اختیارى است، اما اگر درگیر هستید، مى توانید 
با مشاهده تبلیغات انتخابى در مرورگر، بازپرداخت کنید. این یک جایگزین 
بلندپروازانه براى تالش براى تامین مالى وب است، اما در مورد دالیلى که 

چرا Brave شایســته تبدیل شدن به 
مرورگر پیش فرض شــما است، تنها 

نوك کوه یخ است.
این رابط کاربرى ســاده و شهودى دارد  از 

آنجایى که بر پایه کد هاى کرومیوم مشابه کروم 
اســت، از تعداد زیادى افزونه که براى مرورگر گوگل توســعه یافته اند نیز 

پشتیبانى مى کند.
Brave به اندازه برخــى از رقباى خود گزینه هاى سفارشى ســازى را ارائه 

نمى کند، اما مى توانید مسدود کردن آگهى و ردیاب را در هر یک از سایت هایى 
که بازدید مى کنید سفارشــى کنید و حتى ردیابى را از طریق جاسازى هاى 
رســانه هاى اجتماعى مانند فیــس بوك، توییتــر و لینکدیــن نیز قطع

 کنید.
Brave رایگان بوده و با ویندوز، macOS و لینوکس سازگار است.

ن به 
، تنها

ى دارد  از 
وم مشابه کروم 

مرورگر Tor راهى براى ورود به شبکه Tor است که ارتباط شــما را در اطراف هزاران رله 
داوطلبانه هدایت مى کند، بنابراین ردیابى آن بسیار سخت تر است. اگر نگران حریم خصوصى 
آنالین خود هستید و مى خواهید از هویت و مکان خود محافظت کنید، مرورگر Tor یکى از 
بهترین راه ها براى انجام این کار است. از این همه پیچیدگى فنى که وجود دارد غافل نشوید، 
زیرا Tor مانند هر مرورگر دیگرى کار مى کند. تفاوت اصلى چند ثانیه اضافى است که طول 

مى کشد تا راه اندازى شود و مرور فقط کسرى کندتر است، زیرا ترافیک شما به طور مداوم در اطراف شبکه Tor تغییر مسیر مى دهد، اما باز هم سطح باالیى 
از حریم خصوصى و امنیتى که در ازاى آن به دست مى آورید، ارزش معامله را دارد. با شروع یک وب جدید، Tor به شما امکان مى دهد هویت خود را در هر 
زمان بازنشانى کنید، بنابراین وب سایت ها متوجه نمى شوند که شما همان شخص هستید. این مرورگر همچنین به شما امکان مى دهد در مورد اسکریپت ها 
و رسانه هاى در حال اجرا در وب سخت گیرى کنید، به عنوان مثال، به شما امکان مى دهد پخش خودکار همه ویدیو ها را خاموش کنید. هیچ مسدودسازى 
تبلیغاتى در Tor وجود ندارد، اما همه این تنظیمات حریم خصوصى قطعا ردیابى شما را در سراسر وب براى تبلیغ کنندگان سخت تر مى کند و به محض بستن 

برنامه، تمام آثار مرور شما بالفاصله پاك مى شود.

این مرورگر از نظر ظاهرى کمى عقب مانده است. به نظر بسیار شبیه نسخه قدیمى فایرفاکس است، اما هیچ چیز قدیمى 
در مورد موتور مرورگر مرکزى آن وجود ندارد که مى تواند شما را در زمان مناسب به سرتاسر وب برساند. تمرکز اصلى آن 
کارایى و سفارشى سازى است، اما یکى از بهترین ویژگى هاى آن این است که کامال منبع باز است. این بدان معناست که 
هیچ گوگل، اپل یا مایکروسافتى پشت Pale Moon وجود ندارد، بنابراین هیچ شرکت مادرى سعى ندارد شما را به سایر 
سرویس هاى وب یا حساب هاى کاربرى متصل کند.از نظر سفارشى سازى، مى توانید Pale Moon را با ده ها تم مختلف 

به طور کامل دوباره تغییر دهید. فرآیند ساختن خود نیز دشوار نیست، بنابراین مى توانید اجازه دهید خالقیتتان بى نهایت باشد. مى توانید به محض باز کردن 
Pale Moon، با تعداد زیادى بلوك هاى میانبر که مى توانید آن ها را ویرایش و مرتب کنید، سطح انعطاف پذیرى را که با Pale Moon دریافت مى کنید، 

ببینید.با استفاده از Pale Moon به طور پیش فرض مانع مسدود کردن تبلیغات یا محافظت از ردیاب نمى شوید، اما افزونه هاى زیادى براى انتخاب در 
دسته هاى مختلف وجود دارد. مدیریت نشانک ها، بارگیرى ها و سابقه مرور شما همگى ساده است و یک فیدخوان RSS یکپارچه نیز وجود دارد که براى 
اطالع از مقاالت جدید در سایت هاى مورد عالقه تان عالى است. اگر به دنبال ورود به مرورگرى هستید که بتوانید کنترل کامل آن را در دست بگیرید و در 

عین حال روابط خود را با غول هاى فناورى بزرگ در تجارت مرورگر قطع کنید، Pale Moon براى شما مناسب خواهد بود.
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آگهى تغییرات
 شرکت ســهامى خاص هما صنعت آپادانا به شناســه ملى 14005648382 و 
به شماره ثبت 55742 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/12/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به آدرس استان اصفهان، 
شهرســتان اصفهان، بخش مرکزى، شــهر اصفهان، باغ دریاچه، کوچه شهید 
غالمحسین جالئى غربى[51]، خیابان وحید، پالك -2، ساختمان تجارى امین، 
طبقه 4، واحد 32 به کد پســتى: 8176667144 تغییر یافــت و ماده مربوطه 
دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1469974)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص اکســیر معادن زاگرس به شناسه ملى 14010980325 
و شــماره ثبت 70585 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/04/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت به آدرس اســتان 
اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شــهر اصفهان، علیقلى آقا، کوچه 
على قلى آقا11[12]، بن بست سادات فقیه، پالك 43، طبقه همکف به کد پستى 
8137613351 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1469115)

آگهى انحالل 
شرکت سهامى خاص تاوا تجهیز کیان به شناسه ملى 14011629721 
و به شماره ثبت 72531 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1401/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت فوق منحل گردید و 
کیانوش على آقائى به کدملى 1210021552 به عنوان مدیر تصفیه براى 
مدت دوسال انتخاب گردید. ادرس شرکت منحله در حال تصفیه اصفهان 
منطقه صنعتى دولت آباد بلوار امام خمینى خیابان اکتابان پالك33کدپستى 
8341651636 مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1469979)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص انحصار قطره زنده رود به شناسه ملى 10260469322 و شماره 
ثبت 26186 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/11/09 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: خانم نوشین شفیعى به شماره ملى 1282818791 به سمت رئیس هیئت 
مدیره، آقاى کمال محمدى به شماره ملى 1817174509 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقاى على اکبر یوسفى خانى به شماره ملى 5659616763 به سمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1403/11/09 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1468670)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص صدر ذوب رضوانشهر به شناسه ملى 10862058537 و به شماره ثبت 518 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1401/12/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد آقاى محمد چترائى به شماره ملى 1091152421 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره تا تاریخ 1403/12/14 آقاى حسینعلى چترائى به شماره ملى 1091329907 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/12/14 
آقاى على چترائى به شماره ملى 1091551308 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/12/14 انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

تیران و کرون (1469643)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص پایا لوله و پروفیل نقش جهان به شناسه ملى 14008503565 و شماره ثبت 62809 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/11/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى سید جمال علوى به شماره ملى 1290879869 به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم شایسته 
على نقیان به شماره ملى 1271237792 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقاى صالح سرائیان به شماره ملى 1288386923 به سمت مدیرعامل 
(خارج از اعضا) و خانم فرزانه برقى کار به شماره ملى 1285128095 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/11/26 انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. کلیه اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل 

تفویض گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1468675)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص آراد تجارت فالح به شناسه ملى 14011191572 و به شماره ثبت 5291 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/09/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل مى باشد و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد 
: ثبت موضوع فعالیت بشرح زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: واردات دام و مواد خوراك دام و طیور مثل سویا و کنجاله و علوفه و ارزن و واردات مواد غذایى و 
ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از 
تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى 
صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى 
و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1469131)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص سام تجارت رکســانا به شناسه ملى 14011124670 و شماره ثبت 1021 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/09/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل مى باشد و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید: واردات دام و مواد خوراك دام و طیور مثل سویا و کنجاله و 
علوفه و ارزن و تهیه ، تولید ، توزیع و خرید و فروش انواع مواد غذایى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 
و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار 
و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا در جهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى. ثبت موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمى باشد و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح امکانپذیر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى نایین (1469121)
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براى بسیارى از مردم ایام نوروز زمان استراحت و فراغت از یک سال 
کار و تالش است. مسافرت و دید و بازدید و تفریح. خوب غذا خوردن و 
استفاده از تنقالت مخصوص عید که همان آجیل و شیرینى و شکالت 

است خودش نوعى لذت و تفریح محسوب مى شود.
به همین دلیل هم هست که عده زیادى پس از تعطیالت نوروز دچار 
چاقى و اضافه وزن مى شوند. اما به راستى چه کنیم که در ایام عید و 

تعطیالت چاق نشویم؟

1- داشــتن برنامه ریزى: در گام اول باید بدانیم که داشــتن 
برنامه ریزى براى جلوگیرى از پرخورى یک ضرورت است.

2- فعالیت بدنى: کارهایى مثل نشستن روى مبل و فوتبال تماشا 
کردن همراه با مقدار زیادى آجیل و شــیرینى، یکى از عادات رایج 
نوروز میان خانواده هاست. اما این عدم فعالیت ممکن است منجر به 
افزایش وزن شود. یکى از راه هاى کنترل وزن در ایام تعطیالت، انجام 
برخى فعالیت هاى فیزیکى به همراه خانواده است. یکى از روش هاى 
ساده اى که فکر شما را از غذا و تنقالت دور نگه مى دارد، پیاده روى 

است. قدم زدن در پارك یا حتى خیابان هایى که حاال دیگر مثل ایام 
عادى شلوغ و آلوده نیست مى تواند گزینه خوبى باشد.

3- کنترل هیجان خوردن: در تعطیالت عید، هر زمان که اراده 
کنید شیرینى، آجیل و دیگر تنقالت در دسترس شما هستند و به راحتى 
مى توانید این خوراکى هاى غیرضرورى را نوش جان کنید. وقتى در 
خانه هستید، با دور نگه داشتن تنقالت، مى توانید از خوردن بیش از حد 
آنها جلوگیرى کنید اما این استراتژى وقتى به دیدوبازدیدهاى نوروز 
مى روید بسیار سخت خواهد شد. با یک روش ساده مى توانید بر این 
موقعیت هم غلبه کنید. راه حل این است که تنها زمانى به سراغ آجیل 
و شیرینى بروید که واقعا گرسنه هستید. روش دیگر این است که وقتى 
احساس گرســنگى  کردید، به جاى انتخاب آجیل و شیرینى، غذاى 
اصلى را انتخاب کنید. یا بدانید که وقتى خود را با آجیل و شــیرینى 
ســیر کرده اید مى توانید وعده غذایى تان را حذف کرده یا مقدارش 

را کاهش دهید.

4- محدود کردن نوشیدنى هاى شیرین: اگر قصدتان این 

است که وزنتان را در کنترل خود نگه دارید، بهترین راه محدود کردن 
نوشیدنى هاى شیرین و نوشابه ها در تمام طول سال و نه فقط در زمان 

تعطیالت عید است.

5- دورى از غذاهاى آماده: همیشه در ایام تعطیالت دسترسى 
به غذاهاى آماده راحت تر مى شود و آدم وسوسه مى شود از آنها استفاده 
کند. غذاهاى آماده بسیار ســریع و راحت تهیه مى شوند، اما مقدار 
زیادى شکر و چربى هاى اضافه  دارند و براى کنترل وزن دردسرساز 

مى شوند. براى جلوگیرى از اضافه وزن، انتخاب شما به جاى 
غذاهاى آماده، باید آشپزى و پختن غذاهاى سالم باشد.

6- خوردن تنها یک بشقاب غذا: در 
ایام نوروز بازار مهمانــى و مهمانى رفتن 
داغ است و به همین دلیل معموال غذاهاى 
تعطیالت بسیار متنوع و به مقدار زیاد براى 

پذیرایى آماده مى شوند. این موضوع ممکن 
است شما را نه یک بار بلکه چندین بار به 

سمت میز غذا بکشاند که خود منجر به اضافه  وزن و پرخورى مى شود. 
براى مقابله با این مشــکل بعد از تمام شــدن اولین بشقاب میزان 
گرسنگى تان را برآورد کنید، اگر دیگر احساس گرسنگى نمى کنید به 

سراغ میز غذا نروید و از بقیه  مهمانى لذت ببرید.

7- کنترل وزن با کمک یک رفیق: بسیارى از افراد موفقیت هاى 
مربوط به کاهش وزن  خود را با دوستان شان در میان مى گذارند. سعى 
کنید دوستى که اهداف کاهش وزنش شــبیه به خودتان است پیدا 

کنید، چرا که او مى تواند براى تان انگیزه بخش باشد.

8- استفاده از مواد غذایى کم کالرى تر: مصرف بیش از حد 
مواد غذایى پرکالرى، علت اصلى افزایش وزن در تعطیالت عید است. 
اما راه هاى زیادى براى کاهش مقــدار کالرى دریافتى در غذا وجود 

دارد. از جمله اینکه:
به جاى کره از موز له شده یا پودر کدو تنبل استفاده کنید.
به جاى شکر از یک جایگزین کم کالرى تر استفاده کنید.

 از میوه هاى خشک به جاى شکالت و آب نبات استفاده کنید.
براى طعم دادن به غذا به جاى کره و شکر از بادام، وانیل، نعنا، ادویه و 

گیاهان طعم دار استفاده کنید.
به جاى سرخ کردن مواد غذایى، آنها را بخارپز یا گریل کنید. به جاى 

شیر پرچرب، از شیر کم چرب استفاده کنید.
به جاى نوشیدنى هاى شیرین از آب لیمو و دارچین براى طعم دار کردن 

آب استفاده کنید.

9- استفاده بیشتر از مواد غذایى فیبردار: علت مهم بروز 
اختالالت گوارشى، افراط در مصرف غذا و نیز استفاده زیاد از غذاهاى 
چرب و سرخ کرده است. در ایام تعطیالت نوروز معموال افراد از میوه، 
سبزى، ساالد، حبوبات و سایر مواد غذایى فیبردار، کمتر استفاده مى 
کنند. در صورتى که این قبیل مواد خوراکى عالوه بر فیبر، حاوى مواد 
مغذى مفیدى هستند که تاثیر قابل توجهى در جهت سالمت انسان 
داشته و قابلیت سیرکنندگى باالیى هم دارند که خودش جلوى اضافه 

وزن را مى گیرد.

10- درهم و برهم نخوردن: ســعى کنید براى دید و بازدیدها 
برنامه ریزى داشته باشــید حتى در مورد نوع خوراکى هایى که 
باید بخورید هم فکر کنیــد و هر جا هر چیزى در 
بشقاب روبه روى تان گذاشته شد، بالفاصله 
قورت ندهید. اگر یکجا شــیرینى مى خورید، 
جاى بعدى میوه بخورید و در ســومین جا 
آجیل. اینطورى هم طبق هرم غذایى عمل 
کرده اید و هم اینکه آخر شب با معده سنگین، 

به تختخواب نمى روید.

فصل آنفوالنزا هنوز تمام نشــده و در ماه هاى آخر سال 
به دلیل سرد و گرم شــدن هوا، معموال آمار این بیمارى 
ویروسى بیشتر مى شود. در این شــرایط، مهم است که 
بدانید ویــروس آنفلوانزا چه کارى مى تواند با بدن شــما 

انجام دهد و چگونه مى توانید عفونت را تشخیص دهید.
متخصصین توصیه مى کنند؛ عالئم اصلى ویروس آنفلوانزا 
و ابتال به انواع آن به ویژه نوع H۳N۲ را شناسایى کرده و 
بدانید ویروس مى تواند با بدن شما چه کند و پس از آلوده 
شدن به ویروس آنفلوانزاى H۳N۲ چه عالئمى را تجربه 

خواهید کرد.

ویروس چگونه از فردى به فرد دیگر منتقل 
مى شود؟

اولین سوالى که ممکن است هنگام صحبت در مورد این 
ویروس به ذهن شما خطور کند، این است که ویروس هاى 
مختلف آنفلوانزا چگونه از فــردى به فرد دیگر منتقل مى 
 H۳N۲ شوند؟ طبق مطالعات انجام شده، ویروس آنفلوانزا
بسیار قابل انتقال اســت. این ویروس مسرى مى تواند به 
راحتى از طریق هوا و از طریق قطرات تنفسى از فردى به 
فرد دیگر سرایت کند. متاسفانه ویروس فوق مى تواند از 
طریق اندام هاى تنفسى مانند بینى، دهان و غیره وارد بدن 

هر فردى شود.

آیا شما به H۳N۲ آلوده هستید؟
بــه یــاد داشــته باشــید ســرما خوردگــى و آنفلوانزا 
مشــابهت هاى زیادى داشــته و به همین دلیل دانستن 
عالئمى که باید مراقب آنها بود، بسیار مهم است. در ادامه 
نگاهى گذرا به عالئم و نشانه هاى هشدار دهنده مرتبط با 

عفونت ویروس H۳N۲ خواهیم انداخت.

مهمترین نشــانه هاى ابتال به این عفونت 
ویروسى

لرز- تب با درجه باال- گلو درد- سردرد- درد عضالنى- 
بدن درد - کمــر درد- گرفتگى بینــى- آبریزش بینى- 

عطسه کردن.
در موارد جدى، فرد مبتال ممکن اســت مشکل شدید در 
تنفس، درد و ناراحتى در قفسه سینه، مشکل در بلع غذا و 
تب مداوم را تجربه کند. متخصصان هشــدار داده اند: اگر 
فردى هر یک از عالئم ذکر شده در باال را براى مدت 2 تا 
3 روز بیشــتر تجربه کرد، ضرورى است که فوراً به دنبال 

کمک پزشکى باشد.

10 نشانه عفونت 
ویروسى که 

باید جدى بگیریـــد چه کار کنیم
 در ایام تعطیالت نوروز چاق نشویم؟

از سموم جذب آن شده اســت، بنابراین توصیه مى شود میوه و 
سبزى هاى بى مزه را نخوریم.

امروزه اغلب محصوالت کشاورزى در تمام مراحل رشد از طریق 
کودها و سموم شیمیایى تغذیه مى شود.

 این محصوالت طعم خوب و کیفیت باال ندارد و نیترات موجود 
در آنهــا مى تواند موجب بروز انواع ســرطان هاى گوارشــى در 

مصرف کنندگان شود.
نیترات موجــود در کودها مى تواند در همه انواع میوه و ســبزى 

نیترات موجــود در کودها مى تواند در همه انواع میوه و ســبزى 
رســوخ کند. اما محصوالتى مثــل پیاز، ســیب زمینى و هویج 
کــه در دل خــاك جــاى مى گیــرد، قابلیت جذب بیشــترى

 دارد.
 C کودهاى شیمیایى و ســموم دفع آفات باعث کاهش ویتامین
و بى طعم شدن محصول مى شــود؛ بنابراین وقتى خیار یا گوجه 
فرنگى طعم واقعى خود را ندارد، مى توان مطمئن شد که مقدارى 

رســوخ کند. اما محصوالتى مثــل پیاز، ســیب زمینى و هویج 
کــه در دل خــاك جــاى مى گیــرد، قابلیت جذب بیشــترى

 دارد.
اغلب نفــوذ ترکیبات نامطلــوب کودهــا در محصوالتى که در 
دل خاك رشــد مى کند، مى تواند موجب بزرگ و سنگین شدن 
سبزى هاى غده اى شده و سود بیشترى را براى کشاورز به دنبال 

داشته باشد.
این ســموم مى توانــد در انواع میوه و ســبزى کــه به صورت 
بوته اى در ســطح زمین رشــد مى کند و ارتفاع کمترى دارد نیز 
نفوذ کند. اما در مقابــل میوه هاى درختى که ارتفاع بیشــترى 
از زمیــن دارند، کمتر در معــرض اثرات نامطلــوب کودها قرار

 دارند.
ذرات کودهاى شــیمیایى وقتى به داخل میوه و سبزى راه  پیدا 
مى کند، با هیچ روشــى از بین نمى رود. البته توصیه مى شــود 
براى کاهش ســموم ســطحى، میوه ها را قبل از مصرف با مواد 

ضدعفونى کننده بشوییم.

درشتى میوه ها در بیشــتر مواقع به دلیل نیترات باالى موجود در 
آنهاست. 

بنابراین توصیه مى شــود هنــگام خرید از میوه هاى درشــت 
صرف نظر کنیم و میوه هاى متوســط یا کوچک با رنگ روشن را 
انتخاب کنیم. چرا که تیره بودن میوه، خود نشــان نیترات باالى 

آن است.
از خریــد ســیب زمینى هاى کــدر و تیره رنگ پرهیــز کنیم و 
پیازهایى را که بخش خروج جوانه آنها باریک تر اســت، انتخاب 

کنیم.
 C کودهاى شیمیایى و ســموم دفع آفات باعث کاهش ویتامین
و بى طعم شدن محصول مى شــود؛ بنابراین وقتى خیار یا گوجه 
فرنگى طعم واقعى خود را ندارد، مى توان مطمئن شد که مقدارى 
از سموم جذب آن شده اســت، بنابراین توصیه مى شود میوه و 

سبزى هاى بى مزه را نخوریم.
از خرید سبزى هاى غده اى درشت مثل پیاز، سیب زمینى و هویج 

پرهیز کرده و بدانیم که در هر کیلوگرم سیب  زمینى یا پیاز، 7 تا 8 
عدد از این محصول جاى گیرد.

سبزى هاى برگ درشت و سفت را انتخاب نکنیم و قبل از مصرف 
میوه و سبزى به دقت آنها را ضدعفونى کنیم.

بهترین توصیه آن است که از مصرف میوه هاى گلخانه اى، انبارى 
و وارداتى پرهیز کنیم و نوع فصلى این محصوالت را که اغلب در 
فصل معین خود رشد مى کند و ضمن تازه تر و پرخاصیت تر بودن، 

طعم و ماندگارى بیشترى داشته، استفاده کنیم.

ضافه وزن، انتخاب شما به جاى 
ختن غذاهاى سالم باشد.

شقاب غذا: در 
نننفتن همانى ر
ال غذاهاى

ر زیاد براى 
ضوع ممکن 
ندین بار به

10- درهم و برهم نخوردن:
برنامه ریزى داشته باشــید حت
بخورید هم ییییاید ببببببببببببببببب
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طعم و ماندگارى بیشترى داشته، استفاده کنیم.
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0450579786 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت و چکها -بروات و سفته 
ها و سایر اوراق تجارى و غیره با امضاى مدیر عامل ویا یکى از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى گلپایگان (1469653)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص صدر ذوب رضوانشهر به شناسه ملى 10862058537 و به شــماره ثبت 518 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/12/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى محمد چترائى به شماره ملى 1091152421 به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1403/12/14و به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/12/14 آقاى حسینعلى چترائى به شماره ملى 1091329907 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/12/14 آقاى على چترائى به شماره ملى 1091551308 به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/12/14 انتخاب گردیدند کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون (1469644)
آگهى تغییرات

 شرکت با مسئولیت محدود کانه آراى زرین جى اصفهان به شناسه ملى 10260446578 و به شــماره ثبت 23857 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت بیتو تار پارس به نمایندگى امیرحســین بنده خدا با پرداخت مبلغ 000 000 000 400 ریال به صندوق شرکت سهم 
الشرکه خود را افزایش داد در نتیجه سرمایه شــرکت از مبلغ 000 000 450 1ریال به مبلغ 000 000 450 401 ریال افزایش یافت وماده 3اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
شد.ماده3اصالحى:سرمایه شرکت مبلغ 000 000 450 401 ریال نقدى است که تماماً به صورت نقد پرداخت ودر اختیارمدیران شرکت قرار گرفت. اسامى شرکا و میزان 
سهم الشرکه هر یک شرکت بیتو تار پارس به نمایندگى امیرحسین بنده خدا دارنده 000 000 421 401ریال سهم الشرکه و مصطفى کاردان دارنده 000 500 14 ریال سهم 
الشرکه و سپیده کبیرى سامانى دارنده 000 500 14 ریال سهم الشرکه . موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل مى باشد و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید:ثبت موضوع 
فعالیت بشرح زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى تاسیس و 
ایجاد کارخانجات صنعتى تهیه و تولید انواع قیرو خرید و فروش و صادرات آن به خارج از کشور همچنین فروش آن در سراسر کشور-انجام کلیه امور بازرگانى مجاز-واردات 
ماشین االت و لوازم و وسایل یدکى ومواد اولیه مورد نیاز –صادرات فرآورده هاى شرکت و کلیه شرکتهاى تولیدى مشــابه و کاالهاى بازرگانى بین المللى مجاز –اخد واعطا 
نمایندگى و مشارکت و عقد هرگونه قراردادهاى داخلى و خارجى با شرکتها و کمپانیهاى داخلى و خارجى –اخذ تسهیالت بانکى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت پس از کسب 
مجوز از مراجع ذیصالح. نام ونوع شرکت از کانه آراى زرین جى اصفهان با مسئولیت محدود به کانه آراى زرین جى اصفهان سهامى خاص تبدیل شد. اساسنامه جدید شرکت 
سهامى خاص مشتمل بر64ماده و11تبصره تصویب گردید. مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود م یباشد سرمایه شرکت : مبلغ 401450000000 ریال نقدى است 
منقسم به 40145000 سهم 10000 ریالى با نام عادى که تماما پرداخت گردیده است. مرکز اصلى شرکت : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش کوهپایه ، دهستان 
سیستان ، روستا شهرك صنعتى شرق سجزى، محله شهرك صنعتى سجزى ، بلوار سعدى ، خیابان چهارم شرقى ب ، پالك 38 ، طبقه همکف - کدپستى 8139174163 مى 
باشد. موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل مى باشد و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید:ثبت موضوع فعالیت بشرح زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: 
صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى تاسیس و ایجاد کارخانجات صنعتى تهیه و تولید انواع قیرو خرید و فروش و 
صادرات آن به خارج از کشور همچنین فروش آن در سراسر کشور-انجام کلیه امور بازرگانى مجاز-واردات ماشین االت و لوازم و وسایل یدکى ومواد اولیه مورد نیاز –صادرات 
فرآورده هاى شرکت و کلیه شرکتهاى تولیدى مشابه و کاالهاى بازرگانى بین المللى مجاز –اخد واعطا نمایندگى و مشارکت و عقد هرگونه قراردادهاى داخلى و خارجى با شرکتها 
و کمپانیهاى داخلى و خارجى –اخذ تسهیالت بانکى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1468685)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص آیسان زریر زرین به شناسه ملى 14010476362 و به شــماره ثبت 69181 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/09/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * رضا وهاب به شماره ملى 1091213968 به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره ، حمید 
رضا وهاب به شماره ملى 1270275666 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره ، عباس وهاب به شماره ملى 5409702840 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. *کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى 
و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1469689)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص آلومینیوم کار سپاهان نوین به شناسه ملى 10260689037 و به شماره ثبت 50403 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/11/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسى امین تدبیر بصیر به شناسه ملى 10103512680 به 
سمت بازرس اصلى و محمد شیروانى به شماره ملى 1283930668 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1469982)



0606آگهىآگهى 4556 سال نوزدهمپنج شنبه  25 اسفند  ماه   1401

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 

به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 15005- 1401/12/07 هیات دوم خانم بتول امین زاده به شناسنامه 
شماره 38397 کدملى 1280809159 صادره از اصفهان فرزند محمدحسن در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 80 .241 مترمربع پالك شــماره 43 فرعى از 12 اصلى 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 191 دفتر 554 
امالك به نام نامبرده داراى سابقه ثبت و ســند مشاعى مى باشد تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/12/10 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/12/25- م الف: 1463528- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان – شهریارى/12/179

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 1680 مورخ 1401/10/25 به شماره کالســه 0774 مالکیت آقاى/ 
خانم مهدى شفیعى خوزانى به شناسنامه شماره 2163 کدملى 1141258765 صادره 
فرزند رحمن در ششدانگ یکباب خانه که به مســاحت 130,26 مترمربع پالك شماره 
120 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به 
موجب دفتر الکترونیکى 6129 و 6272 و سند قطعى 86862 مورخ 1401/5/24 دفتر 
172 و وکالتنامه 86794 مورخ 1401/5/15 دفتر 172 و مالحظه نقشه ملک و گزارش  

کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/10- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/12/25- م الف: 1463877 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/185

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

شــماره: 140160302023001292 – تاریــخ: 1401/12/08- برابر راى شــماره 
140160302023001199 مــورخ 1401/11/21 هیات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى 
اداره ثبت اســناد و امالك مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى 
حمیدرضا کریم نژاد فرزند اسداله بشماره شناسنامه 177 صادره از اصفهان در ششدانگ 
یکباب مغازه به استثناء بهاى ربعیه اعیانى آن به مســاحت 38,57 مترمربع مفروزى از 
پالك 2 فرعى از 7298 اصلى واقع در بخش 2 اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان 
خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى تقى روشن محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/12/10 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/12/25 - م الف: 1464172– رئیس ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان 

– حسین زمانى علویجه/12/188

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 2586 مورخ 1401/11/19 به شماره کالســه 1656 مالکیت آقاى/ 
خانم زهرا عسکرى جوآبادى به شناسنامه شماره 3434 کدملى 1293160733 صادره 
فرزند مهدى در ششدانگ یک قطعه زمین داراى حد فاصل و اعیانى به مساحت 57,52 
مترمربع پالك شــماره 1331 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب سند 34697 مورخ 1398/11/21 دفترخانه 300 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش  کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 2448 مورخ 1401/11/19 به شماره کالسه 1657 مالکیت آقاى/ خانم 
فخرى عسکرى جوآبادى به شناسنامه شــماره 1324 کدملى 1140851578 صادره 
فرزند مهدى در ششــدانگ یک قطعه زمین محصور داراى اعیانى به مساحت 56,47 
مترمربع پالك شــماره 1331 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب سند 34697 مورخ 1398/11/21 دفترخانه 300 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش  کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/10- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/12/25- م الف: 1463582 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/190

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 2002 مورخ 1401/11/03 به شماره کالسه 1152 مالکیت آقاى/ خانم 
محسن براتى به شناسنامه شماره 3633 کدملى 1142424294 صادره خمینى شهر فرزند 
محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236,24 مترمربع پالك 
شــمارهـ  فرعى از 58 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به 
موجب قولنامه عادى و سند 63035 مورخ 1353/5/15 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 2362 مورخ 1401/11/12 به شماره کالسه 1682 آقاى / خانم مالکیت 
فهیمه علیجانى به شناســنامه شــماره 1130065111 کدملى 1130065111 صادره 
خمینى شهر فرزند رحمت اله در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
236,24 مترمربع پالك شمارهـ  فرعى از 58 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب قولنامه عادى و سند 63035 مورخ 1353/5/15 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 

نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/10- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/12/25- م الف: 1463642 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/192

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 2674 مورخ 1401/11/23 به شــماره کالسه 0462 مالکیت آقاى/ 
خانم سمیرا رجایى خوزانى به شناسنامه شماره 1130077901 کدملى 1130077901 
صادره فرزند رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به 
استثناى ثمیه اعیانى به مســاحت 134,80 مترمربع پالك شماره 175 فرعى از 111 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحات 340 
و 343 و 346 و 349 و 352 دفتر 510 و وکالتنامه 43133 مورخ 1400/12/24 دفترخانه 
322 و 43265 مورخ 1401/1/14 دفترخانــه 322 و 47554 مورخ 1401/10/19 و 
47000 مورخ 1401/9/9 دفتر خانه 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 2675 مورخ 1401/11/23 به شــماره کالسه 0463 مالکیت آقاى/ 
خانم صدیقه السادات حسینى به شناسنامه شماره 5223 کدملى 1142280268 صادره 
فرزند سید رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان در حال ساخت به 
استثناى ثمیه اعیانى به مســاحت 134,80 مترمربع پالك شماره 175 فرعى از 111 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحات 340 
و 343 و 346 و 349 و 352 دفتر 510 و وکالتنامه 43133 مورخ 1400/12/24 دفترخانه 
322 و 43265 مورخ 1401/1/14 دفترخانــه 322 و 47554 مورخ 1401/10/19 و 
47000 مورخ 1401/9/9 دفتر خانه 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/10- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/12/25- م الف: 1463713 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/194

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 2588 مورخ 1401/11/19 به شــماره کالسه 2588 مالکیت آقاى/ 
خانم مرجان ســعیدى ورنوســفادرانى به شناسنامه شــماره 1130220230 کدملى 
1130220230 صادره فرزند غالمرضا در ششدانگ یک قطعه زمین محصور داراى 
اعیانى به مســاحت 286,85 مترمربع پالك شــماره 375 فرعــى از 77 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب ســند 249449 مورخ 
1401/9/10 دفتر 74 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/10- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/12/25- م الف: 1463758 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/196

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 2768 مورخ 1401/11/25 به شــماره کالسه 2571 مالکیت آقاى/ 
خانم حمیدرضا پریشانى به شناسنامه شماره 156 کدملى 1141641356 صادره فرزند 
حیدر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,30 مترمربع پالك شماره 71 فرعى 
از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب سند 
163454 مورخ 84/12/27 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و 

محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/10- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/12/25- م الف: 1464280 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/199

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1862 مورخ 1401/10/27 به شــماره کالسه 1337 مالکیت آقاى/ 
خانم شنبه افشارى به شناسنامه شماره 250 کدملى 1970439459 صادره فرزند امیر 
در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 151,76 مترمربع پالك شماره 4312 فرعى 
از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب دفتر 
الکترونیکى 4431 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده 

است.
لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مــدت 2 ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت 
اول: 1401/12/10- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/12/25- م الف: 1463532 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – ســید محمدحسن 

مصطفوى/12/201

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 2830 مورخ 1401/11/26 به شــماره کالسه 0255 مالکیت آقاى/ 
خانم رسول امینى به شناسنامه شــماره 4502 کدملى 1142273067 صادره فرزند 
اسماعیل در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 180,88 مترمربع پالك شماره 566 
فرعى از 158 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب 
قرارداد واگذارى 1401,18505 و تفویض وکالــت 45732 مورخ 83/3/9 دفتر 46 و 
46010 مورخ 83/4/1 دفتر 46 و 117090 مورخ 97/12/13 دفتر 46 و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 

تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/10- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/12/25- م الف: 1464518 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/203

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

شــماره: 140160302012000544- 1401/11/05- برابــر راى شــماره 
140160302012000543 هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى موقوفه حاج محســن درخشنده به تولیت حاج 
مجتبى درخشنده و ســپس ارشــد اوالد ذکور و در صورت نبود اوالد اناث ایشان الى 
یوم القیامه با نمایندگى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فریدن در یک قطعه زمین 
مزروعى به مســاحت 2107,49 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 8 اصلى 
مفروز واقع در فریدنـ  دارانـ  محله آشجرد وقف شده از سوى مالک رسمى آقاى حاج 

محسن درخشنده محرز گردیده است.
شــماره: 140160302012000547- 1401/11/05- برابــر راى شــماره 
140160302012000546 هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى موقوفه حاج محســن درخشنده به تولیت حاج 
مجتبى درخشنده و ســپس ارشــد اوالد ذکور و در صورت نبود اوالد اناث ایشان الى 
یوم القیامه با نمایندگى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فریدن در یک قطعه زمین 
مزروعى با حق الشرب طبق قانون توزیع عادالنه آب ها به مساحت 15680,77 مترمربع 
بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 8 اصلى مفروز واقع در فریدنـ  محله آشجرد وقف 

شده از سوى مالک رسمى آقاى حاج محسن درخشنده محرز گردیده است.
 لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجــع قضایى تقدیــم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد- تاریخ 
انتشــار نوبــت اول: 1401/12/10 – تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/12/25 – 
م الــف :1463975رئیس ثبت اســناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محســن 

مقصودى/12/205 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 2086 مورخ 1401/11/04 به شــماره کالسه 1589 مالکیت آقاى/ 
خانم محمدعلى جوالنى به شناسنامه شماره 16014 کدملى 1757087966 صادره 
فرزند مصطفى در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 138,31 مترمربع پالك شماره 
372 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به 
موجب سند قطعى 43589 مورخ 1401/02/07 دفترخانه 322 و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مــدت 2 ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت 
اول: 1401/12/10- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/12/25- م الف: 1463558 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – ســید محمدحسن 

مصطفوى/12/207

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 140103902004000103- تاریخ آگهى: 1401/12/24- شــماره 
پرونــده: 140104002004000020- آگهــى مزایــده پرونده اجرایى کالســه: 
140101258 تمامت ششدانگ شماره دو فرعى از چهار هزار و هشتصد و سى و هفت 
اصلى واقع در بخش 3 حوزه ثبتى منطقه شمال استان اصفهان به مساحت (179/5) 
یکصد و هفتاد و نه متر و پنجاه دســیمتر مربع، که مالکیت عفت آقاجانى اشکهرانى 
فرزند مرتضى شماره شناســنامه 58868 تاریخ تولد 1338/10/20 صادره از اصفهان 
داراى شماره ملى 1281685951 با جز سهم 3 از کل سهم 6 بعنوان مالک سه دانگ 
مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 369268 

سرى الف با شماره دفتر الکترونیکى 140020302023010230 ثبت گردیده است. 
مالکیت حســن توکلــى ورزنه فرزند حســین شــماره شناســنامه 885 تاریخ تولد 
1331/06/20 صادره از اصفهان داراى شــماره ملى 1286434602 با جز ســهم 3 
از کل سهم 6 بعنوان مالک ســه دانگ مشاع از شــش دانگ عرصه و اعیان موضوع 
ســند مالکیت اصلى شماره چاپى 369267 ســرى الف با شــماره دفتر الکترونیکى 
140020302023010229 ثبت گردیده است. به آدرس: اصفهان ، خیابان ابن سینا، 

کوچه شماره 32 ، شهید محمد ذاکر اصفهانى، پالك 354 با کدپستى 814887631 
حدود و مشخصات: شماال: دیوار به دیوار به طول (10/04) ده متر و چهار سانتیمتر به 
شماره یک فرعى از چهارهزار و هشتصد و سى و هشت اصلى شرقا: در یازده قسمت که 
قسمتهاى دوم و چهارم آن شمالى قسمتهاى ششم و هشتم و دهم آن جنوبى قسمت 
سوم آن غربى است. اول دیوار به دیوار به طول (5/06) پنج متر و شش سانتیمتر به چهار 
هزار و هشتصد و سى و هشت اصلى دوم دیوار به دیوار به طول (2/75) دو متر و هفتاد 
و پنج سانتیمتر به چهارهزار و هشتصد و سى و هشت اصلى سوم دیوار به دیوار به طول 
(0/62) شصت و دو سانتیمتر به چهارهزار و هشتصد و سى و هشت اصلى چهارم دیوار به 
دیوار به طول (5/10) پنج متر و ده سانتیمتر به چهار هزار و هشتصد و سى و هشت اصلى 
پنجم درب و دیوار به طول (3/60) سه متر و شصت سانتیمتر به کوچه ششم دیوار به 
دیوار به طول (4/85) چهار متر و هشتاد و پنج سانتیمتر به شماره یک فرعى از چهارهزار 
و هشتصد و سى و شش اصلى هفتم دیوار به دیوار به طول (0/22) بیست و دو سانتیمتر 
به شماره یک فرعى از چهارهزار و هشتصد و سى و شش اصلى هشتم دیوار به دیوار به 
طول (0/23) بیست و سه سانتیمتر به شماره یک فرعى از چهار هزار و هشتصد و سى 
و شش اصلى نهم دیوار به دیوار به طول (0/21) بیست و یک سانتیمتر به شماره یک 
فرعى از چهارهزار و هشتصد و سى و شش اصلى دهم دیوار به دیوار به طول (2/50) دو 
متر و پنجاه سانتیمتر به شماره یک فرعى از چهارهزار و هشتصد و سى و شش اصلى 
یازدهم دیوار به دیوار به طول (4/30) چهار متر و سى سانتیمتر به شماره یک فرعى از 
چهارهزار و هشتصد و سى و شش اصلى جنوبا: دیوار به دیوار به طول (13/70) سیزده 
متر و هفتاد سانتیمتر به چهارهزار و هشتصد و سى و شش اصلى غربا: در سه قسمت که 
قسمت دوم آن شمالى است. اول دیواریست بطول (9/20) نه متر و بیست سانتیمتر به 
چهار هزار و هشتصد و بیست و سه اصلى دوم دیواریست به طول (0/65) شصت و پنج 
سانتیمتر به چهارهزار و هشتصد و بیست و سه اصلى سوم دیواریست به طول (3/50) 
سه متر و پنجاه سانتیمتر به چهار هزار و هشــتصد و بیست و سه اصلى . که طبق نظر 

کارشناس رسمى محل معرفى شده ساختمانى اســت یک طبقه با کاربرى مسکونى 
به مساحت عرصه 179/50 مترمربع و اعیانى حدود 110 مترمربع با قدمتى حدود 45 
سال با اسکلت مصالح بنایى و سقف طاق ضربى که از سمت غرب به عرض 3/5 متر بر 
کوچه شهید ذاکر ورودى پارکینگ و ساختمان مى باشد. کنار پارکینگ پله هاى قدیمى 
از نوع موزائیکى جهت ارتباط به اطاق باالى پارکینگ قرار دارد. ســاختمان بازسازى 
شده و داراى هال نشیمن و آشپزخانه اوپن با کابینت فلزى و سالن پذیرائى و دو اطاق 
خواب مى باشد. کف سالن و اطاق ها و آشپزخانه سرامیک ایرانى و بدنه سنگ قرنیز و 
گچ و رنگ اســت دربهاى داخلى چوبى و پنجره ها فلزى با شیشه تکجداره و سرویس 
بهداشــتى حمام داخل اتاق خواب، کف حیاط موزائیک حیاطى و بدنه سرامیک طرح 
آجرنما است سیســتم گرمایش بخارى گازى و آبگرمکن و سیستم و سرمایش کولر 
آبى داراى انشعابات آب و برق و گاز اســت. که به موجب سند رهنى شماره 147676 
مورخ 1400/12/04 دفترخانه اسناد رسمى شماره 5 شــهر اصفهان استان اصفهان 
بنفع حامد بهمنى جونقانى در رهن واقع مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 
1402/01/14 در اداره اجراى اسناد رهنى و شرطى اصفهان واقع در اصفهان خیابان 
هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه 
سوم از مبلغ 28/720/000/000 ریال (بیست و هشت میلیارد و هفتصد و بیست میلیون 
ریال) شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى  مالیاتى و 
عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این 
آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1401/12/25 درج و 
منتشر مى گردد. توضیحاً شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده 
به حساب سپرده ثبت به شماره حســاب IR 090100004061013207670192 و 
شناسه واریز: 998108561161070070570000000000 و حضور خریدار یا نماینده 
قانونى او در جلسه مزایده اســت. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى 
که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از 
درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید مى گردد. ضمنًا درج آگهى در سایت سازمان ثبت 
اسناد و امالك کشور به منزله درج آگهى در روزنامه  هاى کثیراالنتشار مى باشد.تاریخ 
انتشار:1401/12/25- م الف: 1470360- وکیلى- رئیس اداره اجراى اسناد رهنى و 

شرطى اصفهان –از طرف عرب/12/234

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602008005277 - تاریخ ارسال نامه: 1401/12/23 - نظر به 
اینکه سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 403 فرعى از 3 اصلى واقع در موغان ثبت دفتر 
امالك به شــماره 53 صفحه 366 و ثبت 7123 بنام فاطمه موسوى ثبت و سند صادر 
گردیده است. سپس طبق سند انتقال شــماره 13636 مورخ 90/11/11 دفترخانه 40 
شهرضا تمامت آن به نسبت  هاى مختلف به افراد متعددى انتقال رسمى گردیده است و 
ته سند مذکور به میزان 160 سهم مشاع از 1636,26 سهم ششدانگ در سهم على قنبرى 
امیرآبادى واقع گردیده اســت هم اکنون آقاى: على قنبرى امیرآبادى با ارائه درخواست 
کتبى به شماره وارده 140121702008018759 مورخ 1401/12/10 به انضمام دوبرگ 
استشــهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شــماره 98951 مورخ 1401/12/10 توسط 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 3 شهرضا گواهى امضاء گردیده است مدعى است که سند 
مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته است. لذا درخواست سند المثناى پالك 
فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهى میشود که هر کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
به صورت کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و 
رسید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور ســند المثنى طبق مقررات خواهد شد.تاریخ 
انتشار:1401/12/25- م الف: 1470290- مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک شهرضاـ  از طرف محمدحسن صمصامى/12/233

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامــه: 140185602008005214 - تاریخ ارســال نامــه: 1401/12/21 - 
نظر به اینکه ســند مالکیت به شــماره چاپى 502251- د/94 نســبت بــه تمامیت 
ششــدانگ پالك ثبتى 605 فرعى از 47 اصلى ثبت دفتر امالك الکترونیکى به شماره 
139520302008006184 بنام امراله ایزدى فرزند ابراهیم ثبت و ســند صادر گردیده 
است. هم اکنون آقاى:امراله ایزدى فرزند ابراهیم با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 
140121702008019306 مورخ 1401/12/21 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى 
که امضاء شهود ذیل شماره 24193 مورخ 1401/12/21 توسط دفترخانه اسناد رسمى 
شماره 247 شهرضا گواهى امضاء گردیده اســت مدعى است که سند مالکیت به دلیل 
جابجائى سهل انگارى از بین رفته است. لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا 
به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى 
مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا 
صورت جلسه تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، 
اقدام به صدور سند المثنى طبق مقررات خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/12/25- م الف: 
1469758- مرتضى قدیرى - مدیــر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــهرضاـ  از طرف 

محمدحسن صمصامى/12/232

آگهى فقدان سند مالکیت
خانم آسیه بانوئى به موجب درخواست وارده به شــماره 13378 مورخ 1401/12/23 و 
به پیوست دو  برگ  استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود گواهى شده است مدعى 
است که سند مالکیت ششــدانگ یک واحد آپارتمان به شــماره 1760 فرعى از 2640 
اصلى واقع در بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل به شماره سریال 367006 ب 91 صادر 
گردیده و همچنین به موجب سند 10766 مورخ 07/ 01/ 1391 در رهن بانک مسکن 
به مدت 144 ماه در قبال مبلغ 269918650 ریال در رهن میباشد که اینک در اثر جابه 
جایى مفقود و اینک درخواست صدور ســند مالکیت المثنى نموده. لذا طبق تبصره یک 
ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى تــا هرکس مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارائه کننده مسترد 
گردد. چنانچه ظرف مهلــت مقرر اعتراضى واصل نگردد یــا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ 
انتشــار:1401/12/25-م الف:1470394- رئیس ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل-

 حامد فکریان آرانى/12/235
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باشگاه سپاهان از قضاوت گروه داورى بازى این تیم برابر 
پرسپولیس و رفتار تماشاگران میزبان به فدراسیون فوتبال 
شکایت کرد. در بیانیه باشگاه سپاهان آمده است: در جریان 
دیدار دو تیم پرسپولیس و سپاهان در چارچوب هفته بیست 
و سوم لیگ برتر فوتبال باشــگاه هاى کشور در ورزشگاه 
آزادى، اشــتباهات داورى واضحى رخ داد که مى توانست 

سرنوشت بازى را تغییر دهد.

سپاهان از داور و 
پرسپولیس شکایت کرد!

باشگاه ذوب آهن با انتشار یادداشتى به اظهارات 
سرمربى و مدیران باشگاه نساجى پاسخ داد.

پس از پیروزى ذوب آهن مقابل نساجى، سرمربى 
تیم میهمان در نشســت خبرى بعــد از بازى به 
عملکرد تیم داورى انتقاد کرد و ســاعتى بعد نیز 
کانال رسمى این باشگاه مدعى شد که گل سالم 
این تیم در دقیقه پایانى بازى مردود شــده است. 
حمید مطهرى همچنین از بیانیــه پیش از بازى 
باشگاه ذوب آهن انتقاد کرد و گفت این بیانیه باعث 

شده تا این داورى تحت تاثیر قرار بگیرد.

در همین خصوص باشگاه ذوب آهن یادداشتى را 
در پاسخ به ادعاى نســاجى منتشر کرده است. در 

این یادداشت آمده است:
«هدف از انتشــار بیانیه قبل از بازى، اشــاره به 
اشــتباهات محرز داورى در دیدار با پیکان (گل 
صحیح) و بــازى رفت نســاجى (گل صحیح) و 
درخواست عدالت در بازى هاى آینده بود. همچنین 
ادعاى وارده در بیانیه منطبــق با اظهارات جمیع 
کارشناســان داورى مطرح شــد. اصوًال مکتب 
اخالق مدار ذوب آهن هرگز ایجاد فشــار بر روى 

جامعه محترم داورى نبوده و نیســت. همچنین 
ذوب آهن معتقد اســت در حالى که دنیاى فوتبال 
باوجود برخوردارى از سیســتم  VAR همچنان 
شــاهد اشــتباهات داورى اســت و طبیعتا بروز 
این اشــتباهات در لیگ برتر ایران امرى اســت 
اجتناب ناپذیر و طبیعى. اما نکته مهم این اســت 
که به گــواه کارشناســان داورى در برنامه هاى 
تلویزیونى و همچنین وب سایت هاى خبرى، تیم 
داورى در صحنه گل مردود نساجى هیچ اشتباهى 
را مرتکب نشده و از یک سو این گل در موقعیت 

آفساید به ثمر رسیده و از ســوى دیگر مهاجم بر 
روى دروازه بان خطا اعالم کرده است. حال سوال 
مهم این اســت که چرا باشگاه نســاجى پیش از 
اطالع از نظرات کارشناســان، پیش داورى کرده 
و جامعه داوران را تحت فشار قرار داده است؟ آیا 
این رفتار متناقضى نیست که از یک سو خواستار 
سکوت یک باشــگاه در مورد منافعش باشید و از 
ســوى دیگر ناعادالنه، پیش داورى کنید و بعد از 
اظهارات کارشناســان نیز همچنین روى دیدگاه 

غلط خود اصرار بورزید؟»

واکنش ذوب آهن به ادعاى نساجى

چرا جامعه داوران را تحت تأثیر 
قرار مى دهید؟
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پدر لیونل مسى در سفرى غیرمنتظره، وارد عربستان شد. 
گفته مى شود او قرار اســت درخصوص حضور پسرش در 
الهالل با مدیران این باشــگاه مذاکره کند. تصاویر حضور 
خورخه مسى در ریاض توسط رسانه هاى سعودى مخابره 
شــده اســت. اتفاقى عجیب که به نظر مى رسد شایعات 
پیرامون آینده اسطوره آرژانتینى رنگ و بوى جدى ترى به 
خود گرفته است. مسى که سفیر گردشگرى کشور عربستان 
محسوب مى شــود، چندى پیش در این کشور حضور پیدا 
کرد و احمد الخطیب نیز قبًال از سفر دوم لیونل مسى ستاره 

آرژانتینى به عربستان در ماه مارس خبر داده بود.

گران ترین انتقال تاریخ 
در راه است

04

اکبر میثاقیان به صورت رســمى به پایان همکارى خود 
با داماش گیالن رســید. با تصمیم ناصر زحمتکش مالک 
باشگاه داماش، سرمربى نامدار داماشى ها، آنطور که این 
باشگاه معتقد اســت، بدون تحقق وعده هایش از نیمکت 
این تیم جدا شود. میثاقیان پیش از این صعود بدون باخت 
به لیگ یک گفته و اعالم کرده بود که رساندن داماش به 
لیگ برتر آخرین مأموریت وى در فوتبال است اما او خیلى 
زود به پایان کار با داماش رسید. این تصمیم در حالى اتخاذ 
شــده که داماش در حال حاضر در رتبه دوم حضور دارد و 
شانس صعود به لیگ دسته اول را همچنان داراست و یکى 

از گزینه هاى حضور در پلى آف محسوب مى شود.

جدایى اکبر میثاقیان 
از داماش

در شرایطى که مجید حسینى دومین فصل بازى براى 
کایسرى اسپور را سپرى مى کند، پیشنهادهایى جذاب 
به دستش رسیده. پیشــنهادهایى از پاناتینایکوس، 
صدرنشــین لیگ یونان و النس، تیــم چهارم لیگ 
فرانسه. انتخاب هر یک از این دو تیم مى تواند براى 
حسینى انتقالى مهم را رقم بزند. بخصوص النس که 
مى تواند سکوى پرتاب او به لیگ هاى معتبر اروپا باشد. 
با این حال و درباره انتقال به النس، تنها اخبارى درباره 
ارائه پیشنهاد منتشر شــده و البته کایسرى اسپور هم 
تالش کرده تا مدافع ایرانى خود را حفظ و قراردادش 

را تمدید کند.
در این شرایط اما یکى از صفحات پوشش دهنده اخبار 
فوتبال ایران در اینســتاگرام، با فتوشاپ و قرار دادن 
چهره مجید حســینى به جاى بازیکنى که با النس 
قرارداد بســته و با پیراهن این تیــم عکس یادگارى 
گرفته، باعث شــده تا خبرى عجیب در رسانه هاى 

تصویرى و نوشتارى منتشر شود. 

حتى کار به جایى رسید که اخبار ورزشى صدا و سیما با 
نمایش آن عکس فتوشاپى، خبر از انتقال حسینى به 
النس فرانسه داد و البته یک برنامه ورزشى هم چنین 
قراردادى را تأیید کرد. این در حالى اســت که مجید 
حسینى در ترکیه حضور دارد و باشگاه کایسرى اسپور 
هم مدیر برنامه هایش را فــرا خوانده تا درباره تمدید 

قرارداد مذاکراتى انجام شود.

عکس فتوشاپى پر سر و صدا
03

تیم ملى با ســرمربیگرى امیر قلعه نویى در جام ملت هاى 
آسیا 2007 با شکست مقابل کره جنوبى در ضربات پنالتى از 
گردونه رقابت ها حذف شد با این حال جالب است که تقریبا 
نیمى از  آن بازیکنان ملى پوش اکنــون تبدیل به مربیان 
مطرح و ممتازى در فوتبال کشــورمان شــده اند. مسعود 
شجاعى تنها بازیکن از آن نســل است که هنوز به عنوان 
فوتبالیســت فعالیت مى کند و تنها بازمانده جام ملت هاى 
2007 است اما بعید است او شانســى براى دعوت به تیم 
ملى داشته باشد. ســایر  بازیکنان آن تیم ملى هم همواره 
مورد احترام اهالى فوتبال هستند. از وحید طالب لو گرفته تا 

حسین بادامکى و هادى شکورى و...

نیمى از شاگردان قلعه نویى 
مربى شده اند

دراگان اسکوچیچ سرمربى ســابق تیم ملى تا به 
حال پیشنهاد فوالد و گل گهر را رد کرده است. اما 
اسکوچیچ که همین چندى قبل براى بازگشت به 
فوتبال تمایل نشان داده بود، چرا پیشنهاد دو تیم 

صنعتى و پولدار لیگ برتر را رد کرد؟
شنیده ها حاکى از آن است که دراگان دوست دارد 
در تیم هاى بزرگترى کار کند و نمى خواهد بعد از 
جدایى از تیم ملى به تیم هایى برود که شانســى 
براى قهرمانى ندارند. اسکوچیچ در فوتبال ایران 
مى خواهد در یکى از 3 تیم پرسپولیس، استقالل 
یا ســپاهان مربیگرى کند و یا به یکى از تیم هاى 
حاشیه خلیج فارس برود. در بین 3 تیم غول فوتبال 
ایران در رده باشگاهى، پرسپولیس شرایط خوبى 
ندارد و حتى بعد از باخت به ســپاهان شــایعاتى 

گل محمدى از این مبنى بر جدایى یحیى 
تیم به گوش 
مى رسد. حتى 

طى چنــد روز 
گذشته و بعد از باخت 

خانگى به سپاهان، شایعاتى مبنى بر 

اینکه اگر یحیى نتواند براى پرســپولیس در این 
فصل جام بگیرد برکنار خواهد شد، به گوش رسید 
ولى مدیران پرسپولیس هنوز واکنشى به شایعات 

نشان ندادند.
اســکوچیچ که کامال فضــاى فوتبــال ایران را 
مى شناســد و همچنیــن از طریق دوســتان و 
مشاورانش مو به مو اخبار و اوضاع فوتبال ایران را 
رصد مى کند، خوب مى داند که در صورت برکنارى 
گل محمدى در پایان فصــل، او مى تواند یکى از 
گزینه هاى جدى هدایت پرســپولیس باشــد. از 
همین رو فعال نمى خواهد بى گــدار به آب بزند و 
منتظر رسیدن بهترین پیشنهاد ممکن 

خواهد ماند. 

پشت پرده پاسخ منفى اسکوچیچ 
به پیشنهادات

پایان فصل رویایى 
طارمى

حسن روشن پیشکســوت اســتقالل در خصوص 
مهم ترین معضل استقالل یعنى  بدهى هایى که این 
تیم دارد خصوصًا بدهى به استرا که باعث شده حتى 

فیفا این تیم را تهدید به سقوط کند گفته است:
خدا کند اســتقالل ســقوط کند. باید یک بار براى 
همیشــه آقایان بفهمند که فیفا و اى اف سى با هیچ 

تیمى شوخى ندارد، شــاید به خودشان آمدند. آنها به 
جاى هر کارى از هواداران خواســته اند کمک کنند! 
چرا هوادار؟! خیلى ناراحت هســتید یــک میلیارد از 
قرارداد هر بازیکن کم کنید تا مشــکل حل شــود. 
این چه کارى اســت که به هوادار شــماره حساب 
مى دهید. فتح ا... زاده آدم خوبى اســت و دوست من 

هم است اما نمى توانم واقعیت را نگویم. مگر ایشان 
نمى دانست این مشکالت است، چرا آمد؟! مى گویند 
قبلى ها بدهى گذاشته اند. من پیشــنهادم این است 
با خبرنگاران نشســت خبرى بگذارد و لیست تمام 
بدهى ها با عواملش را به خبرنگاران بدهد تا منتشــر 

کنند و مشخص شود که مشکل چیست.

پیشکسوت آبى ها:  خدا کند استقالل سقوط کند!

فصل رؤیایــى مهدى طارمــى در لیــگ قهرمانان در 
یک هشتم نهایى این رقابت ها به پایان رسید. پورتو که 
به عنوان صدرنشین به این دور از رقابت ها رسیده بود برابر 
اینتر در مجموع دو دیدار شکست خورد و از رسیدن به دور 

بعدى بازى ها بازماند.
با این حال مهدى طارمى با زدن پنج گل در این فصل از 
رقابت ها بهترین عملکرد یــک بازیکن ایرانى را در یک 
فصل لیگ قهرمانان ثبت کرد و توانست پنج گل به ثمر 

برساند که همه آنها در مرحله گروهى بوده است.
مهدى طارمى در فصل اول حضــور در لیگ زمانى که 
بازیکن ریوآوه بود توانســت 18 گل بزند و همین باعث 
شد تا تیم هاى بزرگ پرتغال به دنبال او باشند. او در نهایت 
راهى پورتو شد و از آن زمان در پورتو هم هر فصل در لیگ 

توانسته 10 گل یا بیشتر به ثمر برساند.
طارمى تاکنون در تمامى رقابت ها با پیراهن پورتو توانسته 
است در 39 بازى 22 گل از جمله 5 گل در لیگ قهرمانان 
به ثمر برساند ولى تیم او در رده دوم جدول لیگ قرار دارد.

مهاجم ایرانى همچنین در رده سوم جدول گلزنان لیگ 
پرتغال قرار گرفته است. ژوآئو ماریو  و گونکالو راموس با 
15 گل زده باالتر از مهدى طارمى قرار دارند و به صورت 

مشترك در صدر قرار دارند.

هر بار که تیم بزرگى پاى به اهواز مى گذارد و درهاى فوالد آره نا باز مى شود، سکوها مملو از هوادارانى است که حضور روى این 
سکوها را با یک احساس خوب به جلوه اى خاص در فوتبال ایران تبدیل مى کنند؛ آن هم در شرایطى که بازیکنان فوتبال در 

لیگ برتر فوتبال ایران، به دلیل مدت ها بسته بودن درهاى ورزشگاه، تشنه همهمه و سر و صداى تماشاگران هستند.
اما براى علیرضا منصوریان، موضوع تماشاچى و تماشاگر در اهواز یک چالش ویژه تلقى مى شود. بخشى از 

جمعیت هوادارى در اولین بازى تیم فوالد با منصوریان، علیه سرمربى مشهور این تیم جبهه گرفتند 
اما این جبهه در دیدار مقابل استقالل تا حد زیادى تلطیف شده بود.

با این حال نکته جالب، حضور چند هزار نفرى طرفداران اســتقالل در قسمتى از ورزشگاه 
و گرفتن بخشى از فضاى طرفدارى ورزشگاه به ســود خود بود. به هر حال اهواز از قدیم 
شهر آبى ها بوده و این بار هم این چنین بود و آنها که در صفوفى به هم پیوسته روى سکوها 
نشسته بودند، آنقدر پرتعداد بودند که حتى علیرضا منصوریان به عنوان سرمربى فوالد و 

بازیکن سابق استقالل نیز به سمت آنها رفت و برایشان دست زد.
در عین حال نگاه اصلى منصوریان متوجه سمت دیگر ورزشــگاه بود؛ جایى که هزاران 
هوادار قرمزپوش با پرچم هایى زیبا، تیم را به جلو هــل مى دادند و بازیکنان را در زمین به 

رقص درمى آوردند.
اگرچه این مسابقه در نهایت به نفع یکى از بهترین  تیم هاى لیگ تمام شد و تیم منصوریان با 

شکست زمین را ترك کرد اما او امیدوار است با موفقیت در جام حذفى از این سکوها دلربایى کرده 
و به کارش در آرامش ادامه بدهد. 

حمایت قرمزها از مربى سابق آبى 
مملو از هوادارانى است که حضور روى این 

 هم در شرایطى که بازیکنان فوتبال در 
سر و صداى تماشاگران هستند.

بخشى از  قى مى شود.
م جبهه گرفتند 

شگاه 
دیم 
وها 
د و

ران 
ن به 

وریان با 
بایى کرده 

سابق آبى 

بازیکن پیشین تیم ملى فوتبال ایران بر این عقیده است 
که امیر قلعه نویى مى تواند به خوبى از پس بازیکنان تیم 

ملى خصوصاً لژیونرها بربیاید.
رسول کربکندى درباره انتخاب امیر قلعه نویى به عنوان 
ســرمربى جدید تیم ملى گفت: من از ابتدا موافق مربى 
خارجى بودم و دو دلیل مهم داشتم. دلیل اول این بود که 
مربى خارجى کمتر در ایران تحت فشار قرار مى گیرد، ولى 
وقتى مربى ایرانى انتخاب مى شود هر سیستمى از جمله 
رسانه ها یا دالل ها مى خواهند تیم ملى را تحت فشار قرار 
دهند. مسئله دوم این اســت که مربى ایرانى نمى تواند 
خواسته هایش را از فدراسیون فوتبال بگیرد، ولى به هرحال 
فدراسیون تصمیم گرفت که این بار از مربى ایرانى براى 

هدایت تیم ملى استفاده کند.

وى در ادامه افزود: با وجود اینکه قلعه نویى ابتدا انصراف 
داد، ولى فدراسیون فوتبال بعد از عدم توافق با سانچس 
دوباره سراغ مربى ایرانى رفت. با وجود همه این تفاسیر 
من براى تیم ملــى و همچنین امیــر قلعه نویى آرزوى 
موفقیت دارم. او یک بار از تیم ملى ضربه خورده است و در 

واقع یک بار این مربى را سوزاندیم، ولى امیدوارم این بار 
شرایط متفاوتى را تجربه کند.

دروازه بان پیشــین تیم ملى فوتبال کشورمان همچنین 
تصریح کرد: قلعه نویى در این شــرایط شهامت به خرج 
داد که مسئولیت سرمربیگرى تیم ملى را بر عهده گرفت، 
چون او در جام ملت هاى آســیا قطعًا کار سختى خواهد 
داشت و این در حالى است که مردم و فوتبالدوستان توقع 

دارند ایران در این جام قهرمان شود.
کربکندى در پایــان اظهار داشــت: در بین گزینه هاى 
ایرانى قلعه نویى بهترین گزینه بود و یک نکته مثبت این 
است که او به خوبى مى تواند از پس بازیکنان و لژیونرها 
بربیاید، آنهم در حالى که تعدادى از آنها در گذشته حتى 

مى توانستند سرمربى را تغییر دهند.

کربکندى:  قلعه نویى به خوبى از پس لژیونرها بر مى آید

ل ب و ول یم بین ر سبرو
پرسپولیس شرایط خوبى گاهى،

ز باخت به ســپاهان شــایعاتى 
اینحیى گل محمدى از

باخت 
مبنى بر  شایعاتى ن،

ن ه پی رین به ن ی ر ر
خواهد ماند. 
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ساسان اکبرزاده
اقدامات و برنامه هاى ســتاد خدمات سفرشهر اصفهان 
در نوروز 1402 در ســالن اجتماعات کتابخانه مرکزى 
شهردارى اصفهان براى خبرنگاران رسانه هاى گروهى 

تشریح شد. 
معاون محیط زیست و خدمات شهرى شهردارى اصفهان 
و جانشین ستاد خدمات سفرشهر اصفهان با بیان اینکه 
در آستانه نوروز نسبت به خانه تکانى منازل اقدام مى شود 
گفت: شهر هم همچون منازل ابتدا باید در آستانه نوروز 
شهرتکانى و ســپس اســتقبال از میهمانان و در ادامه 

فعالیت هاى نوروزى آماده گردد. 
مهدى بقایى افزود: 2500 نفر در سطح شهر به مدت 40 
روز، کوچه و محالت را تمیز مى کنند و تقریبًا پاکسازى 
و نظافت صورت مى گیــرد. همچنین براى رنگ آمیزى 
جداول دقیقاً 750 نفر این کار را انجام مى دهند و اصفهان 
اولین شهرى است که از ظرفیت زندانیان براى این کار 
که در طى 20 روز انجام مى شود بهره برده و در این مدت 
1/5 میلیون متر رنگ آمیزى در سطح شهر به سرانجام 
مى رسد. البته بازسازى آسفالت و جداول شکسته نیز در 

دستور کار بوده تا زیبایى بیش از پیش در دید باشد. 
جانشین ستاد خدمات سفرشهر اصفهان در نوروز 1402 
از هرس قوى درختان که سال ها انجام نشده بود خبر داد 
و گفت: اگر هرس در زمان خود انجام نشود درختان پیر 
مى شوند و امسال همه درختان توت هرس جوانسازى 
شدند. از دیگرسو گل کارى در سطح شهر اصفهان آغاز 
شده و اصفهان به عنوان باغ شهر بیشترین گل کارى ها را 
داشته و از سال آینده در نظر است در آذین بندى ها که به 
مناسبت هاى مختلف است گل کارى هم داشته باشیم و 
هزار فالور باکس امسال در سطح شهر اصفهان در نوروز 

انجام خواهد شد تا شهر اصفهان زیباتر شود. 
معاون محیط زیســت و خدمات شــهرى شــهردارى 

اصفهان با اشاره به بخش ایمنى نیز گفت: ورزشگاه هایى 
با رعایت ایمنى کامل، آماده اسکان اضطرارى مسافرین 
در نوروز 1402 شده و ما با مدارس نیز هماهنگى نموده 
و همه این اماکن از سوى سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى براى اسکان چک خواهد شد و در صورت تأیید، 
اجازه اسکان مى دهم و باید بدانید که 600 نفر آتش نشان 

براى انجام این کار فعالیت مستمر دارند. 
بقایى مى گوید: امســال 14هزار مترمربــع در خیابان 
سروش، میدان شهدا و... نقاشى و طراحى اجرا شده که 
این مهم با در نظر گرفتن هویت تاریخى اصفهان انجام 
شده است. این درحالى است که ما هفت کاخ در اصفهان 
که تخریب شده بود را با فلز و... بازسازى و ساخته ایم که 
در معرض دید مردم قرار مى گیرد و در ســال 1402 هم 

قرار است ابنیه ها بازسازى و باغ مینیاتور ساخته شود. 
وى تعمیر و نگهدارى شــهر اصفهــان را یک ضرورت 
خواند و گفت: نگهــدارى بر تجهیــز، اولویت دارد که 
نرم افزارهاى مختلفى براى آنها بکارگیرى شده است و 
باید گفت که: 2500 چشمه سرویس بهداشتى در سطح 
شهر داریم که برخى 24 ساعت، برخى 18 ساعت، برخى 
12 ساعت و برخى از آنها 6 ساعت در سطح شهر اصفهان 
باز هستند و همه آنها از نظر تعمیرات تاکنون یک دوره 
مورد بررسى قرار گرفته و در این  میان سرویس بهداشتى 

60 مسجد در نوروز باز بوده و به کمک ما آمده اند. 
جانشــین ســتاد خدمات سفرشــهر اصفهان در نوروز 
1402 گفت: ما ستاد سفر شــهردارى نداریم بلکه ستاد 
سفرشهر اصفهان اســت و باید دائمى باشد چرا که در 
تابستان مسافرین در باغ فدك بیشــتر از نوروز است و 
باید برنامه هایى تدارك دیده شــود که اصفهان همیشه 

مقصد سفر باشد. 
وى ادامه داد: ما در سال جارى، دبیرخانه ستاد سفر ایجاد 
کرده و شوراى سیاست گذارى در آذرماه مشغول فعالیت 

شده و تاکنون نیز 40 جلسه کارى برگزار کرده است. 
بقایى از فعالیت بیش از 15 کمیته براى پیشبرد کارها در 
ستاد خدمات سفرشهر اصفهان در نوروز 1402 از جمله 
کمیته هاى: اطالع رسانى، اســکان، انتظامى و قضایى، 
ترافیــک و حمل ونقل، مناطق، فرهنگــى و اجتماعى، 
بازرسى، تأسیســات شــهرى، ایمنى و حوادث،آمار و 
ارزیابى، ادارى و سرمایه انسانى، تدارکات و پشتیبانى، 
مسافرین برون شهرى و زیباسازى و... خبر داد و با تشریح 
فعالیت هر یک از این کمیته ها در ستاد خدمات سفرشهر 
اصفهان در سال 1402 گفت: باید از همه دستگاه هایى 

که با ما همکارى کرده و مى کنند قدردانى کنم. 
بقایى خطرنشان کرد: کمیته اسکان براى ما از اهمیت 
خاصى برخوردار اســت و امسال شهر اصفهان مى تواند 
128 هزار مسافر را در یک شــب پذیرا باشد که شامل 
اســکان هفت هزار نفــر در هتل ها، 15 هــزار نفر در 
مهمانپذیرها، 37 هزار نفر در مــدارس، 30 هزار نفر در 
منازل استیجارى، 40 هزار نفر در ورزشگاه ها و 12 هزار 

نفر در باغ فدك است. 

وى از شــکل گیرى کمیته عالى باغ فدك که سالیانى 
مغفول مانده بود خبر داد و اینکــه بازارچه براى عرضه 
محصوالت خوراکــى در آن ایجاد شــد. 250 دوربین 
تصویرى با اعتبار 1/5 میلیارد تومان در آن در حال نصب 
است و 18 میلیارد تومان براى زیرساخت باغ فدك نیز 
هزینه شده که این میزان براى سال 1402، بیست میلیارد 
تومان است و در حقیقت سعى شده باغ فدك مکانى براى 

گردشگرى و شهروندان و مسافران باشد. 
جانشین ستاد خدمات سفرشهر اصفهان در نوروز 1402، 
تقارن نوروز با ماه مبارك رمضان را یک دغدغه دانست 
ولى گفت: اماکن اصفهان به بخشــى از رستوران هاى 
دربســته، مجوز فعالیــت داده اســت. البته مــا نیز با 
پالکاردهایى که در سطح شهر داریم، مسافرین را با آداب 
و رسوم فرهنگى شهر اصفهان بیشتر آشنا مى سازیم و در 
این زمینه یک گروه هزار نفرى به مردم تذکرات عمومى 

را داده و انتظاراست فضاى هویتى شهر رعایت گردد. 
از دیگر سو در زمینه ترافیک، ساعات کار مترو افزایش 
یافته و پارکینگ هاى بخشى از ادارات از جمله آموزش 

و پرورش براى اســتفاده مســافرین و همشهریان 
اختصاص یافته، ولى از شهروندان مى خواهیم با خودرو 
شخصى در سطح شــهر تردد نکنند تا از بار ترافیکى 
کاسته شود. اتوبوس گردشگرى هم در ایستگاه هاى 

مختلف، گردشگران را جابجا خواهد کرد. 
بقایى گفت: در نــوروز 1402، 26 برنامه فرهنگى در 
قالب 300 اجرا در سطح شــهر اصفهان و در مناطق 
مختلف همچون: گلستان شهدا، پل خواجو، باغ غدیر، 
محفل بین المللى قرآن و... اجرا مى شود که بیشتر بعد 
از افطار خواهد بود. همچنین قرار اســت ویژه برنامه 
نوروز در اصفهان در گلستان شــهدا از شبکه صدا و 

سیما پخش شود. 
جانشین خدمات سفرشــهر اصفهان در نوروز 1402 
گفت: نرم افزار «اصفهان من» شامل همه کارهایى 
است که هر شهروند در شهر به آن نیاز دارد و در عید 
ما رونمایى از نرم افزار گردشــگرى را داریم . وى این 
را هم گفت که سال گذشته در نوروز 3/5 میلیون نفر 
به اصفهان آمدند که ماندگارى هر مسافر 3/5 شب در 
اصفهان بوده است و با هدف اینکه ماندگارى مسافر 
در اصفهان براى ما مهم اســت پیش بینى مى شــود 

امسال مسافران بیشترى را در اصفهان پذیرا باشیم. 
■■■

سخنگوى ســتاد خدمات سفرشهر اصفهان در نوروز 
1402 هم گفت: شعار محورى ستاد خدمات سفرشهر 
اصفهان در نوروز 1402 «رمضان شهر زندگى» است 
و در برنامه ها و رویدادها و تبلیغــات این تقارن باید 

رعایت شود. 
سیدعلى معرك نژاد ســامانه 137، تبلیغات محیطى، 
فضاى مجازى، زیرســاخت ها در سطح شهر و... را از 
محورهاى مختلف اخبار خواند و گفت: سال گذشته 
بیش از 13 هزار تماس از سوى مسافرانى که اسکان 

داشــتند با 137 گرفته شده و مشــاوره و راهنمایى 
شدند. از دیگر ســو، از ظرفیت هاى تبلیغات محیطى 
شهر اصفهان استفاده شــده و رویدادهاى فرهنگى 
از طریق پایه هاى بتنى که نصب شــده بود به اطالع 
مردم رسید. ضمن اینکه اپلیکیشن «اصفهان من»، 
فضاى مجازى، شبکه شهر، خبرگزارى ایمنا به مردم 

اطالع رسانى کرده و مى کند. 
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان 
مى گوید: در ورودى هاى شهر تابلوهاى شهدا بروز شد 

و دوهزار پرچم در سطح شهر نصب خواهد شد. 
معرك نژاد خاطرنشــان کرد: بیش از 348 هزار گل 
شب بو در سطح شهر اصفهان کاشته مى شود و صداى 
شهر در دو بخش صبح و عصر در اختیار ستاد خدمات 

سفر خواهد بود. 
رئیس کمیته اطالع رسانى ســتاد خدمات سفرشهر 
اصفهان در نوروز 1402 مى گوید: ســال گذشته از 
اپلیکیشن ما 13 هزار نفر استفاده کردند که امید است 
امسال این میزان باالتر برود و بتوانیم خدمات را از نظر 

کمى و کیفى ارتقا دهیم. 
وى اضافه کرد: امسال براساس توافق نامه و امضاى 
آن، شهردارى با اپلیکیشن نشان تعامالتى داشته و ما 

از ظرفیت آنها استفاده مى کنیم. 
معرك نژاد با قدردانى از همکارى رسانه هاى گروهى 
اصفهان با شهردارى اصفهان گفت: در سال جارى 24 
نشست گپ و گفت، 19 تور نوروزى و حضور پرشور 

خبرنگاران در افتتاح پروژه ها را داشتیم. 
وى از خبرنگاران خواست تا پیشــنهادات، انتقادات 
و نقطه نظــرات خود را بــراى بهبــود فعالیت ها در 
ســال آینده اعالم، تا بتوانیم همه با هــم، اقدامات 
مطلوبى را براى ارتقاى شــهر و آسایش شهروندان

 رقم زنیم.

معاون مالى و اقتصادى شــهردار اصفهان گفت: شــرکت توسعه مجتمع هاى 
سیاحتى سپاهان ظرفیت آن را دارد که حیطه عملکرد خود را از اصفهان خارج و با 

اقدامات خود به سطح کشور نفوذ کند.
محسن رنجبر در مجمع عمومى ساالنه شرکت توســعه مجتمع هاى سیاحتى 
سپاهان اظهار کرد: سال گذشته این شــرکت را در شرایط بسیار خاصى تحویل 
گرفتیم و با وجود وضعیت سخت آن توانستیم در واپسین روزهاى مانده به سال 

جدید ابرسازه هاى تفریحى اصفهان را راه اندازى کنیم.
وى با اشــاره به آماده ســازى ابرســازه هاى تفریحى اصفهان براى میزبانى از 
گردشگران نوروز 1401 افزود: ضمن قدردانى از زحمات سایرین، سال گذشته 
مجموعه اى را تحویل گرفتیم که نیازمند بازسازى اصولى بود، در این راستا گروه 
مدیریتى مجموعه شامل هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه کارکنان سال گذشته 

قولى مبنى بر انجام اقدامات شاخص دادند و آن را عملیاتى سازى کردند.
معاون مالى و اقتصادى شــهردار اصفهان با بیان اینکه گزارش ارائه شده در این 
جلسه فراتر از قول هایى بوده است که سال گذشته داده شد، تصریح کرد: بسیار 
خرسندم که شــاهد و ناظر بازیابى شرکتى هســتم که به طور قطع در آینده اى 
نزدیک، اثر آن را در کشــور و منطقه شــاهد خواهیم بود، چرا که مردم در شهر 
اصفهان از زیرساخت هاى موجود و زیرساخت هایى که ایجاد خواهد شد، استفاده 

خواهند کرد.
وى خاطرنشان کرد: شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى سپاهان ظرفیت آن را 
دارد که حیطه عملکرد خود را از اصفهان خارج و با اقدامات خود به سطح کشور 

نفوذ کند.
سعید ساکت، مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى و ورزشى 
سپاهان شهردارى اصفهان هم با بیان اینکه پیرو جریان سازى هاى صورت گرفته 
موظف شدیم تا توسعه ظرفیت هاى شــرکت را در نظر داشته باشیم، اظهار کرد: 
به مدد پشتیبانى هاى مدیریت شهرى و همدلى بى نظیر اعضاى هیئت مدیره و 

همراهى مثال زدنى کارکنان مجموعه شــرکت، توانستیم اقدامات ویژه اى را در 
سالى که گذشت رقم بزنیم.

وى افزود: به رغم چالش هایى که با آن مواجه بودیم، نکات شــاخص توســعه 
ابرســازه هاى تفریحى، استانداردســازى، بهبود ظرفیت هاى مجموعه و جذب 
سرمایه گذارى و مردم سپارى براى آهنگ توســعه و رشد شاخص ها را پیگیرى 
کردیم، ارتقاى ساختار حوزه تفریح و نشاط شهرى به عنوان یکى از کلیدواژه هاى 

اصلى از دیگر موارد مهم مورد تاکید هیئت مدیره بوده است.
مدیرعامل شرکت توســعه مجتمع هاى ســیاحتى، فرهنگى و ورزشى سپاهان 
شــهردارى اصفهان با بیان اینکه امروز گام هاى خوبى براى سیاست گذارى در 
حوزه گردشگرى شهرى برداشــته ایم، گفت: بهبود منابع انسانى در حوزه نشاط 
شهرى یکى از راهبردهاى جدى و اساسى است که یکى از نیازهاى جدى فعالیتى 
در شرکت به حساب مى آید تا بتوان اصفهان را با ســرعت بیشتر به برند مقصد 

گردشگرى جهانى مبدل ساخت.
وى خاطرنشان کرد: از این موضوع که این شــرکت تنها یک شرکت بهره بردار 
ظرفیت هاى تفریحى موجود باشــد، عبور کردیم تا بتوانیم خدمات بهینه را در 
راستاى توسعه ظرفیت هاى مختلف تفریحى و گردشگرى ادامه دهیم؛ نخستین 
گام آماده سازى مجموعه ها براى ارائه خدمت به مردم و گردشگران با آغاز نوروز 
1401 بود که در این راســتا رکوردهاى خوبى را در عرصه هــاى بهره مندى از 

ابرسازه هاى تفریحى داشتیم.
ســاکت تصریح کرد: این اتفاقات پیرو اقدامات شاخص کارکنان شرکت توسعه 
ســیاحتى ســپاهان در بخش هاى مختلف فنى، عمرانى، خدماتى و تخصصى 
رقم خورد، از جمله اقدامات بســیار شاخص شرکت در ســال اخیر مى توان به 
استانداردسازى ابرسازه هاى تفریحى مطابق با چارچوب و ضوابط سازمان ملى 
استاندارد کشــور و دریافت مجوز بهره بردارى در واپسین روزهاى سال 1400 

اشاره کرد.

تالش براى تبدیل اصفهان
 به برند مقصد گردشگرى جهانى

اقدامات ستاد خدمات سفرشهر اصفهان در نوروز 1402 تشریح شد

اصفهان مهیاى استقبال از گردشگران نوروزى 


