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مرکز آموزش توپخانه و موشــکهاى نزاجا ( اصفهان) در نظر دارد تعداد یک باب 
مغازه واقع در شاهین شهر بلوار طالقانى  را براى مدت یک سال به اشخاص واجد  

صالحیت واگذار نماید.
 متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده از روز سه شنبه مورخه 

1401/12/09به مدت یک هفته در ساعات ادارى به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
اصفهان. سه راه حکیم نظامى. مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى اصفهان. کنت. 

 متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده بایســتى مبلغ 1.000.000 ریال بحساب 
6158800165010 بنام حساب غیر قابل برداشت مرآتو نزد بانک سپه واریز نمایند 

و اصل فیش واریزى تحویل گردد.
جهت هماهنگى و کســب اطالعات بیشــتر با شــماره هاى 03136291982 

و09130859611 ( عنایت مولویان) تماس حاصل نمایید.

آگهی مزایده

مرکز آموزش توپخانه و موشکهای نزاجا اصفهان

 جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص فراخوان هاى عمومى، ارزیابى 
کیفى، مناقصات و مزایدات به وبسایت شرکت به نشانى www.msc.ir ، منوى خرید 
و تأمین کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنماى موجود، نسبت به انتخاب مناقصه 
موردنظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان (SRM) اقدام نمایید. اطالعات سایر 

فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها قابل دسترس مى باشد. 

آگهی فراخوان شرکت فوالدمبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان  ۱۴۰۱-۱۳۱

غمنامه یک خانه

قابلیت جدید سامسونگ
با صدای خودتان جواب 

تماس ها را می دهد!

چند روز دیگر بیشــتر تا شروع ســفرهاى نوروزى 
نمانده است؛ ســفرهایى که توأم با تصادف و ُمردن 
اســت. مرگى که در کشور ما به آســانى آب خوردن 
اتفاق مى افتد، چه عاملش نیروى انســانى باشــد، 

چه جاده و چه مرکب هاى مرگ.
فروردین امســال 838 مرگ به طرز دلخراشى اتفاق 
افتاد و معلوم نیست در فروردین 1402 این تعداد چقدر 
باشد؟ هر چه هست ما براى این همه کشته هیچوقت 

آماده نبوده و نیستیم...

یکى از بناهاى تاریخى اصفهان به طور کامل ویران شد

رضاییان در اراک 

باز می گردد؟

شرکت سامسونگ سال هاســت که از دستیار هوشــمند بیکسبى در 
گوشى هاى گلکســى استفاده مى کند. شــرکت سامسونگ در وبسایت 

رسمى خود از قابلیتى جدید براى دستیار هوشمند ...
۴

۷

۲

جلسات تعیین مزد سال آینده داغ می شود در اجرای کامل طرح قطار شهری تعجیل کنیدجهان نما بالیى که تلفن همراه سر بدنتان مى آورداستان چگونه برنامه های بیشتری را در صفحه اصلی گوشی خود بگنجانیم ؟سالمت تکنولوژی

       

۳

۷۷ ۳

شرط جارى ماندن  زاینده   رود در نوروز شرط جارى ماندن  زاینده   رود در نوروز 

۳

منشأ صدای مهیب 

در خیابان ۲۲ بهمن

سپاهان باید 

آلومینیوم را خم کند

دردر آستانه آستانه سفرهای نوروزی نگرانی از  سفرهای نوروزی نگرانی از 

مرگ و میر در تصادفات باالگرفتهمرگ و میر در تصادفات باالگرفته است  است 

پیشنهاد ویژه تارتار به داوران
مهدى تارتار، ســرمربى ذوب آهن گفت: من براى داوران 

کشــورمان که فکر مى کنم حق و حقوق آنها مناسب با 
زحمات آنها نیست، یک پیشنهاد دارم...

جریمه ها در 
جنگ جاده ها 
بازنده هستند

۳

۷

داوران داورانه ه
گفت: من براى داوران 

قوق آنها مناسب با 
...
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۷

شد؟ هر چه هست ما براى این همه کشته هیچوقت 
ماده نبوده و نیستیم...

سبى در 
 وبسایت 

۲

معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان تشریح کرد؛معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان تشریح کرد؛

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مداركموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

قراردادهاى توسعه و 1401/12/22تأمین یک دستگاه تست سیلندر هیدرولیک48500008آگهى فراخوان1
اجراى پروژه ها

قراردادهاى توسعه و 1401/12/22تأمین 500 تن چدن گرانوله48568735آگهى فراخوان2
اجراى پروژه ها

خرید 7 ردیف لوله پلى اتیلنى در قطرها و 48570324آگهى فراخوان3
خرید مواد مصرفى 1401/12/20فشارهاى مختلف

عمومى
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جلسات تعیین مزد سال آینده 
داغ مى شود

فاصله زیادى با توافق 
نخواهیم داشت اگر...

خبرخوان
سورپرایز صداوسیما!

  فیلم نیوز |در شــرایطى کــه طــى 
سال ها احسان علیخانى و رضا رشیدپور مجریان 
برنامه هاى سال تحویل شبکه 3 بودند امسال از 
بشیر حسینى و حامد سلطانى به عنوان مجریان 
این برنامه نام برده مى شود. یکى از منابع خبرى 
اعالم کرد که اجراى ویژه برنامه تحویل ســال 
شبکه 3 به حامد ســلطانى و سید بشیر حسینى 

واگذار شده است. 

من مجرى سال تحویل 
نیستم!

  فیلم نیوز |محمد رضا گلزار با انتشــار 
یک استورى در صفحه شخصى خود حضورش 
به عنوان مجرى در ویژه برنامه هاى سال تحویل 
تلویزیون را به شکل رسمى تکذیب کرد. روز یک 
شنبه یکى از رســانه ها در خبرى اعالم کرد که 
محمدرضا گلزار به عنوان مجــرى ویژه برنامه 
تحویل ســال یکى از شــبکه هاى تلویزیون را 

اجرا مى کند. 

کارتن موز قیمتى شد!
  گسترش نیوز|شــاید باورتان نشود اما 
کارتن موز قیمتى شــده و براى خود ارزش پیدا 
کرده اســت تا جایى که افراد براى اسباب کشى 
کارتن موز خریدارى مى کنند. در گذشته از میوه 
فروش ها این کارتن خریدارى مى شــد اما حاال 
در فروش اینترنتى هم جا باز کرده است و خرید 
و فروش مى شــود. در یک آگهى قیمت هر عدد 
کارتن موز 25 هزار تومان اعالم شــده اســت. 
همچنین در بیشتر آگهى ها آمده که کمتر از 5 عدد 

فروخته نمى شود. 

بحران در دیجى کاال
  کافه سینما |در شرایطى که دیجى کاال، 
سال گذشته اعالم کرده بود در حال تبدیل شدن 
به یک «خانواده  ده هزار نفرى» هســتند امسال 
گفتــه25 درصد کارکنانش به قصــِد مهاجرت از 
کشور، از این ســازمان جدا خواهند شد. یاسمن 
پریشان، مدیر ارشد منابع انسانى دیجى کاال، گفته: 
سازمان دیجى کاال این روزها با حدود شش هزار 
نیروى کار و حــدود 1700 نفر ثابت، خیلى درگیر 
مسئله مهاجرت است. از ابتداى سال 25درصد از 
افراد جداشــده از دیجى کاال به علت مهاجرت از 
سازمان رفته اند و استعفا داده اند. همچنان باالترین 
نرخ مهاجرت براى تیم تکنولوژى و فناورى ماست.

کرونا برگشت؟
گرفتگى صدا، درد گلو، ضعف    خبرانالین |
جسمانى و عالئمى از این دست این روزها سبب 
شــده مراجعه ســرپایى به مراکز درمانى بیشتر 
شود، اما این عالئم مربوط به یک سرماخوردگى 
معمولى هستند یا کرونا مجدد پا به میدان گذاشته؟ 
آمارهاى رسمى که نشان مى دهد هرچه هست 
موارد ابتال و حتى مرگ ومیر ناشى از کرونا بیشتر 
شده. همین چند روز قبل بود که وزارت بهداشت از 
افزایش تعداد شهرها با وضعیت نارنجى خبر داد؛ از 
وضعیت شهرها هم مى شود متوجه افزایش موارد 

مراجعه به مراکز درمانى شد.

مگر خوانندگى 
اجبارى است؟

  موسیقى ما |  جشنواره  موسیقى فجر 
به پایان رسیده است. حاال محمد مهدى اسماعیلى 
در برابر پرسشى که پرسیده آیا خوانندگان براى 
حضور در جشنواره موسیقى فجر با اجبار مواجه 
بودند، گفت: مگر شدنى است؟ مگر خوانندگى و 
هنر اجبارى است؟ این همه آدم هستند این همه 
هم نیستند. اگر اجبارى باشد باید براى همه باشد 
اگر هم نباشد براى هیچ کس نیست. ما در حوزه 
فرهنگ صادر کننده مجوز هســتیم، مشوق هم 
هستیم اما هرکسى خودش تصمیم گیرنده است.

با آغاز جلسات مزدى نگاه میلیون ها کارگر به تصمیمات 
جلسات شوراى عالى کار است. کاهش ارزش پول ملى 
و حذف ارز ترجیحى و افزایش تورم کاال باعث کاهش 
قدرت خرید جامعه کارگرى شده و همین مسئله نگرانى 
کارگران را براى دستمزد بیشتر کرده است.بحث دستمزد 
با آغاز جلسات شوراى عالى کار از این هفته داغ مى شود. 
مطابق برداشــت هایى که از دولتى ها مى شــود به نظر 
مى رسد که بحث دستمزد امسال با چالش هاى بیشتر از 
سال قبل روبه رو است، چرا که دولتى ها معتقدند افزایش 
57درصدى مزد سال گذشته بخشــى از عقب ماندگى 
مزدى کارگران را جبران کرد و این در حالى اســت که 

نمایندگان کارگران معتقدند که کاهش ارزش پول ملى، 
حذف ارز ترجیحى و تورم هــاى حاکم بر اقالم خوراکى 
افزایش دســتمزد را خنثى کرد.نماینــدگان کارگرى 
معتقدند امسال سال ســختى براى چانه زنى مزدى در 
پیش دارند چرا که قــدرت خرید کارگــران با توجه به 
افزایش افسارگسیخته قیمت ها بسیار کاهش یافته است.

حسین سالح ورزى، رئیس کانون عالى کارفرمایى ایران 
گفت:  تورم یک آسیب جدى براى کشور است و امسال 
باتوجه به این مســائل بناى ما این اســت که به خالف 
سال هاى گذشــته به دنبال جنگ هاى حیدرىـ  نعمتى 

قدیمى میان طرف کارگرى و کارفرمایى نباشیم.

حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در 
مصاحبه با خبرنگار شــبکه خبرى العالم درباره پیام وزیر 
خارجه عراق از ســوى آمریکا خاطرنشان کرد: آقاى فؤاد 
حسین که از سفر واشنگتن برگشتند حامل این پیام بودند 
که طرف آمریکایى براى جمع بندى توافق آمادگى دارد، ما 
نیز همواره از مسیر دیپلماسى و مذاکره استقبال کرده ایم 
و از مذاکره فاصلــه نگرفته ایم.امیرعبداللهیان گفت: اگر 
طرف آمریکایى در چارچوب پیامى که ارسال کرده است 
واقع بینانه برخورد کند و اظهارات رسانه اى ریاکارانه قبلى 
را تکرار نکند ما فاصله زیادى با توافق نخواهیم داشــت.
وى اضافه کرد: برداشت من از آنچه ایشان از آمریکایى ها 

نقل کردند این است که دســتیابى به توافق ممکن است 
و اظهارات طرف آمریکایى ناظــر بر اعالم آمادگى طرف 
آمریکایى براى گام برداشــتن در مسیر جمع بندى توافق 
است، اما مشکل اینجاست که آمریکایى ها همواره پیام هاى 
متناقض دیپلماتیک و رسانه اى را دنبال مى کنند، یعنى در 
مسیر دیپلماتیک پیام هاى ایجابى و مثبت و در رسانه حرف 
دیگرى زده مى شود، ما امیدوار هستیم که طرف آمریکایى 
واقع بین باشد و ریاکارانه برخورد نکند.وزیر خارجه کشورمان 
گفت: این طرف آمریکایى اســت که از تعهدات خودش 
خارج شده است لذا شرط گذاشتن و اظهارات مغالطه آمیز و 

متناقض کمکى به حل مشکل نخواهد کرد.

دریاقدرتى پور
چند روز دیگر بیشتر تا شروع سفرهاى نوروزى نمانده 
اســت؛ ســفرهایى که توأم با تصادف و ُمردن است. 
مرگى که در کشــور ما به آسانى آب خوردن اتفاق مى 
افتد، چه عاملش نیروى انســانى باشد، چه جاده و چه

 مرکب هاى مرگ.
فروردین امســال 838 مرگ به طرز دلخراشى اتفاق 
افتاد و معلوم نیســت در فروردیــن 1402 این تعداد 
چقدر باشد؟ هر چه که هست ما براى این همه کشته 
هیچوقت آماده نبوده و نیستیم، کشته هایى که جمع آن 
معادل قربانیان یک جنگ است. جنگى که تنها بازنده 

اش خود ما هستیم.
با وجود اینکه هر ساله پلیس راهور، اقدامات پیشگیرانه 
زیادى براى کاهــش تصادفات انجام مــى دهد و با
 جریمه هاى مختلف و گشــت هاى نامحسوس سعى 
مى کند موانعى براى کاهش تصادفات ایجاد کند اما باز 
هم مرگ در جاده هــاى پرچالش با خودروهاى بدون 
اســتاندارد و نامطمئن نتوانســته از خیل کشته هاى 

تصادفات بکاهد. 
براى تأیید این ادعا کافى است به آمارها مراجعه کنیم. 
طى یک دهه گذشته و فقط در طول تعطیالت کوتاه 
مدت ســال نو، 9517 نفر در تصادفات جاده اى جان 
باخته اند؛ مســئله اى که به هیچ وجه طبیعى نیست و 

معادل قربانیان سقوط چندین هواپیماست. 
ولى مثلث معیوب انســان، خودرو و جاده آنقدر قوى 
هست که جریمه ها هم نتواند از پس آنها برآید. چرا که 
به تازگى رئیس پلیس راهور فراجا اعالم کرده جرایم 
رانندگى بازدارنده نیســت و در توضیــح گفته هایش 
اینطور بیان کــرده که وقتى از افزایــش مبلغ جریمه 
صحبت مى شــود، منظور پرداخت جریمه نیســت، 
منظور بازدارندگى جریمه و براى پیشگیرى از ارتکاب 

تخلف است.
به گفته هادیانفــر، یکى از مجازات هــاى مربوط به 
تخلفات رانندگى در کشورهاى توسعه یافته محرومیت 
از خدمات اجتماعى اســت و در همین راستا هم او به 

عنوان یکى از عامالن قانون، پیشنهاد اصالح قوانین 
راهنمایى و رانندگى را مطرح کرده و اکنون قرار است 

این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
رئیس پلیس راهور فراجا همچنین با اشاره به اینکه در 
برخى از کشــورها جریمه یک تخلف براى خودرویى 
3000 یورو است، یعنى آن فرد باید تمام درآمد ماهانه 
خود را براى پرداخت جریمه یک تخلف بدهد اینطور 
گفته که افزایش مبلغ جرائم رانندگى متناســب با نرخ 
تورم خواهد بود و این موضوع در قانون هم پیش بینى 
شده و هدف نیز نه درآمد بلکه بازدارندگى جرائم است.

گرچه عده اى به این موضوع انتقاد دارند و مى گویند 
تا زمانى که بودجه اى براى امن شــدن جاده ها نباشد

 نمى توان دلخوش به باال رفتن جرایم و در مقابل آن 
پایین آمدن حوادث باشیم.

در کنار ایــن موضوع همچنین به علــت پایین بودن 
کیفیت خودروهاى داخلــى نمى توانیم به پایین آمدن 
میزان کشــته هاى تصادفات امیدوار باشــیم چرا که 
خودروهاى داخلى خودشــان عاملى براى تصادفات 
هستند و حتى اگر جریمه و جاده را هم مناسب کنیم باز 

نمى توانیم از این مسئله مهم به راحتى بگذریم.
شاید به همین خاطر است که ما نتوانسته ایم در تحقق 
اهداف قانون برنامه ششم توســعه موفق عمل کنیم. 
براساس این قانون، باید حوادث رانندگى به ازاى هر 10 
هزار وسیله نقلیه، 31 درصد کاهش یابد و ساالنه 10 
درصد از میزان تلفات ناشى از تصادفات نیز کم شود، 
در واقع 50 درصد کاستن از تعداد قربانیان در طول پنج 
سال اجراى برنامه که به شــهادت آمارهاى پلیس و 

پزشکى قانونى هرگز محقق نشده است. 

دالیل این موضوع هم مشخص است؛ درباره وضعیت 
خودروسازى در کشور و این که چرا این صنعت هرگز 
با چاشــنى کیفیت، طعم دار نمى شــود، کالف ماجرا 
به حدى پیچیده است که بازشــدنى نیست. در مورد 
آموزش همگانى نیــز از گزارش عملکردهاى کاغذى 
اگر بگذریم که حکایت از تداوم آموزش و فرهنگسازى 
دارند، در عمل هیچ آموزش جدید و مؤثرى در ســال 
هاى اخیر رخ نداده که قابل دفاع باشــد. پس مى ماند 
جاده هاى ناایمن و حادثه آفریــن که آن هم حکایت 
مفصل خودش را دارد و حسابى به بحث نخ نماى بى 

پولى گره خورده است. 
با این تفاسیر این سئوال پیش مى آید که آیا مى توانیم 
با افزایش جریمه ها براى کاهش حوادث موفق باشیم 

و سال آتى شاهد کاهش تصادفات باشیم؟

در آستانه سفرهاى نوروزى نگرانى از مرگ و میر در تصادفات باالگرفته است

جریمه ها در جنگ جاده ها بازنده هستند کشف تیم ضد انقالب در 
اصفهان

  پانا |حجت االسالم و المسلمین سیداسماعیل 
خطیب، وزیر اطالعات تصریح کرد: در اصفهان یک 
تیم ضدانقالب کشــف شــد و یک تیم هم با وجود 
آموزش هایى که دیده بودند، موفق به اجراى عملیات 
خود نشد. همچنین یک عملیات را هم در کرج جعل 
کردند براى اینکه بتوانند با آن براى خودشــان آبرو 
بخرند اما این جعلیات و خبرســازى ها عمر کوتاهى 

خواهد داشت.

ادامه برکنارى هاى خودرویى! 
طبق پیگیرى از منابــع آگاه در ایران    فارس|
خــودرو و وزارت صنعت،  معــدن و تجارت، مهدى 
خطیبــى، از مدیرعاملى ایران خودرو برکنار شــد و 
علیمردان عظیمى عضو هیئت مدیره سایپا، جایگزین 
وى شــد. یک مقام آگاه در وزارت صنعت در اینباره 
گفت: در پى واگذارى خودروى خــارج از ضابطه به 
برخى مدیران و ســازمان هاى دولتى،  مدیر عامل 
ایران خودرو برکنار شد.  هفته قبل هم رئیس سازمان 
حج و زیارت که براى مدیران خود خارج از ضابطه از 
یک شرکت خصوصى خودروى بدون نوبت دریافت 
کرده بود،  پس از پایــان دوره مدیریت، دوره تصدى 

وى تمدید نشد و عباس حسینى جایگزین وى شد.

توطئه است
  روزنامه همشهرى |وزیر کشور گفت: ما 
اتفاقات اخیر کشور در بحث ارز را یک توطئه مى دانیم. 
ما فقط مسائل اقتصادى را در التهابات بازار ارز دخیل 
نمى دانیم، توطئه اى است که دشمن دنبال مى کند تا 
وقتى در صحنه اغتشاشات نتوانست به جایى برسد، در 
صحنه اقتصادى و موضوع ارز دخالت کند و آن را مبنایى 

براى ایجاد ناآرامى ها در کشور کند.

مسمومیت سریالى
 به سارى رسید؟

  مهر | فرماندار ســارى مســمومیت سریالى 
دانش آموزان را در سارى رد کرد و گفت: هیچ حادثه 
مسمومیت طى ماه گذشته و جارى در منطقه گزارش 
نشده است. محمدعلى نوبخت افزود: برخى رسانه ها 
خبر گازگرفتگى دانش آموزان مدرســه اى شــبانه 
روزى در آذرماه ســال جارى را به مسمومیت سریالى 
شهر هاى قم و بروجرد نســبت داده اند. اما انتشار گاز 
مونواکسیدکربن در مدرسه شبانه روزى به دلیل خرابى 
فن شوفاژخانه مدرسه بود که براى مراقبت و اطمینان 
بیشــتر 19 نفر از دانش آموزان به بیمارستان منتقل و 
پس از ساعتى مرخص شــدند. این حادثه که چندماه 
قبل رخ داد هیچ ارتباطى با مسمومیت سریالى دانش 

آموزان ندارد.

صلح بزرگ در راه است؟
  فرارو | در حالى که 10 ماه از آخرین دور مذاکرات 
میان جمهورى اســالمى ایران و عربستان سعودى 
سپرى مى شود، این روز ها پالس هایى مثبت پیرامون 
امکان از ســرگیرى مذاکرات میــان طرفین مخابره 
مى شــود. روز 30 بهمن «محمد شــیاع السودانى»، 
نخست وزیر عراق –کشــور میزبان پنج دور مذاکرات 
دو کشور- در حاشــیه کنفرانس امنیتى مونیخ از آغاز 
مجدد دیدار هاى دو جانبه ایران و عربســتان در آینده 

نزدیک خبر داد.

گروسى به ایران مى آید
  انتخاب|  «الرنــس نورمن»، خبرنــگار «وال 
استریت ژورنال» از سفر احتمالى «رافائل گروسى»، 
مدیرکل آژانس بین المللى انرژى اتمى در هفته آینده 
به ایران خبــر داد. خبرنگار «وال اســتریت ژورنال» 
شامگاه شنبه در تویی تر نوشت: من همچنین معتقدم 
گزارش پادمانــى که معموًال با گــزارش فصلى ارائه 
مى شــود، تا اواخر هفته آینده نمى آید تا نتیجه سفر 

مشخص شود. 

   عصر ایران|  سال گذشته در همین روزها، قیمت یک واحد پول 
افغانستان (افغانى) 283 تومان بود. اکنون باید براى خرید یک افغانى، 

588 تومان پرداخت.
شاید گفته شود که این موضوع، ربط خاصى به افغانى ندارد و به تضعیف 
ریال در برابر دالر مربوط مى شود که به نرخ برابرى در مقابل ارزهاى 

دیگر و از جمله افغانى اثر مى گذارد.
هر چند که به طور کلى این سخن صحیح است ولى شاید شگفت زده 
شوید که در یکسال گذشته، ارزش افغانى در برابر دالر ثابت مانده و حتى 
اندکى هم تقویت شده به گونه اى که اسفند گذشته هر دالر آمریکا، 91 

افغانى قیمت داشت و امروز قیمت آن به 89 افغانى کاهش یافته است.

این در حالى است که سال گذشته در همین روزها، هر دالر آمریکا در 
ایران حدود 26 هزار تومان بود و اکنون به بیش از 2 برابر رسیده و به طور 
ســاعتى افزایش مى یابد (و لذا نمى توان قیمت مشخصى را به عنوان 

قیمت روز اعالم کرد!).
حفظ ارزش پول افغانســتان در برابر دالر، در حالى است که این کشور 
در اختیار طالبان است و فردى بدون هیچگونه تحصیالت دانشگاهى 
و تخصص اقتصادى، رئیس بانک مرکزى افغانســتان است و زمانى 
که به این سمت رســید، گفته مى شــد که تنها ســابقه مالى و پولى 
وى این بــود که پول هاى رئیــس طالبان را براى او نگه مى داشــته

 است!

پیشــنهاد مى شــود مســئوالن وزارت اقتصــاد و شــخص آقاى 
فرزین، رئیس بانک مرکزى ایران ســفرى به کابل داشــته باشــند 
و از آقاى حاجــى محمد ادریس، رئیــس بانک مرکزى افغانســتان 
و بقیه مســئ والن اقتصادى طالبــان بخواهند دانــش و تجربه خود 
را در زمینــه حفظ ارزش پول ملى در شــرایط ســخت تحریم به آنها

 منتقل کنند. 
آدرس بانک مرکزى شان هم این است: افغانستان، کابل، خیابان ابن 
ســینا، بانک مرکزى افغانستان (ِد افغانســتان بانک)؛ البته به شیکى 
ساختمان شیشه اى بانک مرکزى ایران در میرداماد تهران نیست، ولى 

بروند، بلکه فرجى حاصل شد!

آقاى فرزین! سرى به افغانستان بزنید

در آخرین ماه سال 1401 نوسانات قیمتى در بازار خودرو ادامه دارد، به 
طورى که قیمت برخى خودرو هاى تولید داخل 10 تا 60 میلیون تومانى 

تنها طى هفته اخیر افزایش داشته است.
هر چند نوسان نرخ دالر بر تمام بازار ها و کاال هاى مصرفى ضرورى و 
غیر ضرورى تأثیر تورمى داشته، اما در آخرین ماه سال وضعیت قیمت 
خودرو را به گونه اى تغییر داده که ارزان ترین خودرو به رقم باالى 300 
میلیون تومان رســیده و احتمال افزایش این محصول به 500 میلیون 

تومان خیلى زیاد است!
اســد کرمى، نایب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروى تهران 
مى گوید: دولت مجرى خوبى براى گرانى خودرو در بازار است چراکه 
قدرت کافى براى افزایش تولید خودرو را ندارد و با عرضه قطره چکانى 

خودرو به بازار و استفاده از تمام ظرفیت هاى اجرایى خود، این محصول 
را نزد مردم به کاالى ســرمایه اى تبدیل کرده تــا مردم براى حفظ و 
افزایش سرمایه هاى خود در نبود اطمینان به بازار سرمایه و ارز و سکه 
به این بازار هجوم بیاورند و نقدینگى هاى خود را در بازار خودرو خرج 

و سرمایه گذارى کنند!
کرمى گفت: سیاســت هاى دولت در راســتاى تنظیم عرضه و قیمت 
خودرو هیچ اثر مناسبى در وضعیت بازار این محصوالت نداشته و حتى 

اثر معکوس بر جاى گذاشته است.
به گفته کرمى،  دولت بازار را به گونه اى در اختیار قیمت ارز گذاشته که 
با هر تغییر یکهزار تومانى نرخ دالر، چند میلیون تومان به قیمت خودرو 

افزوده مى شود.
این فعال صنفى گفــت: احتمال افزایش قیمت هــا بیش از رقم هاى 
فعلى بازار بسیار زیاد است تا جایى که قیمت پراید به عنوان ارزان ترین 

خودروى بازار تا رسیدن به 500 میلیون تومان نزدیک است.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروى تهران گفت: امروز دیگر 
دالل بازى در بازار مختص یک گروه خاص نیست؛ نگاه مردم به خرید 
خودرو صرفًا سرمایه اى اســت و براى حفظ و توسعه سرمایه هاى خود 

اقدام به خرید خودرو مى کنند.
وى ادامه داد: خرید و فروش خودرو به عنوان کوتاه ترین و ُپرسود ترین 
مسیر افزایش ســرمایه در بین مردم جا افتاده و همین دلیلى بر صف 
کشــى مردم در زمان ثبت نام براى پیش خرید و قرعه کشــى خودرو

 شده است.

آمار مى گویند که در 6 ماِه اخیر تعداد کنســرت هاى موسیقى که برگزار شده 
است (اگر اجراهاى جشنواره  موسیقى را نادیده بگیریم و از این لیست حذف 
کنیم) به تعداد انگشــتاِن یک دســت هم نمى رســد. اما این فقط بخشى از 
ماجراســت و کمیت اجراهاى موسیقى در ســال 1401 به گونه اى بوده که 
مى توان آن را نوعى رکورد شــکنى منفى در تاریخ موسیقى ایران به حساب 

آورد.  
کمتر از یک ماه دیگر به ماه مبارك رمضان باقى است؛ ماهى که هیچ برنامه  
زنده اى در عرصه  موسیقى برگزار نمى شود. البته در سال  هایى برخى مدیران 
تالش کردند تا برنامه هایى به مناسبت این ماه برگزار کنند؛ اما سنت همچنان 

بر برگزار نشدن اجراى زنده  موسیقى است. 
ولى اگر از این لحظه، تمامى خوانندگان و فعاالن عرصه  موسیقى کالسیک، 
سنتى و پاپ بخواهند کنســرت برگزار کنند، این امکان به چه صورت وجود 

خواهد داشت؟ در کدام سالن؟
اقتصاد موسیقى هم شامل هنر موسیقى و هم صنعت موسیقى مى شود. براى 
بررسى این ماجرا الزم اســت به این نکته توجه کنیم که اقتصاِد موسیقى چه 
چرخه اى را مى گذراند؟ بیشترین سهم صنعت موسیقى در کنسرت هاست. در 
دهه هاى 60 تا 80 چرخه درآمدى، در قالب لوح هاى فشرده بود؛ ولى در دهه 
90، این لوح ها جاى خود را به کنســرت ها دادند. به همین دلیل درآمدهاى 
موسیقى در کنســرت ها رشد کرد. پس طبیعى  اســت که اولین لطمه اى که 

اقتصاد موسیقى با آن مواجه مى شود در عدم برگزارى کنسرت هاست.

رکوردشکنى منفى پراید به 500 میلیون تومان مى رسد؟
در تاریخ موسیقى ایران
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رقابت 42 هزار داوطلب 
اصفهانى در آخر هفته

دبیر ستاد آزمون استان اصفهان از رقابت نزدیک به 
42 هزار داوطلب این استان در آزمون هاى سراسرى 
کارشناســى ارشــد و دکترا در روزهاى پنجشنبه و 
جمعه 11 و 12 اســفند جارى خبــر داد. رضاعلى 
نوروزى افزود: آزمون سراســرى مقطع دکترا صبح 
روز پنجشــنبه 11 اســفند جارى در سراسر کشور 
برگزار مى شود که در استان اصفهان 10 هزار و 829 
داوطلب شامل پنج هزار و 443 مرد و پنج هزار و 386 
زن در آن شرکت مى کنند. نوروزى با اشاره به اینکه 
آزمون سراســرى مقطع کارشناسى ارشد نیز در سه 
نوبت در عصر پنجشنبه 11 اســفند و صبح و عصر 
جمعه 12 اسفند برگزار خواهد شد، اضافه کرد: آمار 
داوطلبان آزمون کارشناسى ارشد در استان اصفهان 
31 هزار و 98 نفر شــامل 17 هزار و 475 زن و 13 
هزار و623 مرد است. وى ادامه داد: از بین داوطلبان 
آزمون مقطع کارشناسى ارشد 19 هزار و 232 نفر در 

شهر اصفهان هستند.

تغییر زمان 
جشنواره فروش بهارانه 

برگزارى جشنواره فروش بهارانه به دلیل استقبال زیاد 
مخاطبان و در هماهنگى با ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان، اتحادیه ها و همچنین اتاق اصناف 
اصفهان به تاریــخ دیگرى انتقال یافت. نمایشــگاه 
بین المللى اصفهان در راســتاى هم افزایى با ســایر 
نهادهاى مربوطه و ارتقاء کیفى جشــنواره فروش و 
همچنین به دلیل نزدیک بودن این رویداد تجارى با 
روزهاى آغازین سال جدید، جشنواره فروش بهارانه را 
در تاریخ جدید برگزار مى کند. الزم به ذکر است تاریخ 
جدید جشــنواره فروش بهارانه طــى روزهاى آینده 

اطالع رسانى خواهد شد.

باغ فدك
 آماده پذیرایى است

مسئول ستاد تسهیالت سفر منطقه هفت شهردارى 
اصفهان گفت: درهاى باغ فدك به عنوان تنها مرکز 
اقامت موقت روباز اصفهان از روز بیست وپنجم اسفند 
 ســال  جارى براى بهره بردارى مســافران نوروزى 
و شــهروندان اصفهانى باز خواهد شــد. على اصغر 
شــاطورى اظهار کرد: باغ فدك به عنوان تنها محل 
اسکان مسافران نوروزى با مساحتى حدود 70 هکتار 
در شمال این منطقه واقع شده و هرسال میزبان جمع 

بسیارى از هموطنان است.

3 علت تصادف در جاده هاى 
اصفهان

رئیس پلیس راه اســتان اصفهان گفت: 36 درصد 
از تصادفات جاده اى استان اصفهان در سال جارى 
مربوط به زمــان تاریکى هوا بــوده و 27 درصد 
تصادفات جاده بین ســاعت 16 تا 20 رخ مى دهد. 
سرهنگ اصغر زارع بیشترین علت وقوع تصادفات 
راه هاى برونشهرى استان در 11 ماهه سال جارى را 
نیز عدم توجه به جلو از سوى رانندگان دانست. وى 
دومین علت در تصادفات جاده اى اســتان در سال 
جارى را عدم توانایى رانندگان در کنترل وســیله 
نقیله ناشى از سرعت غیر مجاز اعالم کرد. سرهنگ 
زارع ســومین علت در تصادفات جاده اى 11 ماهه 
سال جارى را تغییر مسیر ناگهانى خودروها اعالم 

کرد.

کشف برنج هاى افیونى!
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از کشــف یک ُتن 
مواد مخدر که به طرز ماهرانه اى در البالى بار برنج 
یک دســتگاه کامیون کشنده جاساز شــده بود، خبر 
داد. ســردار محمدرضا میرحیدرى افزود: قسمت بار 
خودرو به صورت دقیق مورد بازرســى قرار گرفت که 
در نهایت یک ُتن مواد افیونى شامل 966 کیلو و 200 
گرم تریاك و 33 کیلو و 800 گرم حشیش از البالى 

برنج ها کشف شد.

خبر

سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان درباره تعرفه هاى 
سال آینده خدمات شهرى گفت: درباره تراکم ساختمان هاى 
مسکونى، با توجه به میانگینى که در رابطه با تورم مصوب 
ساالنه درنظر گرفته شده حدود 40 درصد نقاط شهرى 25 
درصد رشد و بقیه با توجه به نرخ تورم ساالنه تا ابتداى دى ماه 

افزایش خواهد داشت.
على صالحى با بیان اینکه بلیط باغ پرندگان در ایام عادى 
30 هزار تومان، باغ خزندگان 25 هزار تومان، باغ پروانه ها 
15 هزار تومان، باغ حاره اى 25 هزار تومان و باغ صدف ها 15 
هزار تومان خواهد بود افزود: این مبلغ ها تا 50 درصد براى 

بازدید هاى گروهى و اقشار خاص تخفیف دارد.

وى گفت: مجمــوع پارکینگ هاى عمومــى زیر مدیریت 
شــهردارى اصفهان با توجــه به درجــات کیفى خدمات 
سطح بندى شــده، اما باالترین مبلغ ورودى 3 هزار و 400 
تومان خواهد بود. سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
درباره تعرفه هاى مجموعــه اتوبوس رانى گفت: مجموع 
ردیف ها کمتــر از 35 درصد افزایش خواهد داشــت و نرخ 
در مســیر هاى مربوط به مناطق کمتر برخوردار به مراتب 
پایین تر خواهد بود. صالحى افزود: بلیط مترو بیش از 20 سفر 
در سال 1402 براى تشویق مردم براى استفاده از حمل ونقل 
عمومى با اصفهان کارت، مبلغ 2 هزار و 900 تومان و استفاده 

تک سفره و بدون اصفهان کارت 4 هزار تومان خواهد بود.

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
گفت: ادامه جریان فعلى و یا جارى سازى با حجم آب بیشتر 
رودخانه زاینده   رود در تعطیالت نوروز 1402 در کالنشهر 
اصفهان، منوط به بارش هاى روزهاى آینده و میزان ذخیره 

سد زاینده رود است.
محمود چیتیان افزود: اکنون آب به میزان متغیر در رودخانه 
در حال جریان است و امیدواریم این روند در روزهاى آینده 

ادامه داشته باشد.
وى اضافه کرد: خروجى ســد زاینده رود با هدف بازگشایى 
این رودخانه حدفاصل سد چم آسمان تا شهرستان اصفهان 
و تخصیص آب براى آبیارى کشت کشاورزان این خطه قبل 

از نیمه شب 20 بهمن افزایش یافت.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
تصریح کرد: بخشى از آب جارى شده در زاینده رود حاصل 
روان آب ها و ســیالب هاى گذشــته نیز به سمت تاالب 
بین المللــى گاوخونى رفته اما تداوم این شــرایط منوط به

 بارش هاى اسفند و تصمیم گیرى مسئوالن در هفته هاى 
پیش روست. اصفهان وضعیت آبى نابسامان و کم سابقه اى 
را در نیم قرن اخیر سپرى مى کند بطوریکه رودخانه زاینده رود 
در 2 دهه اخیر از سد چم آسمان در شهرستان لنجان واقع در 
غرب استان تا تاالب گاوخونى به دفعات خشکانده و از مهر 

سال 99 تاکنون نیز، این موضوع باز تکرار مى شود.

شرط جارى ماندن زاینده   رود 
در نوروز 

بهاى خدمات شهردارى 
اصفهان براى سال آینده

یکى از زیباترین خانه هاى تاریخى اصفهان در شهرستان 
نجف آباد یک شنبه شب به طور کامل ویران شد. 

خانه تدین بناي تاریخی 1200 متــر مربعی باقیمانده 
از دوره قاجار در نجف آباد بود که فضــاى درونى آن از 
اواخر ســال 1394 به طور عمدى و به صورت تدریجى 
تخریب شد و اردیبهشت سال 1395  که این موضوع به 
رسانه ها کشیده شد، سقف بیشتر قسمت هاي آن از بین 
رفته بود. یک ماه بعد فریدون اللهیاري، مدیر کل وقت 
میراث فرهنگى استان اصفهان از «ثبت اضطرارى» این 

خانه با هدف جلوگیرى از ویران شدن کامل آن خبر داد.
اما معلوم نیست «ثبت اضطرارى» این بنا در سال 95 آیا 
مراحل قانونى خود را به طور کامل طى کرده و مالکان 
این ســاختمان حاال بعد از حدود هفت ســال دست به 

تخریب یک بناى ثبت ملى شده زده اند یا خیر.
از خانه تدین به دلیل معمارى آن به نام «زیباترین خانه 
سنتى نجف آباد» یاد شده است. مالک  این خانه  یک تاجر 

بادام بوده و بعد از او نوادگانش تا سال ها در آن سکونت 
داشته اند. مشکل اصلى در نگهدارى از این بناى قدیمى 

هم درست از همین نقطه آغاز شد.
ارگان هاي مسئول از حدود سال 1394 تالش هایی را 
براي ثبت این خانه تاریخی انجام داده بودند ولی به دلیل 
آنکه درخواست مالک نیز یکی از شرایط اصلی ثبت بنا 
محسوب می شود، این امر به نتیجه نرسید. همان شش 
سال پیش و بعد از آنکه ویران شدن تدریجى بنا در سال 
1395 فاش شد، مدیر کل وقت میراث فرهنگى استان 
اصفهان در گفتگویى، مقاومت مالک بنا در قبال تصمیم 
کالن استانى ثبت آن را  اینچنین تشریح کرد: «با توجه 
به مقاومت مالک جدید این خانــه دربرابر ثبت ملی اثر، 
همکاران میراث فرهنگی شهرستان وهمچنین همکاران 
حوزه ثبت آثار تاریخی استان به سرعت وارد عمل شده 
ودرحالی که پرونده این تخلف دردســتگاه قضایی در 
جریان بود بامشقت فراوان در حالی که مالک خانه از ورود 
کارشناسان به داخل خانه جلوگیري می کرد، با همکاري 

نهادهاي مختلف، استناد به عکس هاي تاریخی وپرونده 
این اثــر در اداره کل وبا تکیه بر بررســی هاي میدانی، 
درعرض یک هفته اقدام به تهیه پرونده ثبت اضطراري 
این خانه تاریخی وارائه آن در موعد مقرر آنهم به صورت 

خارج از نوبت به شوراي عالی ثبت ملی کشور نمودند.»
همان زمان شــهردار وقــت نجف آباد هــم گفت که 
شهردارى ســعى کرده این بنا را از مالک آن خریدارى 
کند و معامله حتى به تنظیم قولنامه هم رسیده بود اما کار 

نهایتاً به تخریب این خانه تاریخى کشیده شد. 
حاال با تخریــب کامل خانه تاریخى تدین این ســئوال 
مطرح است که مدیریت فعلى شهردارى مجوز ساخت 
بناى جدید بر روى ویرانه هاى این خانه تاریخى را خواهد 
داد؟ 6 سال پیش مدیریت وقت شهردارى نجف آباد رسمًا 
اعالم کرد که در صورت ویران شدن کامل خانه تدین، 
مالک بنا حق ساخت و ساز در آن مکان را ندارد اما اینکه 
تیم جدید شهردارى هم خودشان را پیرو سیاست هاى 

پیشین بدانند با اما و اگر رو به رو است.

یکى از بناهاى تاریخى اصفهان به طور کامل ویران شد

غمنامه یک خانه

آسفالت فرسوده صداى شهروندان را درآورد
نصف جهان    درســت بعد از بارندگــى هاى اخیر 
آســفالت هاى نقاط مختلف شــهر بــا وضعیت 
بســیار پیچیــده اى روبه رو شــده انــد. برخى از 
آســفالت هاى خیابان ها دچار فرونشســت شده و 

برخى از آنها هم تبله کرده و نابسامان شده اند.
این در حالى است که این مسئله در نقاط پرترافیک 
شهر از جمله خیابان کاوه و خیابان مصلى ایجاد شده 
و صداى شهروندان را درآورده و بسیارى از آنها از این 

موضوع گالیه مند شده اند.
فرسودگى آسفالت ها در شرایطى است که بسیارى 
از خیابان هاى اصفهان از وضعیت نامناسب بودن 

آسفالت ها در رنج هستند. 
درحالى که طى روزهاى گذشته توجه به خصوصى 
به آسفالت برخى کوچه هاى شهر شده است، به نظر 
مى رسد توجه مدیریت شهرى به آسفالت خیابان ها 

نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

مریم محسنى
کوچه ها و خیابان هاى کالنشهر اصفهان دیگر جوابگوى 
جمعیت خودرویى نیست و چه بسا در آینده اى نه چندان 
دور جوابگوى جمعیت انســانى نیز نباشد. در این میان 
آالینده ها و آلودگى هم اصفهان را اســیر خود کرده و 

مى طلبد که در کنترل این موضوع اهتمام جدى شود.
با گذشت 20 سال از اجراى طرح قطار شهرى اصفهان 
تکمیل کامــل این پــروژه همچنــان در داالن هاى 
زیرزمینى سرگردان است و اصفهان هنوز هم تنها یک 
خط مترو دارد و این براى کالنشهرى همچون اصفهان 
که هر روز با جمعیت بیشترى از مهاجران روبه رو است 

چندان مناسب نیست.
در ایــن شــرایط هرچنــد وقت یــک بــار توصیه و 
دستورالعملى از جانب مســئوالن صادر مى شود که با 
خودروهاى شخصى تردد نکنید و از ناوگان حمل و نقل 
عمومى اســتفاده کنید اما آیا این ناوگان متناســب با 

وضعیت خیابان ها و جمعیت اصفهان هست؟
پس مى طلبد که هر چه زودتر خــط دوم مترو که کار 
احداث آن این روزها در حال پیشرفت فیزیکى است به 
مرحله بهره بردارى رسیده و تکلیف خط سوم هم روشن 
شود تا اصفهانى ها از گرفتارى هاى تردد در شهر کمى 

احساس آسایش کنند.

در اجراى کامل طرح قطار شهرى تعجیل کنید

گپى خصوصى براى «مالقات خصوصى»
نصف جهان   سینما گپ این هفته به استقبال اکران 
فیلم «مالقات خصوصى» برگزیده جایزه بهترین 
فیلم اول از جشنواره فیلم فجر سال گذشته مى رود.

این فیلم بــا حضور دکتــر محمد رضــا عابدى، 
روانشناس و عضو هیئت علمى دانشگاه اصفهان 
و دکتر حمید رضا محمودى نژاد مشاور و طرحواره 
درمانگر امروز در پردیس سینمایى ساحل واقع در 
میدان انقالب در ساعت 18و 30 دقیقه اکران خواهد 
شد. فیلم «مالقات خصوصى» از امید شمس یک 

کارگردان فیلم اولى اســت که یک عاشقانه را به 
تصویر کشیده که همتاى آن در ســینماى ایران 
وجود ندارد و طــورى به مقوله مــواد مخدر در ال 
به الى داســتان عاشــقانه اش مى پردازد که هیچ 
کلیشه اى در کار نیست. اثر او برگرفته از یک داستان 
واقعى است و او توانسته از دل حوادث حقیقى و یک 
پرونده قضایى، فیلمى خلق کند کــه بتوان آن را 
یکى از بهترین آثار چند ســال اخیر سینماى ایران

 دانست.

مانى مهدوى

نگاه روز

افزایش سرویس دهى اتوبوسرانى شاهین شهر
 در  گلدیس

نصف جهان   ســعید اکرم خانى، رئیس ســازمان 
مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر گفت: 
با توجه به نیازســنجى صورت گرفته و درخواست 
شهروندان شاهین شهرى تعداد اتوبوس هاى فعال 
خط گلدیس 2 از چهار دستگاه به پنج دستگاه فعال 
افزایش و در نتیجه سرفاصله زمانى این خط از 22 

دقیقه به 17 دقیقه کاهش یافت.
وى افــزود: شــهروندان محتــرم مــى تواننــد 
پیشنهادات و انتقادات خود پیرامون سرویس دهى 
ناوگان حمــل و نقل عمومى را بــا مرکز پیگیرى 
و پاســخگویى 137 شــهردارى شــاهین شهر

 در میان بگذارند.

معرفى سرپرست موقت دانشگاه آزاد دهاقان
نصف جهان   سرپرست موقت دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد دهاقان در مراسمى با حضور مسئوالن معرفى 

شد.
مراســم تکریم و معارفه رؤســاى قدیم و جدید 
دانشگاه آزاد اســالمى واحد دهاقان با حضور دبیر 
ستاد و معاون هماهنگى و برنامه ریزى دانشگاه آزاد 
اسالمى استان اصفهان، مســئول نهاد نمایندگى 
مقام معظم رهبرى در دانشگاه  آزاد اسالمى استان 
اصفهان، معاونان و مدیران این واحد دانشــگاهى 

برگزار شد.
در این نشست پس از استماع سخنان رئیس سابق 
و رئیس جدید واحد دهاقان از خدمات سیدحســن 
حجازى تجلیل و حکم پیمان داورى سرپرســت 

موقت این واحد دانشگاهى به وى ابالغ شد.
پیمان داورى اســتادیار مهندسى عمران - سازه و 
عضو هیئت علمى تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد دهاقان بوده و سرپرستى واحد خمینى شهر را 

نیز در کارنامه علمى خود دارد.

رنگ آمیزى جداول و خط کشى معابر فریدونشهر
نصف جهان   شهردار فریدونشهر گفت:رنگ آمیزى 
جداول سطح شهر و خط کشى معابر انجام و بسیارى 
از مسائل ترافیکى در سطح شهر با همکارى پلیس 

راهور حل شد.
ابراهیم باتوانى در بخش دیگرى از ســخنانش با 
بیان اینکه بیش از 200 قالده سگ زنده گیرى شده 

اســت، گفت: با وجود کمبود تجهیزات و امکانات 
در ایــن مجموعه و بــه  رغم تالش بــراى تأمین 
تجهیزات و بهبود اوضاع از نظر لجســتیکى، تمام 
عملیات ها موفقیت آمیز بوده اســت و در این زمینه 
نیازمند تأمین اعتبار و اصالحات اساسى هستیم که 

برنامه ریزى هاى آن انجام شده و در حال اجراست.

مدیرکل پزشــکى قانونــى اصفهــان از مراجعه 35 
هزار و 550 نفــر به دلیــل صدمات ناشــى از نزاع و 
به منظور انجام معاینات،  بررســى صدمــات و تعیین 
خسارت به مراکز پزشــکى قانونى اســتان در 10 ماه

 امسال خبر داد.
منصور فیروزبخت افزود: این رقم در مقایســه با مدت 
مشابه سال قبل سه دهم درصد افزایش یافته است. وى 
اظهار داشت: بر اساس آمارهاى موجود از این تعداد 23 

هزار و 540 نفر مرد و 12 هزار و 10 نفر زن بودند.
وى به چند توصیه به مراجعه کنندگان نزاع به پزشکى 

قانونى پرداخت و گفت:مراجعه کنندگان نزاع به پزشکى 
قانونى توجه داشته باشــید که ظاهر خون آلود تأثیرى 
در تعیین میــزان صدمات و صدور نظریه کارشناســى 
توسط پزشکى قانونى ندارد، آنچه مبناى صدور نظریه 
کارشناســى در خصوص جراحات است، نوع جراحت و 
برخى خصوصیات آن اســت و بنابراین معاینه دقیق تر 
ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررســى دقیق آن 

توسط کارشناسان پزشکى قانونى است.
مدیرکل پزشکى قانونى اصفهان افزود: همچنین دیگر 
عنوانى به نام "طول درمان" در پزشــکى قانونى تعیین 

نمى شود و آنچه امروز در گواهى هاى پزشکى قانونى 
وجود دارد تعیین زمان "معاینه مجدد" است که هدف از 
آن، تعیین سرنوشت جراحات و صدمات و حفظ حقوق 
مصدومان است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون 
عیب التیام مى یابد و یا اینکه بــا التیام نیافتن و یا التیام 

نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو مى شود.
وى یادآور شــد: براى صدور نظریه کارشناسى درباره 
صدمات ناشى از نزاع توســط اداره کل پزشکى قانونى 
استان اصفهان نیز ارائه معرفى نامه از مراجع قضایى و یا 

کالنترى الزامى است.

هر ماه 3500 اصفهانى در نزاع مصدوم مى شوند

صداى مهیبى که صبح دیروز (دوشنبه) در خیابان 22 بهمن 
شنیده شد مربوط به انفجار صندوق یک دستگاه خودروى 

سوارى لکسوس بود که به دلیل نامعلومى رخ داده است.
صداى این انفجار حوالى ساعت 8 و 30 دقیقه روز گذشته 
شنیده شد که مشخص شد مربوط به انفجار با صداى مهیب 
یک دستگاه خودروى سوارى لکسوس در نزدیکى مجتمع 
ادارى امیرکبیر واقع در خیابان 22 بهمن اصفهان بود. پس 
از این حادثه، عوامل آتش نشانى ، اورژانس و پلیس در محل 

حضور یافتند.
در این حادثه یک دستگاه سوارى پژو 206 پشت خودروى 
منفجر شده آسیب دید و خبرگزارى «ایرنا» گزارش داد که 
بر اساس شنیده ها گفته مى شود یک تن بر اثر امواج انفجار 

مصدوم شده است.
این در حالى اســت که فرهاد کاوه آهنگران، ســخنگوى 
سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان 
و همچنین مســعود ُطریفى، رئیس مرکز اطالع رســانى 
فرماندهى انتظامى استان اصفهان در گفتگوهاى جداگانه 
با خبرگزارى هاى «مهر» و «فارس» مصدوم شدن یک 
نفر در این حادثه را تکذیب کردند. این در حالى اســت که 
سخنگوى سازمان آتش نشــانى در گفتگو با خبرگزارى 
«ایمنا» تأیید کرد که در این حادثه راننده خودروى مجاور 
دچار مصدومیت جزئى شــده و تحویل عوامل اورژانس 

شهر شد.
در همین حال رئیس مرکز اطالع رسانى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان با بیان اینکه حریق خودرو در کمترین زمان 

اطفا شده است هرگونه مســئله امنیتى در این حادثه را رد 
کرد و گفت: علت حریق رخ داده توسط کارشناسان تحت 

بررسى است.

منشأ صداى مهیب در خیابان 22 بهمن
آرمان کیانى
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براى اســتفاده حداکثرى از برنامه هاى مورد نیاز خود روى 
صفحه گوشى، راهکار هاى ساده اى وجود دارد.

شما مقدار زیادى از زمان خود را در روز صرف خیره شدن به 
صفحه اصلى تلفن خود مى کنید، بنابراین طبیعى اســت که 
بخواهید دقیقا مطابق با نیازهایتان باشد؛ با برنامه ها، میانبر ها 

و تنظیمات مناسب فقط با یک ضربه.
اگر هرگز به گزینه هاى موجود در تلفن خود دقت نکرده اید، 
ممکن است متوجه نشده باشید که صفحه اصلى شما مى تواند 

چیزى بیش از برنامه ها را نمایش دهد. 
براى دسترسى آســان مى توانید پیوند هایى به عملکرد هاى 
خاص یا وب سایت هاى مورد عالقه خود یا ویجت ها دریافت 
کنید، این بدان معناست که مى توانید کار ها را سریع تر انجام 
داده و زمان کمترى را صرف پیمایش و تند کشــیدن براى 

آنچه نیاز دارید، کنید.
افزودن میانبر برنامه به صفحه اصلى در اندروید آسان است: 
روى نماد برنامه ضربه بزنیــد و نگه دارید، به محض این که 
آن را جابه جا کردید، صفحه اصلى خود را خواهید دید. برنامه 
خود را در جایى که مى خواهید قرار دهید و اگر به یک صفحه 
اصلى اضافى نیاز دارید، برنامه را به سمت راست آخرین مورد 

فعلى خود بکشید.
ویجت ها مى توانند با دادن اطالعــات کلیدى از داخل یک 
برنامه، بدون نیاز به باز کردن آن، زندگى شــما را آســان تر 

کنند، همچنین مى توانند پیوند هاى سریعى را به کنترل ها، 
مانند پخش و توقف موقت براى پخش کننده رســانه، ارائه 

دهند.
 روى یک قسمت خالى از هر صفحه اصلى ضربه بزنید و نگه 
دارید، ســپس ابزارك ها را براى افزودن یکى انتخاب کنید، 
لیســتى از تمام برنامه هایى که در حال حاضر روى دستگاه 

شما نصب شده است، مشاهده خواهید کرد.
براى جابجایى ویجت در صفحه اصلى یا از یکى به دیگرى، 
روى آن ضربه بزنیــد، نگه دارید و دقیقــا مانند یک برنامه 

معمولى بکشید.
 اگر روى یک ویجت ضربه بزنید، نگه دارید و آن را رها کنید، 
مى توانید اندازه آن را تغییر دهید، البته به خاطر داشته باشید 

که همه آن ها این قابلیت را ندارند.
برخــى از ویجت ها اطالعاتى را از داخل یک برنامه نشــان 
نمى دهند، اما به شما پیوند هاى سریعى به ویژگى هاى خاص 
داخل آن مى دهند. براى مثال اگر Google Maps را نصب 
کرده اید، بــه دنبال ویجــت Directions در زیر Maps در 
فهرست ابزارك بگردید. مهم نیســت وقتى روى آن ضربه 
مى زنید کجا هستید، به سرعت مسیر ها را به مکان خاصى که 
قبال ذخیره شده است، مانند خانه یا محل کارتان، راه اندازى 

مى کند.
ویجت هاى مشابه دیگر به شــما امکان مى دهند به عنوان 

مثال در تنظیمات اندروید به صفحه خاصــى بروید یا یک 
سند جدید در Google Docs ایجاد کنید، بدون اینکه ابتدا 
در چندین منو پیمایش کنید. این که کدام یک در دســترس 

شما هستند به برنامه هایى که نصب کرده اید بستگى دارد.
افزودن پیوند به وب سایت هاى مورد عالقه تان به صفحه هاى 
اصلى نیز آسان است. با باز کردن آن در گوگل کروم شروع 
کنید، سپس روى سه نقطه باال در گوشه سمت راست باالى 
صفحه ضربه بزنیــد و Add to Home Screen را انتخاب 

کنید. 
متنى را براى همراهى با نماد 
انتخاب کنیــد، یک میانبر وب 
خواهید داشــت که مى توانید 

آن را مانند یک برنامه یا یک 
ویجت در جاى خود بکشید.
ساده ترین راه براى حذف 
موارد از صفحه اصلى یا 

تغییر موقعیت آن ها ضربه 
زدن، نگه داشتن و کشیدن 
نماد یا ویجت برنامه است. 
ســپس مى توانید موقعیت 
جدیدى را براى هر چیزى 

که به تازگى برداشته اید انتخاب 

کنید، یا آن را به دکمه Remove در باالى رابط بکشید تا آن 
را از صفحه اصلى حذف کنید.

iOS صفحه اصلى در
با iOS، برنامه هاى جدید به طور خــودکار در صفحه اصلى 
جاى مى گیرند. اگر برنامه اى در لیست برنامه وجود دارد که 
در صفحه اصلى نیست، روى نماد آن ضربه بزنید و نگه دارید 
تا شــروع به لرزیدن کند، ســپس آن را در محل قرار دهید. 
نماد هاى دیگر در صفحه اصلى مکان هــا را براى تطبیق با 

افراد جدید تغییر مى دهند.
پس از سال ها امتناع از انجام این کار، iOS اکنون از ویجت ها 
نیز پشتیبانى مى کند. اگر روى قسمت خالى هر صفحه اصلى 
ضربه بزنید و نگه دارید، یک دکمه + (+) را در گوشــه باال 
سمت چپ مشاهده خواهید کرد. روى این ضربه بزنید تا همه 
ویجت هاى موجود از برنامه هایى را که در حال حاضر دارید 
ببینید، سپس مى توانید براى انتخاب ویجت مورد نظر براى 
افزودن ضربه بزنید و انگشت خود را بکشید، سپس روى آن 
ضربه بزنید و بکشید، یا Add Widget را انتخاب کنید تا در 

جاى خود رها شود.
همانند اندروید، ویجت هــا در iOS مى تواننــد پیوند هاى 
عمیق ترى را بــه بخش هاى خاصى از یک برنامه به شــما 
بدهند. براى مثال، ویجت Apple Notes به شــما امکان 
مى دهد با یک ضربه به یک پوشــه خــاص در داخل برنامه 
Notes دسترسى داشته باشید، در حالى که بزرگترین ویجت 

Apple Maps به شــما امکان مى دهــد مکان هایى مانند 

کافى شــاپ یا پمپ بنزین را در منطقه مجاور جستجو کنید. 
ارزش آن را دارد که به تمام ویجت هاى مختلف موجود براى 
هر برنامه نگاهى بیندازید تا ببینید چه چیزى براى شما بهتر 

عمل مى کند.
همچنین مى توانید میانبر ها را از صفحه اویجت انتخاب کنید 
تا به میانبر هاى سیرى خود دسترسى پیدا کنید که گزینه هاى 
بیشترى براى انتخاب در اختیار شما قرار مى دهد. هر میانبر 
ســیرى که راه اندازى کرده اید، مانند ارسال iMessage با 
تاخیر، براى مثال، مى تواند مستقیما از صفحه اصلى راه اندازى 
شود. اگر در استفاده از Siri Shortcuts تازه کار هستید، اپل 

یک مقدمه عالى براى آن ها دارد که مى توانید بررسى کنید.
در آیفون ها همچنین مى توانیــد یک میانبر به صفحات وب 
مورد عالقه خود اضافه کنید. اگر ســایتى را که مى خواهید 
به آن پیوند دهید در سافارى باز کنید، مى توانید روى دکمه 
اشتراك گذارى در پایین ضربه بزنید (فلش که بیرون از کادر 
است) و Add to Home Screen را از لیست انتخاب کنید. 
به میانبر خود یک برچسب متنى بدهید، سپس براى تایید، 

افزودن را انتخاب کنید.
براى تنظیم مجدد یا حذف هر یک از برنامه ها، 
ویجت ها یا میانبر هاى وب، روى قســمت 
خالى هر یک از صفحه هاى اصلى ضربه 
بزنید و نگه دارید تــا عناصر روى آن 

شروع به لرزیدن کنند.
 از دکمه هــاى (منها) بــراى حذف 
چیزى از صفحه اســتفاده کنید، یا 
ضربه بزنید و بکشــید تا عناصر 
را به دلخواه خود تغییر 

دهید.

سامســونگ به تازگى خبر از افــزودن قابلیتى جهت 
شناسایى و مقابله با بدافزار هاى تصاویر که به صورت 
پنهان در گوشــى ها هستند، در ســرى گلکسى اس 

23 داد.
قابلیت جدید سامســونگ براى شناسایى بدافزار هاى 
تصاویر تحــت عنــوان Message Guard نامبرده 
شــده اســت، به دنبال افزایش حمالت زیرو-کلیک 

شرکت سامسونگ ســال ها است که از دستیار هوشــمند بیکسبى در گوشى هاى 
گلکسى استفاده مى کند.

شرکت سامسونگ در وبسایت رســمى خود از قابلیتى جدید براى دستیار هوشمند 
موبایل بیکســبى رونمایى کرد که به بیان ســاده، یک کپى تولید شــده توسط 
هوش مصنوعى از صداى صاحب خود را براى پاســخگویى بــه تماس ها ایجاد 

مى کند.
«Custom Voice Creator» نام این قابلیت جدید اســت که به کاربران اجازه 
مى دهد جمالت مختلفى را بــراى Bixby ضبط کرده تا پــس از تجزیه و تحلیل 
آن ها یک کپى تولید شده توسط هوش مصنوعى از لحن و صداى فرد ایجاد شود. 
متأســفانه، این ویژگى در حال حاضر فقط به زبان کره اى در گوشــى هاى سرى 

Galaxy S۲۳ موجود است.

این ویژگى به گونه اى طراحى شده است که به شما امکان مى دهد از صداى تولید 
شده توسط هوش مصنوعى خود براى پاسخ دادن به تماس هاى تلفنى در زمانى که 

قادر به انجام آن نیستید استفاده کنید.
 به عنوان مثال، اگر نمى توانید به تماس تلفنى پاســخ دهیــد، مى توانید از ویژگى 
جدید براى تایپ جمله اى اســتفاده کنید که با صداى شــما براى تماس گیرنده 

خوانده مى شود. 
سامســونگ در مورد این قابلیت اعالم کرده که قصد دارد در آینده آن را با ســایر 
قابلیت هاى دستگاه هاى سامسونگ و بســیار فراتر از تماس هاى تلفنى نیز عرضه 

کند.
سامسونگ همچنین اعالم کرد که قابلیت Bixby Text Call که تماس هاى صوتى 
را به متن نوشتارى تبدیل مى کند، اکنون از تماس هاى برقرار شده به زبان انگلیسى 

نیز پشتیبانى مى کند.
 این ویژگى ابتدا سال گذشته و تحت زبان کره اى به مرحله اجرا رسید که به کاربران 
اجازه مى دهد با نوشــتن پیامى به تماس ها پاسخ دهند و ســپس بیکسبى آن را با 

صداى بلند براى تماس گیرنده بخواند.
  Text Call همچنین مى تواند آنچه تماس گیرنده مى گوید را تبدیل به متن کند. 
 Z Flip4 و ZFold۴  ،S۲۳ این قابلیت در حال حاضر در گوشى هاى سرى گلکسى

قابل دسترسى است.
عالوه بر این، سامسونگ اعالم کرده که این امکان را براى کاربران فراهم مى کند 
که فرامین بیدار کردن بیکســبى را با هر دستورى که مى خواهند جایگزین کرده و 

سفارشى کنند. 
دستیار صوتى اختصاصى سامسونگ اکنون مى تواند بسته به نوع فعالیت تمرینى 
که در Samsung Health پخش مى شود نیز موسیقى متناسب را از لیست گالرى 

فرد جستجو کرده و پخش کند.
این شــرکت در پســت در وبالگ خود پیرامون قابلیت هاى جدید بیکسبى گفت: 
اکنون،  Bixby  مى تواند با درك زمینه و مرتبط کردن کلماتى که قبًال در تعامالت 
کاربر استفاده شده، هدف و درخواســت هاى پیگیرى را بهتر درك کند. به عنوان 
مثال، کاربران Bixby  مى توانند ابتدا تمرینى را در Samsung Health اجرا کنند 
و ســپس با گفتن «Play music for this workout» از 
Bixby بخواهند که موســیقى را که بــه بهترین وجه 

مناسب آن تمرین است پخش کند.
سامســونگ همچنین اعالم کرد که 
کار هایــى را که بیکســبى مى تواند به 
صورت آفالین انجام دهــد، مانند تنظیم 
تایمر، گرفتن اسکرین شات یا روشن کردن 
چراغ قوه، گســترش داده و به زودى براى 

دستگاه هاى دیگر نیز عرضه خواهد کرد.

(Zero-click) در گوشى هاى هوشــمند، سامسونگ 
چنین قابلیتى را فراهم کرده است.

 در این حمالت، نصب بدافزار روى گوشى فرد قربانى 
بدون هیچگونه کلیک روى یک لینک یا اقدام دیگرى 

صورت مى پذیرد.
درحال حاضر سامســونگ اعالم داشته که این قابلیت 
روى اپلیکیشن هاى Messages این شرکت و گوگل 
Messages در گوشى هاى گلکســى اس 23 موفق 

عمل کرده و توانایى ممانعت از ورود بدافزار ها به گوشى 
را فراهم کرده است.

طبــق اعــالم سامســونگ، Message Guard در 
پس زمینه گوشــى اجرا شــده و براســاس عملکرد 
آن هرگونــه فایــل دریافتــى کاربر با پســوند هاى

 PNG، JPEG، JPG، GIF، ICO، WEBP، BMP و 
WBMP ایزوله خواهد شد.

کارکــرد این ابــزار به گونه اى اســت کــه تصاویر را 
بیت بــه بیت چک کــرده تــا هرگونه کــد مخربى 

را که توانایى آلوده ســازى گوشــى را دارد، شناسایى
 مى کند. 

سامســونگ همچنیــن اعالم داشــته کــه قابلیت 
Message Guard در آینده نزدیک به دیگر گوشى ها 

و تبلت هاى مجهز به رابط کاربرى UI5.1 و نسخه هاى 
بعد از آن، افزوده خواهد شد. 

طبق اعالم این شــرکت، قابلیت مذکور از طریق یک 
آپدیت نــرم افزارى ارائــه خواهد شــد و فعالیت هاى 
نظارتى آن، روى اپلیکیشــن هاى پیام رسانى ساخت 

دیگر شرکت ها نیز به اجرا در خواهد آمد.

قابلیت شناسایى و حذف بدافزار هاى تصاویر در گلکسى اس 23

چگونه برنامه هاى بیشترى را 
در صفحه اصلى گوشى خود بگنجانیم ؟

قابلیت جدید سامسونگ
 با صداى خودتان

 جواب تماس ها را مى دهد!

کاربرانBixby مى توانند ابتدا تمرینى yمثال،

وووووووووو ســپس با گفتن «
Bixby بخواهند

مناسب آن تمر

ک
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با نماد 
نبر وب 
ى توانید 
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 انتخاب 

اشتراك گذارى در پایین ضربه بزنید (فلش که
nاست) و Add toHome Screen را از لیست

به میانبر خود یک برچسب متنى بدهید، سپ
افزودن را انتخاب کنید.

براى تنظیم مجدد یا حذف هر یک
ویجت ها یا میانبر هاى وب،
خالى هر یک از صفحه ها
ع بزنید و نگه دارید تــا
شروع به لرزیدن کنند.
 از دکمه هــاى (منها
چیزى از صفحه اسـ
ضربه بزنید و بکش
را به دلخ
ده

رد، شناسایى

کــه قابلیت 
گر گوشى ها 
 و نسخه هاى 

ز طریق یک 
 فعالیت هاى 
سانى ساخت 

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602006012466 - تاریخ ارســال نامه: 1401/12/03 – خانم 
مژگان صرامى فرزند یداله به اســتناد یک برگ استشــهادیه محلى کــه هویت و امضا 
شهود رسمًا گواهى شده مدعى است که شصت و هشــت حبه و چهاردهم حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ پالك شماره 165 فرعى از 119 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 
ثبت اصفهان که در دفتر 3261 مسبوق به ثبت و سند مى باشد که در اثر جابجایى مفقود 
شده است و چون درخواســت صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعى 
انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شــده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد، اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شــد.تاریخ انتشــار:1401/12/09- م الف: 1462443- سید محمدحسن 
مصطفوى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر –از طرف زهره عموشاهى 

خوزانى/12/177

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006012446 - تاریخ ارسال نامه: 1401/12/03 – خانم محبوبه کمالى 
اندانى فرزند عبدالمجید به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسماً گواهى 
شده مدعى است که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 415 فرعى از 113 اصلى 
واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که ذیل دفتر الکترونیکى 140020302006008860 
امالك به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعى 78418- 1398/12/28 
دفترخانه اسناد رسمى 172 خمینى شهر به نامبرده انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده سند 
مالکیت در اثر جابجایى مفقود شده است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کسى مدعى 
انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد، 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/12/09- م الف: 1462399- سید 
محمدحسن مصطفوى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شــهر – از طرف زهره 

عموشاهى خوزانى/12/176

آگهى تغییرات 
شرکت روماك پلیمر خاورمیانه شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
47186 و شناسه ملى 10260652742 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/12/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : تراز و صورتهاى مالى منتهى به سال 1399 مورد تصویب 
قرار گرفت اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1461101)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص پوالد نادین پارتاك به شناسه ملى 14009098150 و به شماره ثبت 
64457 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/10/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شــده سهامداران و از طریق صدور 
سهام جدید از مبلغ 7000000000 ریال به 13000000000 ریال افزایش یافت و ماده 
5 اساسنامه بشرح زیراصالح شد : سرمایه شــرکت مبلغ 13000000000 ریال نقدى 
است که به1300000 سهم با نام عادى 10000 ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1461124)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص تولیدى و صنعتى ایران جوان به شناسه ملى 10260261092 و شماره ثبت 4959 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1401/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ندا مرادى چلچه به شماره ملى 1281046671، آقاى مرادعلى مرادى به شماره ملى 4679517591 
و خانم معصومه سلمانى به شماره ملى 5110458774 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/11/10 انتخاب گردیدند. آقاى برزو فرزامى به شماره 
ملى 1841720267 به سمت بازرس اصلى و آقاى کیانوش کاوه به شماره ملى 4679186054 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 1400 به تصویب رسید. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1461125)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص نیکو سازان مهر آذین به شناسه ملى 10260616241 و به شماره ثبت 43783 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/10/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى اکبر نظرى به شماره ملى 1293408001 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى على 
امینى پزوه به شماره ملى 1293418692 به سمت مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال خانم فاطمه شفیعى به شماره ملى 5650026998 
به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 
آقاى مصطفى شکوهى دوست به شماره ملى 1270353756 به سمت بازرس اصلى تا پایان ســال مالى خانم رؤیا حاجى على زاده کردابادى به شماره ملى 
1271277875 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1461128)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص تولیدى و صنعتى ایران جوان به شناســه ملى 10260261092 و شماره ثبت 4959 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى مرادعلى مرادى به شماره ملى 4679517591 به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1403/11/10و 
به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم معصومه سلمانى به شماره ملى 5110458774 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم ندا مرادى چلچه به 
شماره ملى 1281046671 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/11/10 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاى مدیرعامل به تنهایى و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1461126)
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شیرخشــک با تأمین موادغذایى مورد نیاز، به چاقى صورت کمک مى کند. 
عالوه بر این باعث زیبایى پوست نیز مى شود.

شیرخشک حاوى مواد مغذى و قوى متعددى از جمله انواع ویتامین، پروتئین، 
کربوهیدرات، کلسیم و پتاسیم است. ویتامین D و کلسیم موجود در شیرخشک 
به استحکام اســتخوان ها کمک مى کند. همچنین ویتامین A این ماده  غذایى 
به تقویت بینایى کمک مى کند. از ســوى دیگر وجود پروتئین و کربوهیدرات 
در شیرخشــک باعث چاقى و افزایش وزن مى شود. افرادى که الغر و ضعیف 
هســتند، مى توانند به جاى برخى از داروهاى چاق کننده، شیرخشک مصرف 

کنند.
چاقى صورت با شیر خشــک و جوانه گندم یکى از راحت ترین روش ها براى 
پرشدن صورت است. این دو ماده ى مغذى حاوى انواع ویتامین، پروتئین و مواد 
معدنى هستند. شیرخشک نسبت به شــیر مایع مواد مغذى بیش ترى دارد. در 

عین حال به سالمت بدن نیز کمک مى کند. 
جوانه گندم نیز یکى از مواد مقوى براى چاقى بدن و صورت اســت. اگر هر دو 
پودر را با هم مصرف کنید، تاثیر بیش ترى در چاقى صورت دارد. البته نباید در 
مصرف این ماده ى غذایــى زیاده روى کنید. زیرا در دراز مدت به کبد آســیب 

مى رساند. توصیه مى شود قبل از اســتفاده حتمًا با پزشک یا متخصص تغذیه 
مشورت کنید.

شیر خشک و آرد برنج به چاقى صورت کمک مى کنند. البته براى اینکه این دو 
ماده  غذایى باعث چاقى صورت شــود، باید روزانه 2-3 قاشق غذاخورى از هر 

کدام را همراه با شیر مصرف کنید.
 به دلیل اینکه آرد برنج در شــیر خام طعم خوبى ندارد، مى توانید آن را با شــیر 
بپزید و به صورت فرنى مصرف کنید. ســپس شیرخشــک را نیز به آن اضافه 
کنید. همچنین مى توانید در کنار فرنى، شیرخشــک را در آب جوش حل کرده 

و مصرف کنید.
یکى از راه هاى چاق شدن صورت با شیر خشــک ترکیب آن با آب است. این 
ترکیب را در زمان صبح و قبل از صرف صبحانه بخورید. اگر شیرخشک را صبح 

و قبل از صبحانه مصرف کنید، تاثیر بیشترى بر روى چاقى صورت دارد.
 در زمان شب همزمان با چاق شدن صورت، ســایر قسمت هاى بدن هم چاق 
مى شوند. توجه داشته باشید که مصرف شیر خشــک براى چاقى صورت باید 

همزمان با ورزش باشد تا باعث چاقى شکم و پهلو نشود.

اگر اهل کار کردن زیاد با لپ تاپ و موبایل هستید و کمردرد دارید، تنها نیستید. 
در این مطلب با بالیى که تلفن همراه سر بدنتان مى آورد آشنا مى شوید.

 همه ما زمانى کــه پیام ها را در گوشــى خود چک مى کنیم، ســرمان را پایین 
مى اندازیم. پایین نگه داشتن گردن در زاویه 45 درجه، فشارى برابر با 22 کیلوگرم 
بار را به آن وارد مى کند و خم کردن آن تا زاویه 60 درجه این فشــار را در حد 27 

کیلوگرم افزایش مى دهد.

آسیب هاى چشمى
تحقیقى در سال 2014 نشان داده است که نور منتشر شده از صفحه تلفن هاى 
همراه براى پشت چشم هاى ما خطرناك است. استفاده بیش از حد از ماهیچه هاى 

چشم، زمانى که روى صفحه تمرکز کرده ایم، باعث سردرد مى شود.
همچنین نگاه کردن طوالنى مدت به صفحه موبایل مى تواند باعث خشکى چشم 

ها و حتى تارى دید شود.
اگر مجبور هستید به مدت 20 دقیقه به صفحه تبلت، رایانه یا اسمارت فون چشم 
بدوزید، باید به مدت 20 ثانیه به چشم ها اســتراحت دهید و به چیز دیگرى در 

فاصله 20 قدمى تان (فاصله 6 مترى) نگاه کنید.

سندروم text claw یا آسیب انگشت شست
تایپ کردن زیاد از حد در گوشى همراه و کار کشیدن از انگشت شست براى نگه 

داشتن آن، به بروز مشکل در مفاصل آن منجر خواهد شد.
مشکالتى نظیر آرتروز انگشت شست و ایجاد صدا و درد هنگام خم و راست کردن 

آن، مى تواند عواقب کار کردن زیاد با گوشى باشد.

کمردرد
اگر شــما اهل کار کردن زیاد با لپ تاپ و موبایل هســتید و کمردرد دارید، تنها 
نیستید. افرادى که از تلفن همراه زیاد استفاده مى کنند، معموال دردهایى در حوالى 

قسمت اتصال کمر به لگن (دنبالچه) دارند.
ریشه این دردها حالت نشستن نامناســب هنگام کار با گوشى یا لپ  تاپ است. 
براى پیشگیرى از این نوع دردها، کافى است صاف بنشینید. البته به گفته پزشکان 
تغییر مداوم حالت نشستن در مواقعى که مجبور به نشستن هستید، بهتر از صاف 

نشستن طوالنى  مدت است.

اینکه که به جاى روشــن کردن خشــک کن برقــى، لباس هاى 
مرطوب را به ســادگى روى بنــد رخت یا رخت آویــز پهن کنیم و 
منتظر بمانیم تا با کمک نور خورشــید و جریان هوا خشک شوند، 
تاثیر نجات بخشــى بر کره زمین دارد و براى بهداشــت پوســت 
و موى مــا هم مفید اســت و عالوه بــر این بر عمــر لباس ها نیز 

مى افزاید.
آویزان کردن لباس هاى شسته شــده در فضاى باز به دلیل سهولت 
و آثار خارق العاده آن در از بین بردن آلودگى ها از جمله میکروب ها 
و قارچ هــا و ...، یکى از انتخاب هاى مهم زندگى اســت که همه ما 

مى توانیم انجامش دهیم.
در حالى که حفاظت از محیط زیست ممکن است بر تصمیم برخى 
افراد در نحوه خشک کردن لباس روى بند تاثیر بگذارد، اما فواید این 

روش، بسیار گسترده تر از آن است که تنها 

عملى در راستاى حفظ محیط زیست تلقى شود.
- لکه برى و کشتن میکروب ها و باکترى ها زیر نور خورشید

نور طبیعى خورشــید در روشــن کردن لکه روى لباس هاى سفید، 
ملحفه ها، حوله ها و کهنه هایى که به ســرعت تغییر رنگ مى دهند، 

عالى است.
خشــک کردن لباس در آفتاب عالوه بر کم رنگ کردن لکه ها، با از 
بین بردن باکترى هاى باقى مانده آن هــا را ضدعفونى هم مى کند. 
تاثیر این روش زمانى بیشتر است که لباس هایتان را تا خشک شدن 

کامل، زیر نور مستقیم خورشید بگذارید.
- خالص شدن از شر بو هاى ناخواسته

خشک کردن لباس زیر نور خورشید طى چند ساعت مى تواند بوى 
نامطبوع دود، غذا و کپک را کامال از بین ببرد.

طبق تحقیقاتى که در ســال 2019 منتشر شــد، لباس هایى که در 

آفتاب خشک مى شــوند، ترکیبات آلى تولید مى کنند که ما را به یاد 
رایحه هاى گیاهى و معطر مى اندازد.

جهان در مقابل آمریکاى شمالى
بر خالف ایاالت متحده آمریکا که خشک کن برقى جزئى از فرهنگ 
تجملى رختشویى شده اســت و دیدن لباس هاى آویزان روى بند 
رخت، همسایه ها را متعجب مى کند، براى بیشتر مردم جهان آویزان 

کردن لباس هاى خیس در هواى آزاد کامال عادى است.
بدون شک بسیارى از مردم جهان تشخیص مى دهند که استفاده از 

خشک کن بر اتالف انرژى و تشدید آلودگى هوا تاثیر زیادى دارد.
هنگامى که عوامل مختلف و مطالعات رقیب در نظر گرفته شود، یک 
تخمین معقول این است که در خانه آمریکایى ها، خشک کن حدود 
هفت تا هشت درصد از برق واحد هاى مسکونى را مصرف مى کند و 

عامل اتالف انرژیست.
در عوض در ایتالیا، پهن کردن لباس ها روى بند یک عادت فرهنگى 
ریشه دار است. در این کشور 60 میلیون نفرى که هشتمین اقتصاد 
بزرگ جهان اســت، تنها ســه درصد خانواده ها خشک کن دارند و 
تقریبا تمام ایتالیایى هــا صرف نظر از عواملى، چون ســن، میزان 
درآمد، آب وهوا و فصل، لباس ها و ملحفه هاى خود را روى بند رخت 
و در هواى آزاد خشــک مى کنند و بند رخت هاى کشیده شــده بین 

ساختمان ها در ایتالیا، خود به یک جاذبه فرهنگى تبدیل شده اند.
البته ایتالیایى ها استثنا نیستند. به جز کانادا، هیچ یک از 10 اقتصاد 
برتر جهان به اندازه آمریکا از خشــک کن لباس استفاده نمى کنند و 
حتى ثروتمندترین و مولدترین کشور ها بدون وسیله اى که بسیارى 
از مردم آمریکاى شــمالى آن را ضرورى مى دانند، موفق شده اند به 

روال مطلوب زندگى ادامه داده و رشد کنند.

به افرادى که میزان کلسترول بد آن ها باالست معموال توصیه مى شود 
از رژیم هاى کم چربى، کم کلسترول و سرشار از فیبر پیروى کنند که 
ثابت شده است باعث کاهش میزان کلسترول مى شود، اما فقط به 

مقدار خیلى کم.
 خوردن غالتى مثل جو، سبزى ها، دانه ها و مغز هاى خوراکى، حبوبات 

و شیر سویا باعث کاهش ال دى ال یا کلسترول بد مى شود.
دکتر دیوید جنکینز از دانشگاه تورنتو براى کمک به بیمارانش، رژیم 
غذایى پیشنهاد مى کند. خوردن این مواد غذایى به عنوان بخشى از 
رژیم غذایى وگان یا گیاه خوارى مطلق براى کنترل کالرى مصرفى 
است و شامل پرهیز از چربى هاى اشباع شده و نمک مى شود. این رژیم 

غذایى سرشار از فیبر و میوه ها و سبزى هاست.
به افرادى که میزان کلسترول بد آن ها باالست معموال توصیه مى شود 
از رژیم هاى کم چربى، کم کلسترول و سرشار از فیبر پیروى کنند که 
ثابت شده است باعث کاهش میزان کلسترول مى شود، اما فقط به 

مقدار خیلى کم.
مشکل اینجاست که بیشتر ما در بدنمان بیش از مقدار کلسترولى که 
در موادغذایى مصرف مى کنیم، کلسترول مى سازیم. آیا پیروى ازرژیم 
دکتر جنکینز موســوم به رژیم پورتفولیو همراه با ورزش منظم راه 

بهترى براى مقابله با این مشکل است؟

جو  دو سر
جو دوسر داراى انواع فیبر هاى محلول 
از جمله "بتا گلوکان " است. این فیبر ها 

به اسید هاى صفراوى غنى از کلسترول در معده مى چسبند و اجازه 
نمى دهند که کلسترول جذب بدن شود، در نتیجه باعث از بین رفتن آن 
مى شوند. روزانه حدود 3 گرم بتا گلوکان براى کاهش میزان کلسترول 

به میزان بى خطر الزم است.
هر وعده30 گرمى جو دوسر داراى حدود 0.75 گرم بتا گلوکان است، 
پس روزانه باید سه وعده جو دوسر بخوریم (یعنى یک کاسه سوپ 
جو یا شــش کماج یا کیک جو یا دو تکه نان جو). مواد غذایى دیگر 
سرشار از فیبر محلول از این قرارند: جو بارلى، بلغور جو، اسفرزه، سیب، 

توت فرنگى و بادمجان.

بادام  
بادام به دلیل چربى هاى تِک اشباع نشده با کلســتروِل خوِب خود 
کلسترول بد را کاهش مى دهد. بادام داراى آنتى اکسیدان (ویتامین اى 
و پلیفنلیک ها) اســت که جلوى اکسیداسیون کلسترول (که باعث 

چسبیدن آن به دیواره رگ ها مى شود) را مى گیرد.
دانه هاى خوراکى دیگر هم اثر مشابهى دارند، از جمله بادام زمینى، 
پسته و گردو. پژوهش ها نشان داده است که مصرف روزانه 45 گرم 
بادام به عنوان میان وعده (حدود دو مشت) کافى است تا وضع سالمت 

بعضى افراد را بهتر کند، اما حتى روزانه یک مشــت از آن (حدود 23 
بادام) هم مفید است.

استانول گیاهى
استرول هاى گیاهى و استانول ها (فیتوسترول ها یا کلسترول هاى گیاهى) 
به طور طبیعى در سبزیجات با برگ سبز، روغن هاى گیاهى، مغز ها و 
دانه هاى خوراکى یافت مى شود. آن ها در نقش کلسترول عمل مى کنند 

و براى جذب در معده با کلسترول ها رقابت مى کنند.
به این ترتیب با حضور آن ها کلسترول و اسید هاى صفراوى (که در فرآیند 
تولید کلسترول در کبد ساخته مى شوند و به هضم چربى هاى مواد غذایى 
کمک مى کنند) کمتر وارد سیستم هاى بدن مى شود. به این ترتیب بدن 
کلسترول بیشترى براى تولید بیشتراسید هاى صفرا الزم دارد و همین 
باعث کاهش کلسترول در خون مى شود.تقریباً امکان ناپذیر است که 
فقط از منابع گیاهى مقدار کافى اســترول و استانول دریافت کنیم، اما 
با خوردن مواد غذایى مثل مارگارین و ماست هاى غنى شده با استرول 
گیاهى مى توان مقدار الزم را دریافت کرد.بدن ما حدود 2 گرم استرول یا 
استانول در روز نیاز دارد که دو تا پنج قاشق چاى خورى مارگارین حاوى 
استرول هاى گیاهى یا یک ماست براى تأمین آن کافى است. بعید است 
افرادى که میزان کلسترول بدن شــان در وضعیت سالمت باشد، این 

موادغذایى غنى شده برایشان سودى داشته باشد.

پروتئین سویا
مى دهد که سویا و پروتئین حبوبات پژوهش ها نشان 

و لوبیا هاى دیگر میزان کلسترول 
ســاخته شــده در کبد را کاهش 

مى دهد. چون پروتئین سویا هم مقدار کمى چربى اشباع شده دارد، 
خوب است که آن را جانشــین مواد غذایى با مقدار زیاد چربى هاى 

اشباع شده مانند گوشت قرمز کنیم.
تحقیقات ثابت کرده است که مصرف 25 گرم پروتئین سویا در روز 
(حدود 300 گرم توفو یا 600 میلى لیتر شیر سویا) 5 تا 6 درصد میزان 
ال دى ال کم چگالى یا "بد" را کاهش مى دهد. حدود 50 گرم پروتئین 
گیاهى در روز توصیه مى شــود که مى توان آن را از عدس، لوبیا ها و 

نخود ها هم به دست آورد.
نباید بیشتر از یک سوم انرژى شما از چربى ها تأمین شود، یعنى حداکثر 
70 گرم براى زنان و 90 گرم براى مردان. چربى هاى اشباع شده نباید 
یک سوم از این مقدار را تشکیل دهند یعنى حداکثر 20 گرم براى زنان 

و 30 گرم براى مردان.
چربى هاى اشباع شــده در محصوالت حیوانى، مثل گوشت قرمز و 
لبنیات و مواد غذایى تهیه شده از آن ها وجود دارند مثل شیرینى، کیک، 

شکالت و بیسکوئیت. 
این چربى ها در مواد غذایى گیاهى هم هســتند مثل روغننارگیل و 

روغن نخل یا پالم.
براى پرهیز از چربى هاى اشباع شده، بهتر است مواد غذایى سرشار از 
چربى هاى اشباع نشده مانند دانه ها و مغز هاى خوراکى، روغن زیتون 
و روغن کلزا یا کانوال را جانشین مواد غذایى داراى چربى هاى اشباع 

شده کنیم.
 اگر رژیم غذایى وگان و گیاه خــوارى پورتفولیو را رعایت نمى کنید، 
مى توانید از ماهى هاى روغنى مثل ماهى آزاد یا سالمون و ماهى تن 

هم به جاى گوشت قرمز استفاده کنید.

شایع ترین نشانه هاى سرطان دهان، لق شدن دندان ها یا بهبود نیافتن زخم به جامانده پس از کشیدن دندان است.
به گفته پزشکان ابتال به سرطان دهان وقتى رخ مى دهد که روى سطح زبان، داخل لپ ها، سقف دهان یا در لب ها یا 

لثه ها تومور رشد کند.
همچنین در حالتى کمتر شایع نیز ممکن است تومور درون غدد بزاق ساز، لوزه و حلق و بخش وصل کننده دهان به 

ناى در درون گلو ایجاد شود.
به گزارش نشریه ایندیپندنت، شایع ترین نشانه هاى سرطان دهان عبارتند از:

 زخم دردناك دهان که حتى پس از چند هفته بهبود نیابد.- پدیدار شدن توده هاى ماندگار در دهان یا گردن.-  لق شدن 
دندان ها یا بهبود نیافتن زخم به جامانده پس از کشیدن دندان.-  بى حسى لب یا زبان-  پدیدار شدن لکه هاى سفید یا 

قرمز روى غشاى مخاطى دهان یا زبان- ایجاد تغییر در تکلم مثل نوك زبانى حرف زدن ناگهانى.

کبد چرب از جمله بیمارى هاییســت که در طى سال هاى گذشــته با توجه به گسترش ســبک زندگى مدرن در بین 
خانواده هاى ایرانى بیش از همیشه موجب نگرانى شده است.

  با توجه به اینکه هیچ دارویى به طور اختصاصى براى درمان کبد چرب وجود ندارد ، تغییر سبک زندگى همواره  اولین 
توصیه  متخصصان به مبتالیان بوده  اســت. از جمله  این توصیه ها مى توان به موارد زیر اشاره کرد:1. افزایش میزان 
فعالیت بدنى تا حداقل 150 دقیقه در هفته.2. کاهش وزن بــدن و تنظیم آن در رنج نرمال بدنى که طبق آن BMI فرد 
باید بین عدد 18.5 تا 24.5 باشد.3. پیروى از یک رژیم غذایى سالمت محور مبتنى بر مصرف میوه ها و سبزیجات به 
اندازه  کافى و نیز کاهش مصرف کربوهیدرات ها هم چون نان برنج و قندها.4.نظــارت دائمى درمانگران و چکاپ در 

بازه هاى زمانى 6 ماهه شامل آزمایش خون، سونوگرافى کبدى و فیبرواسکن.5. به حداقل رساندن مصرف دخانیات.

اگر کبد چرب دارید
 5 توصیه را 
جدى بگیرید

عالئم شایع
 سرطان دهــان

خوراکى هایى که کلسترول را پایین مى آورند

کلسترول ماده چرب یا لیپید موجود در بعضى مواد غذایى است، 
اما در کبد خود ما ساخته مى شود. این ماده، حیاتى است، چون 
براى ساخت استروژن و تستسترون و ویتامین دى و ترکیبات 
ضرورى دیگر الزم اســت. کلســترول از طریق پروتئین هاى 

موجود در خون جابه جا مى شود.
دو نوع کلسترول وجود دارد.

لیپوپروتئین کم چگالى (ال دى ال) که ازچربى هاى اشباع شده 
ساخته مى شود، کلســترول "بد" اســت، چون بر دیواره هاى 
رگ ها رسوب مى کند و باعث ایجاد پالك هاى سخت در آن ها 
مى شــود. این پالك ها باعث بلوك قلبى، آنژین، حمله قلبى و 
سکته مى شــوند. لیپوپروتئین پرچگالى (اچ دى ال) کلسترول 
"خوب" است، چون کلسترول ال دى ال را به کبد مى برد تا کبد 

آن را دفع کند.
حدود هشــت میلیون نفــر در بریتانیا دارو هــاى پایین آورنده 
کلسترول معروف به استاتین مصرف مى کنند تا میزان ال دى ال 

و خطر بیمارى هاى قلبى عروقى را کاهش دهند.
رژیم غذایى پورتفولیوى پیشــنهادى دکتر جنکینز شامل یک 
یا چند مورد از چهار گروه مواد غذایى زیر به طور روزانه اســت، 
این رژیم غذایــى که محدود به 2000 کالرى در روز اســت از 
چربى هاى اشباع شده و نمک پرهیز مى کند و موادغذایى فیبردار 

و میوه و سبزیجات در آن نقش مهمى دارند.
تحقیقات نشان داده است اگرفقط مقدار پیشنهادى یک از این 
مواد غذایى را مصرف کنید، میزان کلسترول خون شما 5 تا 10 
درصد کاهش پیدا مى کند، اما اگر همه چهار گروه موادغذایى 
پیشــنهادى را با هم مصرف کنید به طرز آشکارى این درصد 

باالتر خواهد رفت.

کلسترول چیست؟

کمک به بهداشت فردى با خشک کردن لباس روى بند رخت

بـالیى که تلفن همراه
 سـر بدنتان مى آورد

براى چـــــاقى صورت 
شیرخشک بخورید

رریریدج جدى بگ

راهاا نظمنظنظ زش مزشزش ا وراا اه باا تو همره تال المتال ضع سضض تتا وتاتا تا استا دود دددو مشششت) کت)کت)کافىافاف د( وعدهدد (حد( یان اا ان ماا مممتأمتأأتأتأمتأتأأأبادااداادام بههه عنونن راىاا است بتت اک ک ماک یا یاا اهىاها اى گیگگ ل هالهال اااستروتت
افرادى که میزان کلسترول بدن شــان دد
موادغذایىغنى شده برایشانسودى داشتته

پروتئین سویا
مى دههپژوهشها نشان 

و لوبیی
اخخ

کمک

خته شــده در کبد را کاهش 

خش بهداشتفردىبا کبه

ســاخخخ

بهداشتففففف کبه

جو  دو سر
جو دوسر داراى انواع فیبر هاى محلول 
"از جمله "بتا گلوکان " است. این فیبر ها 

اش ل

ش ر ر

خش ا

ین ی و ر ب یر سروىب ب
است که تنها  ن

ر پ و و بوع
9طبق تحقیقاتى که در ســال 19

ى کند. 
مى رساند. توصیه مى شود قبل از اســتفاده حتمًا با پزشک یا متخصص تغذیه 

یى ها، خشک کن حدود 
ونى را مصرف مى کند و

از مردم آمریکاى شــمالى آن را ضرورى مى دانند، موفق شده اند به
روال مطلوبزندگى ادامه داده و رشد کنند.
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1564 مورخ 1401/10/19 به شماره کالسه 0407 مالکیت آقاى/ 
خانم على اکبر رضائى به شناسنامه شماره 213 کدملى 1141625628 صادره فرزند 
غالمرضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197,22 مترمربع پالك شماره 147 
فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب 
سند 23922 مورخ 55/11/26 دفترخانه 63 و صفحه 185 دفتر 430 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 باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 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: 1401/11/24- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/12/09- م الف: 1453599–رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/11/169

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 0682 مورخ 1401/10/01 به شماره کالسه 0564 مالکیت آقاى/ 
خانم محمدرضا رحیمى اندانى به شناسنامه شــماره 2622 کدملى 1141296969 
صادره فرزند سیف اله در ششــدانگ یکباب ســاختمان تجارى به مساحت 47,50 
مترمربع پالك شــماره 80 فرعى از 73 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر مستندات ضمیمه سند قطعى 238333 مورخ 1397/7/26 دفتر 73 
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 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: 1401/11/24- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/12/09- م الف: 1453732 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/11/171

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 1745 مورخ 1401/10/26 به شماره کالسه 1266 مالکیت آقاى/ 
خانم اکرم مرى به شناسنامه شماره 220 کدملى 1129451161 صادره فرزند خیرگرد 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 98,62 مترمربع پالك شماره 473 فرعى از 99 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 97369 
مورخ 1377/1/30 دفترخانه 63 و وکالتنامه 129763 مورخ 1380/5/28 دفتر 73 و 
وکالت 129763 و 146912 و قولنامه عادى 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 انتشــار 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: 1401/11/24- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/09- م الف: 1453745 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/11/173

آگهى مزایده
شــماره  مزایده : 140104302133000065 آگهى مزایده پرونده اجرائى شــماره 
139804002003005351  (شــماره بایگانى 9900007) بر اساس پرونده اجرایى 
کالسه 9900007 تمامت دو دانگ  مشاع از ششدانگ پالك ثبتى یکصد و ده  فرعى 
از چهار اصلى واقع در بخش پانزده ثبت اصفهان به  بــه انضمام کلیه توابع و لواحق 
عرفیه و انشعابات و اشــتراکات منصوبه و غیر منصوبه در آن ملکى مرحوم ابراهیم 
کالنترى دهقى  که در قبال قســمتى از طلب خانم فلورا محمدى دریا کنارى  و پنج 
درصد اجرایى بازداشت گردیده و به موجب نامه شماره 140185602177000805 – 
1401/09/13 اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى مذکور با شماره مســتند مالکیت 59369 تاریخ 1364/07/30 دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 88 شهر نجف آباد استان اصفهان ، موضوع سند مالکیت  اصلى 
به شماره چاپى 153209 که در صفحه 522 دفتر امالك جلد 75 ذیل شماره 15243 
ثبت گردیده است و بنام مدیون  سابقه ثبت و سند مالکیت دارد که فاقد مساحت مى 
باشد و حدود اربعه بشرح شماال :  به دیوار اشتراکى با خانه 111 شرقا : به دیوار اشتراکى 
با خانه 109 و 108 جنوبا :  به دیوار اشــتراکى با خانه 109 و بشارع  غربا : بشارع مى 
باشد. حقوق ارتفاقى و انتفاعى معرفى نگردیده است . مزایده  از ساعت 9 صبح تا 12 
روز یکشــنبه  مورخ 1401/12/21  در محل اجراى  ثبت اسناد و امالك شهرستان  
نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شــمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى 
رسد . که از مبلغ دو میلیارد و ســیصد و هفتاد و پنج میلیون  ریال قیمت ارزیابى شده 
توسط کارشناس رسمى شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط 
به آب ، برق و گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ  مزایده اعم از قطعى  یا غیر قطعى به عهده برنده 
مزایده مى باشــد.  ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد .  طبق گزارش 
کارشناس رسمى راه و ساختمان و کارشناس امور ثبتى ، با توجه به مفروز شدن پالك 
ثبتى 14/3127 از پالك ثبتى 4/110 واقــع در بخش 15 ثبت اصفهان ، باقى مانده 
ششدانگ پالك 4/110 واقع در بخش 15 ثبت اصفهان در محل بصورت 1- مغازه و 
ساختمان متروکه به مساحت 63/46 متر مربع 2- مغازه در دست ساخت به مساحت 
26/08 مترمربع 3- مغازه ساخته شــده در طبقه همکف و ساختمان روى آن ( طبقه 
اول ) به مســاحت هر طبقه 29/17 مترمربع 4- حیاط خانه ( مشاعات ) به مساحت 
16/26 مترمربع که مجموع مساحت عرصه ( چهار مورد فوق) برابر با 134/97 متر 
مربع مى باشد. با عنایت به مراتب فوق ،  موقعیت ، نوع کاربرى و دیگر عوامل موثر 
در ارزش ششــدانگ عرصه  و اعیان پالك 4/110 واقع در بخش 15 ثبت اصفهان 
( بدون در نظر گرفتن پالك 3127/ 14 مفروز شــده ) با امتیازات و اشتراکات جمعا 
مبلغ 7/126/000/000 ریال برآورد گردید که مورد مزایده فوق به میزان تمامت دو 
دانگ مشاع از ششدانگ پالك 4/110 واقع در بخش 15 ثبت اصفهان بانضمام قدر 
السهم از امتیازات  و اشتراکات مبلغ 2/375/000/000 ریال ارزیابى شده است کسانى 
که مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشــند مى توانند از مورد مزایده به آدرس : 
دهق- میدان شهدا – ابتداى خیابان شهید صدوقى – سمت چپ بازدید نمایند.  این 
آگهى در یک نوبت در تاریخ 1401/12/09 در این روزنامه درج و منتشــر مى گردد. 
الزم به ذکر است طبق اعالم وکیل بستانکار ، مورد مزایده در حال حاضر تحت پوشش 
هیچگونه بیمه اى قرار ندارد . توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد 
پایه مزایده پس از اخذ شناســه وایز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره ثبت 
اسناد و امالك بابت پرونده کالسه فوق  پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به 
همراه تقاضاى کتبى و  کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده مکلف 

اســت مابه التفاوت مبلغ  فروش را طى فیش مربوطه حداکثر  ظرف مدت پنج روز از 
تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر ، 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به 
حساب خزانه واریز خواهد شد.در غیر اینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و 
مزایده تجدید مى شود .تاریخ انتشار:1401/12/09-م الف: 1461622سرپرست اداره 

ثبت اسناد وامالك نجف آباد - غالمرضا شیرانى جوزدانى/12/156  

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 موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود. در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 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 14890- 1401/12/06 هیات اول آقاى محمد واهب حسین 
آبادى به شناسنامه شــماره 1 کدملى 1288746067 صادره اصفهان فرزند جواد در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 205,57 مترمربع پالك شماره 25/597/1 
اصلى که در اجراى استاندارد سازى به پالك 25/1091 تبدیل گردید واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ســند 5534 مــورخ 98/9/23دفترخانه 
299 اصفهان .تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/12/09 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/12/24- م الف: 1462994- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 

– شهریارى/12/157

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
شــماره آگهى: 140103902002000369- تاریخ آگهى: 1401/12/07- شماره 
پرونده: 140104002002000801- آگهى مزایده پرونده اجرائى به شماره بایگانى 
140101174 شــش دانگ عرصه و اعیان ملک به شماره پالك ثبتى شماره 3730 
فرعى از 26 اصلى واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به نشــانى اصفهان دروازه تهران 
خیابان رباط اول نرسیده به خ باهنر نبش کوچه شهید جعفرى شماره 17 با مالکیت آقاى 
جعفر تحویلیان فرزند اصغر شماره شناسنامه 2894 تاریخ تولد 1345/11/15 صادره 
از اصفهان داراى شماره ملى 1286768195 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک 
شش دانگ اعیان با شماره مستند مالکیت 113131 تاریخ 1382/11/08 موضوع سند 
مالکیت اصلى بشماره چاپى 966114 سرى سال که در صفحه 490 دفتر امالك جلد 
487 ذیل شماره 66123 ثبت گردیده اســت ، که به موجب سند ازدواج شماره سند: 
2881، تاریخ سند: 1371/04/11، دفترخانه ازدواج شماره 147 و طالق شماره 74 شهر 
اصفهان استان اصفهان در قبال مهریه همچنین پنج درصد اجرایى صندوق دولت به 
نفع خانم زهره رنجبربهارانى بازداشت گردید و در پرونده ثبتى و دفتر بازداشتى منعکس 
گردید و حدود شش دانگ آن به شــرح ذیل اعالم مى گردد: یک قطعه آپارتمان نوع 
ملک طلق با کاربرى به پالك ثبتى 3730 فرعى از 26 اصلى، مفروز و مجزا شده از 369 
فرعى از اصلى مذکور، در طبقه و واقع در بخش 14 ناحیه حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
استان اصفهان به مساحت 116,3 مترمربع طبقه همکف با قدرالسهم از اعیانى یکباب 
تأسیسات مشاعى پالك 3724 فرعى با قدرالسهم از اعیانى یکباب پارکینگ و اطاق 
سرایدار متصله سهم مشاعى 3725 فرعى و قدرالسهم از اعیانى یکباب حیاط مشاعى 
پالك 3726 فرعى و با قدرالسهم از اعیانى راه پله مشــاعى پالك 3729 فرعى و با 
قدرالسهم از عرصه کل این آپارتمان احداثى بر روى عرصه اولیه پالك 369 فرعى از 
26 اصلى شماال اول به طول 14/25 متر دیوار اشتراکى است تحتانى با آپارتمان 3731 
فرعى و فوقانى با آپارتمان 3735 فرعى دوم در دو قسمت که قسمت اول شرقى است 
به طول هاى 1/70 متر و 2/05 متر درب و دیواریست اشتراکى با راه پله 3729 فرعى 
شرقا به طول 3/20 متر و 1/5 متر و 2/90 متر حدفاصل اول و سوم دیوار اشتراکى است 
با آپارتمان 3732 فرعى و دوم پنجره و دیواریســت به نورگیر جنوبا در شش قسمت 
که قسمت دوم غربى و چهارم شرقى و ششــم جنوب غربى است به طول هاى 4/15 
متر و 1/65 متر و 0/80 متر و 1/65 متر و 5/85 متر و 0/80 متر حدفاصل اول و پنجم 
دیواریست به فضاى باز پالك 363 و ســوم تا چهارم پنجره و دیواریست به نورگیر و 
ششم دیواریست به فضاى پیاده رو خیابان غربا در سه قسمت که قسمت دوم جنوبى 
است به طول هاى 4/05 متر و 0/70 و 5/15 متر پنجره و دیواریست به فضاى پیاده رو 
خیابان با ارتفاع 3/95 متر در ضمن دو باب بالن به صورت مثلث شکل فاقد حد شمالى 
در حد غرب پالك مزبور اولى به ابعاد 4/20 متــر و 0/80 متر و 4/05 و دومى به ابعاد 
1/30 متر و 0/5 متر و 0/70 متر و 5/15 متر احداث که پیشرفتگى در فضاى پیاده رو 
خیابان دارد مشخصات ملک طبق نظر کارشــناس: ملک مزبور به صورت یک واحد 
آپارتمان مسکونى در طبقه اول یک مجتمع آپارتمانى با دو طبقه روى پیلوت و ده واحد 
مسکونى با قدمت باالى 35 سال قرار دارد ســازه بنا اسکلت فلزى با سقف تیرآهن و 
طاق ضربى میباشد مساحت مفید این آپارتمان طبق سند 116/30 مترمربع مى باشد 
آپارتمان موجود شامل دو اتاق، سالن، آشــپزخانه، انبارى، حمام و سرویس بهداشتى 
بوده که جنس مصالح کف موازییک بدنه ســالن و اتاق ها کاغذدیوارى، ســقف ها از 
جنس گچ و رنگ، بدنه آشپزخانه کاشى، کف و بدنه حمام و سرویس بهداشتى کاشى 
و سرامیک، کابینت آشــپزخانه فلزى پنجره ها آلومینیوم درب هاى داخلى و ورودى 
آپارتمان چوبى و با چهارچوب فلزى میباشــد مجتمع مورد نظر فاقد آسانسور میباشد 
آپارتمان داراى سیستم ســرمایش کولر آبى و سیسم گرمایش بخارى گازى و داراى 
اشتراکات شهرى آب و گاز اشتراکى و برق مجزا میباشد. شش دانگ آپارتمان پالك 
فوق به مبلغ 17/500/000/000 ریال ارزیابى گردیده اســت. ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 3730 فرعى از 26 اصلى واقع در بخش 14 ثبت اصفهان فوق الذکر از ساعت 
9 الى 12 روز شــنبه مورخ 1401/12/20 در شــعبه مهریه اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در اصفهان خیابان جى خیابان تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه اداره 
اجراى اسناد رسمى از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 3730 فرعى از 26 اصلى واقع در بخش 14 ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از 17/500/000/000 ریال شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته میشود. این آگهى یک مرتبه در سایت سازمان ثبت اسناد و امالك 
کشور و روزنامه نصف جهان در تاریخ 1401/12/09 چاپ و منتشر مى گردد و درج در 
سایت سازمان به منزله انتشار در روزنامه کثیراالنتشــار محلى مى باشد 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 مســترد مى گردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اصفهان و شناسه واریز (دریافت از حسابدارى اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان) بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضاى کتبى و ارائه 
کارت شناسایى معتبر الزامى است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى 
که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/12/09- م الف: 
1463033 - رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان – اکرم محمودصالحى/12/159

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 2652 مورخ 1401/11/20 به شماره کالسه 0839 مالکیت آقاى/ 
خانم حمزه صفرى فروشانى به شناسنامه شماره 13259 کدملى 1142347427 صادره 
فرزند حمیدرضا در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 181/83 
مترمربع پالك شماره 1272 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب دفتر الکترونیک 1200- 1395 و وکالتنامه 12216 مورخ 
98/8/13 و 12339 مورخ 98/9/10 دفتر 388 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 2651مورخ 1401/11/20 به شماره کالسه 0838 مالکیت آقاى/ 
خانم مطهره سادات احمدى فروشانى به شناسنامه شــماره 1130214346 کدملى 
1130214346 صادره فرزند سیدرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 181/83 مترمربع پالك شماره 1272 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب دفتر الکترونیک 1200- 1395 و 
وکالتنامه 12216 مورخ 98/8/13 و 12339 مورخ 98/9/10 دفتر 388 و مالحظه نقشه 

ملک گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 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 است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/12/09- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/12/24- م الف: 1462657 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/12/160

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 رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات 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 سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار 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 7ـ راى شــماره 10956- 1401/09/13 هیات چهارم آقاى اکبر شریفى نژاد 
به شناسنامه شــماره 279 کدملى 1290406618 صادره فرزند مهدى در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 151 مترمربع پالك شماره 3434 فرعى از 18 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان سند 58301 مورخ 90/11/27 
دفترخانه 112 اصفهان ثبت در سامانه امالك . تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/09 
– تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/24- م الف: 1463072- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك غرب اصفهان – شهریارى/12/162

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 2481 مورخ 1401/11/16 به شماره کالسه 1661 مالکیت آقاى/ 
خانم سبزعلى مختارى خوزانى به شناسنامه شماره 31 کدملى 1141647151 صادره 
فرزند شکراله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174,81 مترمربع پالك شماره 318 
فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب 
سند 497855 و دفتر الکترونیک 139820302006009091 و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 2316 مورخ 1401/11/11 به شماره کالسه 1662 مالکیت آقاى/ 
خانم زهرا مختارى خوزانى به شناسنامه شــماره 425 کدملى 1141707608صادره 
فرزند مختار در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 172,88مترمربع 
پالك شــماره 1202فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شــهر به موجب ســند 221505 مورخ 92/11/28دفتر 73وســند صداقیه 
38978مورخ 1400/2/8دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه 

و محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 2317 مورخ 1401/11/11 به شماره کالسه 1663 مالکیت آقاى/ 
خانم یگانه خلیلى خوزانى به شناسنامه شماره 1130618641 کدملى 1130618641 
صادره فرزند غالمعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 172,88 
مترمربع پالك شماره 1202 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب سند 221505 مورخ 92/11/28 دفتر 73 و سند صداقیه 
38978 مورخ 1400/2/8 دفتر 322 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس 

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: 1401/12/09- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/12/24- م الف: 1462563 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/164

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 2473 مورخ 1401/11/16 به شماره کالسه 1182 مالکیت آقاى/ 
خانم حسینعلى اخوان به شناسنامه شــماره 69 کدملى 1141044153 صادره فرزند 
اکبر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161,94 مترمربع پالك 
شــماره 268 و 270 و 271 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب سند 43267 مورخ 87/10/08 و صفحه 133 دفتر 108 و 
قولنامه عادى و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 2472 مورخ 1401/11/16 به شماره کالسه 1181 مالکیت آقاى/ 
خانم زهرا شاهین ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 22071 کدملى 1140220268 
صادره فرزند نوراله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161,94 
مترمربع پالك شــماره 268 و 270 و 271 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب ســند 43267 مورخ 87/10/08 و صفحه 
133 دفتر 108 و قولنامه عادى و مالحظه نقشه ملک 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: 1401/12/09- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/12/24- م الف: 1462477 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/168

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 1494 مورخ 1401/10/18 به شماره کالسه 0976 مالکیت آقاى/ 
خانم سعید رضایى سدهى به شناسنامه شماره 30 کدملى 1141061651 صادره فرزند 
ابراهیم در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 194,40 مترمربع پالك شماره 126 
فرعى از 113 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب 
سند شماره 6803 و 6802 و صفحه 68 دفتر 457 و سند 86291 مورخ 1401/3/25 
دفتر 172 و قولنامه عادى 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: 1401/12/09- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/12/24- م الف: 1462418 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/166

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 2529 مورخ 1401/11/17 به شماره کالسه 1324 مالکیت آقاى/ 
خانم روح اله مهرابى خوزانى به شناسنامه شماره 1500 کدملى 1141217643 صادره 
فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه که یک و نیم دانگ آن به 
استثناى ثمیه اعیانى مى باشد به مساحت 123,87 مترمربع پالك شماره 329 فرعى 
از 110 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 

385241 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
 برابر راى شماره 2528 مورخ 1401/11/17 به شماره کالسه 1323 مالکیت آقاى/ 
خانم سکینه فلکى خوزانى به شناسنامه شماره 8974 کدملى 1142314618 صادره 
فرزند رحیم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 123,87 مترمربع 
پالك شــماره 329 فرعى از 110 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب ســند 385241 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: 1401/12/09- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/12/24- م الف: 1462271 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/12/171

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006012473- تاریخ ارسال نامه: 1401/12/03 – خانم 
پروانه نامور فرزند حسنعلى به اســتناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا 
شهود رسمًا گواهى شده مدعى است دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 1842 
فرعى از 99 اصلى واقع در خمینى شــهر بخش 14 ثبت اصفهــان که در دفتر 2311 
مسبوق به ثبت و سند مى باشد که در اثر جابجایى مفقود شده است و چون درخواست 
صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در 
این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهى تا ده روز به ایــن اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتباً ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 
ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارایه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد.تاریخ انتشــار:1401/12/09- م الف: 1461550- سید محمدحسن مصطفوى 
- سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شــهر – از طرف زهره عموشاهى 

خوزانى/12/170

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006012458- تاریخ ارسال نامه: 1401/12/03 – آقاى 
کرمعلى کارگر به استناد یک برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهى شده مدعى اســت ششدانگ پالك شــماره 2048 فرعى از 159 اصلى واقع 
در خمینى شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 488 ص 296 مســبوق به ثبت 
و سند مى باشد که در اثر جابجایى مفقود شــده است و چون درخواست صدور المثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعــى انجام معامله (غیــر از آنچه در این 
آگهى ذکر شــده) نســبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهى تا ده روز به ایــن اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتباً ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 
ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارایه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد.تاریخ انتشــار:1401/12/09- م الف: 1462295- سید محمدحسن مصطفوى 
- سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شــهر – از طرف زهره عموشاهى

 خوزانى/12/173

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 1553 مورخ 1401/10/19 به شماره کالسه 1695 مالکیت آقاى/ 
خانم مریم مهربان به شناسنامه شماره 15168 کدملى 1142366413 صادره فرزند 
قدمعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه که به مساحت 223,61 مترمربع 
پالك شــماره 540 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب سند الکترونیک 139820302006005305 و قولنامه عادى و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 1552 مورخ 1401/10/19 به شماره کالسه 1694 مالکیت آقاى/ 
خانم مهدى پویا به شناسنامه شماره 313 کدملى 1141272547 صادره فرزند فتح اله 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 223,61 مترمربع پالك شماره 
540 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به 
موجب سند الکترونیک 139820302006005305 و قولنامه عادى و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 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 است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/12/09- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/12/24- م الف: 1462314 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – سید محمدحسن

 مصطفوى/12/174
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01

یکى دیگر از گزینه هاى ســرمربیگرى تیــم ملى فوتبال 
کشورمان نیز انصراف داد. در شرایطى که امیر قلعه نویى، 
ساکت الهامى، حمید مطهرى و مهدى تارتار انصراف خود 
را از سرمربیگرى تیم ملى فوتبال کشورمان اعالم کردند، 
حسین فرکى نیز به عنوان پنجمین نفر به صورت رسمى 
انصراف خود را برعهده گرفتن این سمت اعالم کرد. مربى 
اسبق تیم ملى با انتشار نامه اى عنوان کرد در شرایط فعلى 
تمایلى براى حضور در این تیم ندارد و ارائه هرگونه برنامه به 

فدراسیون فوتبال را تکذیب کرد.

فرکى هم انصراف داد

فدراسیون فوتبال را تکذیب کرد.

02

سایت «سوفا اسکور» با اتمام مســابقات هفته هجدهم 
لیگ برتر عربستان به معرفى بهترین هاى هفته پرداخت. 
کریستیانو رونالدو ابرستاره پرتغالى به همراه النصر مقابل 
ضمک کوالك کرد و هر 3 گل تیمش را به ثمر رســاند تا 
پیروز میدان شود. به همین خاطر رونالدو با کسب 9/1 از 10 
به عنوان بهترین بازیکن هفته لیگ برتر عربستان انتخاب 
شــد. رونالدو اکنون بــا 8 گل زده در رده چهارم بهترین 
گلزنان لیگ عربستان قرار دارد. تالیســکا ستاره برزیلى 
النصر با 13 گل صدرنشــین گلزنان لیگ عربستان است. 
این دومین جایزه رونالدو بــه عنوان بهترین بازیکن هفته 

لیگ عربستان است.

جایزه جدید رونالدو 
در لیگ عربستان

04

مهدى تارتار، ســرمربى ذوب آهن گفت: من براى داوران 
کشــورمان که فکر مى کنم حق و حقوق آنها مناســب با 
زحمات آنها نیســت، یک پیشــنهاد دارم. بازى هاى جام 
جهانــى، مى تواند کالس درس خوبى بــراى ما مربیان و 
داوران باشد. در کشور ما تیم هایى که جلو مى افتند، وقت 
مســابقه را به دالیل مختلف از بین مى برند و زیبایى هاى 
فوتبال کم مى شود. من از داوران انتظار دارم که براى همه 
تیم ها تمام وقت هاى تلف شده را حساب کنند، حتى اگر 10 
دقیقه یا 20 دقیقه باشــد، در آن صورت ما اگر در آن وقت 
اضافه گل بخوریم یاد مى گیریم که جوانمردانه بازى کنیم 
و دیگر وقت تلف نکنیم. سوءتفاهمى پیش نیاید، منظور من 
تیم خاصى نیست اما از داوران مى خواهم که تک ثانیه ها 
را هم لحاظ کنند، سعى کنیم جوانمردانه بازى کنیم و این 

موضوع براى همه بازى ها باشد.

پیشنهاد  ویژه
 تارتار به داوران

رامین رضاییان ستاره سپاهان روز خوبى مقابل تیم 
سابقش پرسپولیس در دیدار جام حذفى نداشت و 
همین نا آمادگى باعث شده این بازیکن نتواند در 2 
بازى اخیر سپاهان نقش موثرى در ترکیب سپاهان 

داشته باشد.
رامین رضاییان یکى از بهترین هاى تیمش 

در این فصل بــوده و  در فصل جارى 
با ثبــت 5 گل و 4 پاس گل یکى از 
موثرترین بازیکنان سپاهان به شمار 
مى رود. با وجود این درخشــش و 

تاثیرگذارى بــاال، رضاییان در 2 بازى 
اخیر طالیى پوشان اصفهانى در لیگ 

برتر و جام حذفى نتوانســته نقش 
موثرى در ترکیب سپاهان داشته 
باشــد و آمار تاثیرگذارى خود در 

ترکیب سپاهان را 2 رقمى کند.
رامین در بازى مقابــل ذوب آهن 
روى تنها گل حریــف مقصر بود 
و در بازى با پرســپولیس هم روز 
خوبى نداشت تا یکى از بازیکنان 

ضعیف زمین لقب بگیرد. رامین که فصل موفقى 
را پشت سر مى گذارد، اگر مى خواهد 
در اردوى جدید تیم ملى حاضر 
باشد باید خیلى زود به روزهاى 

خوبش برگردد.
رضاییــان روى 9 گل از 
در  ســپاهان  گل   31
لیگ بیســت ودوم تاثیر 
مســتقیم داشته و حاال 
بعــد از 2 بازى ناموفق 
مقابــل ذوب آهــن و 
پرسپولیس، به دنبال 
درخشــش در اراك 
مقابل آلومینیوم است.

مورایــس  ژوزه 
ســرمربى طالیــى 
پوشــان خوب مى داند که رامین چه مهره 
موثرى براى تیمش اســت و از همین رو باید 
خیلى زود عملیات احیاى مجدد این بازیکن را آغاز 

کند و رامین را به اوج برگرداند.

رضاییان در اراك به اوج بازمى گردد؟

03

کیلیان ام باپه مهاجم آماده و سرشناس مارسى، در هفته بیست 
و پنجم رقابت هاى لیگ فرانسه توانست دو گل به ثمر رساند و 
یک پاس گل هم بدهد تا پارى سن ژرمن با سه گل به پیروزى 
دست پیدا کند. ام باپه با دو گلى که در این بازى به ثمر رساند 
شمار گل هاى خود را با پیراهن پارى سن ژرمن به عدد 200 
رساند تا به صورت مشترك با ادینســون کاوانى اروگوئه اى 
بهترین گلزن تاریخ این باشگاه فرانسوى لقب گیرد. ام باپه بعد 
از شب تاریخ سازى که تجربه کرد در پستى نوشت: ما پارى سن 
ژرمن هستیم. پارى سن ژرمن با پیروزى اى که در این بازى به 
دست آورد، 60 امتیازى شد و اختالف خود را با تیم دوم جدول 

رده بندى به 8 امتیاز افزایش داد.

تاریخ سازى ام باپه

استقالل براى بستن پرونده بدهى به استراماچونى با 
مشکلى جدید مواجه است.

پس از تایید حکم فیفا در دادگاه CAS باشگاه استقالل 
ملزم به پرداخت حدود 1 میلیون و 350 هزار یورو به 
آندره آ استراماچونى شــد اما گذشت زمان و تاخیر در 

پرداخت این پول، باعث شده که مبلغ پرداختى آبى ها 
به شکل چشمگیرى افزایش پیدا کند.

براساس پیگیرى ها مشخص شــد مبلغ اعالم شده، 
اکنون به حدود 1 میلیون و 600 هزار یورو رسیده است 

که پرداخت آن را مشکل تر از قبل مى کند.
از طرفى بــه دلیل افزایش نــرخ ارز در روزهاى اخیر 
باشــگاه اســتقالل باید مبلغى در حدود 102 میلیارد 
و 400 میلیون براى بســتن پرونده اســتراماچونى 

پرداخت کند.

مدیریت باشگاه استقالل و در راس آن على فتح ا... زاده 
به دنبال تامین منابع مالى بــراى پرداخت این بدهى 
است. مدیران باشگاه استقالل تقاضاى کمک از دولت 
و همچنین دریافت وام بانکى را به عنوان سریع ترین 
راه حل مشــکل این پرونده در نظر گرفتند اما هنوز 
خبر خوشى از این کانال هابه باشگاه استقالل نرسیده 
است. همچنین فتح ا... زاده اخیرا در گفت وگو با رئیس 
فدراسیون فوتبال از او براى دریافت مطالبات آبى ها از 
کنفدراسیون فوتبال آســیا درخواست کمک کرده تا 

شاید بتواند بخشى از این بدهى هنگفت را تامین کند.
باید دید که آیا باالخره اســتقالل موفــق به تامین 
این پول خواهد شــد یا خیر. در صورت عدم تســویه 
 ،CAS حســاب این بدهى که با حکم فیفــا و دادگاه
یک بدهى قطعى محسوب مى شود باشگاه استقالل 
براى ارســال مدارك حرفه اى که تــا تاریخ یازدهم 
فروردین 1402 باید انجام شود، دچار مشکل خواهد 
شد و نمى تواند جواز حضور در لیگ قهرمانان قاره را

 به دست بیاورد.

مشکل استقاللى ها براى 
پرداخت مطالبات استرا

محمد دانشــگر پس از مصدومیت در نیمه اول 
دیدار برابر پرسپولیس، در تمرین طالیى پوشان 

حضور پیدا کرده است.
دیدار مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى براى 

پرســپولیس نه تنها براى سپاهانى ها با 
شکست ســنگین 4 بر 2 و کنار رفتن از 
رقابت ها تمام شــد، که محمد دانشگر 
هم به عنوان یکى از بازیکنان کلیدى 

تیم به دلیل مصدومیت جاى خود را 
به نیلسون جونیور داد.

دانشگر پس از جام جهانى به 
مهــره اى غیرقابل جایگزین 
در تفکــرات ژوزه مورایس 
تبدیــل شــده و غیبت این 

بازیکــن مى توانســت 
ضربــه بزرگــى به 
ســپاهان باشــد که 

بــه اراك براى کســب پیروزى 

ســفر مى کند. با این حال، از اردوى ســپاهان 
خبر مى رســد که مدافع مرکزى سپاهان پس از 
استراحتى که داشته در آخرین تمرین شاگردان 
مورایس حضور داشــته و به احتمال فراوان در 
مصاف هفته بیســت و یکم برابــر آلومینیوم 
مى تواند بار دیگر در ترکیب ثابت قرار بگیرد.

بازگشت دانشــگر البته یک چالش هم براى 
مورایــس و دســتیارانش به همــراه خواهد 
داشــت و آن هم انتخــاب از میان 
دو مدافع مرکزى دیگر، یعنى 
سیاوش یزدانى و نیلسون 
جونیور اســت کــه باید 
دیــد کدامشــان در 
کنار دانشــگر امروز 
مقابــل  سه شــنبه 
شــاگردان مهــدى 
رحمتــى در اراك وارد 

زمین خواهند شد.

بازگشت محمد دانشگر به تمرینات سپاهان

نهایى جام حذفى براى شتم
ها براى سپاهانى ها با 
2 بر 2 و کنار رفتن از  4
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پوشــان خوب مى دا
موثرى براى تیمش اسـ
خیلى زود عملیات احیاىمج
کند و رامین را به اوج برگردا

سپاهان در حالى امروز باید براى حفظ روند شکست ناپذیرى اش در نیم 
فصل دوم و براى تحکیم جایگاهش در صدر جدول از سد میزبان اراکى 
خود بگذرد که در چهار بازى آخرى که در مقابل آلومینیومى ها برگزار 

کرده موفق به غلبه بر این تیم نشده است. 
آخرین پیروزى طالیى پوشان در مصاف با نماینده شهر اراك در لیگ 
برتر به دو فصل پیش بر مى گردد؛ زمانى که شاگردان محرم نویدکیا 
در اسفندماه ســال 99 و در هفته هفدهم لیگ بیستم با  6 گل طلسم 
حریف اراکى خود را که طى 6 مسابقه پیش از آن هیچ شکستى متحمل 
نشده بود در ورزشگاه امام خمینى(ره) این شهر شکستند. امروز ارتش 
زرد سپاهان در حالى با امید به تکرار برترى قاطعانه خود در آن دیدار، 
براى سومین بار پس از آن روز شیرین پاى به این استادیوم مى گذارد 
که این بار شاگردان مورایس هستند که نه تنها در 5 بازى اخیرشان در 
لیگ مغلوب حریفان نشده اند بلکه به تقسیم امتیازها برابر آنها هم تن 

نداده اند.
حفظ این روند و البته جبران شکست تلخ و سنگین در الکالسیکوى 
ایران در جام حذفى و حذف از این رقابت ها، انگیزه سپاهانى ها را براى 
کســب هر 3 امتیاز این بازى خارج از خانه در هفته بیست و یکم لیگ 
مضاعف کرده است. طالیى هاى دیار زاینده رود که با باخت 4 بر 2 برابر 
پرسپولیســى ها و بازماندن از صعود به مرحله یک چهارم نهایى جام 
حذفى، نخستین جام فصل را از دست داده اند عزمشان را جزم کرده اند 
تا هرطور شده روى سکوى قهرمانى لیگ برتر بایستند. سپاهانى ها 
مى دانند از دست دادن هر یک امتیاز در ده هفته باقیمانده، امکان دارد 

در انتهاى فصل حکم برباد رفتن رؤیاى قهرمانى این تیم را امضا کند.
شاگردان مورایس مى دانند، رقبایى چون پرسپولیس، استقالل، گل 
گهر و حتى تراکتور چشم به جایگاه این تیم پرافتخار اصفهانى در صدر 
جدول دوخته اند. این مدعیان سایه به سایه سپاهان پیش مى آیند و 

منتظر کوچک ترین لغزش از سوى این تیم هستند تا شاید بتوانند طى 
بازى هاى باقیمانده با صعود به رده نخســت صدرنشینى را از طالیى 
پوشان بربایند؛ با این تفاسیر، پربیراه نیست اگر بگوییم 10 بازى انتهاى 
فصل براى سپاهان حکم 10 خوانى را خواهد داشت که متوقف شدن 
و باخت در هریک از آنها براى سپاهان مى تواند مترادف با ناکام ماندن 
در تصاحب ششمین جام قهرمانى باشــد. براى همین سربازان ژوزه 

مورایس محکوم به دست پر برگشتن از اراك هستند. براى این مهم 
سپاهانى ها اگرچه در دیدار امروز شهریار مغانلو و فرشاد احمدزاده، 2 
مهره کلیدى خود در خط آتش تیمشان را در اختیار ندارند اما باید هرطور 

شده سنگر حسین پورحمیدى را به توپ ببندند.
در واقع چالش اصلى تیم مورایس در مصاف امروز نفوذ به قلب دفاع 
آلومینیوم و فرو ریختن دروازه گلر جوان اما َقَدر این تیم است؛ گلرى که 

با 12 کلین شیت در 20 بازى گذشته و قرار گرفتن در رده دوم سنگربانان 
لیگ براى تصاحب دستکش طال خیز برداشته و با بسته نگهداشتن 
قفس تورى تیمش در بیش از یک دوم بازى هاى پشت سر گذاشته، 

نشان داده به این راحتى ها تسلیم حمالت بازیکنان حریف نمى شود.
با همه اینها ســپاهانى ها با گلزنى به بیرانوند مرد شــماره یک تیم 
ملى و برترین دروازه بان لیگ تا پایان هفته بیســتم این مســابقات، 
گشودن دروازه زنیت صدرنشــین لیگ برتر روسیه در بازى دوستانه 
اخیر خود مقابل این تیم و همچنین به چهارمیخ کشیدن گل گهر در 
هفته هجدهم، ثابت کرده اند که هیچ سدى نمى تواند جلودار آنها در 
چسباندن توپ به تور دروازه رقبایشــان باشد. ضمن اینکه شاگردان 
رحمتى اگرچه بــا 9 گل خورده در 20 بازى یکــى از بهترین خطوط 
دفاعى لیگ را در کنار مدافعان پرســپولیس و مس رفسنجان از آن 
خود کرده اند اما مهاجمان این تیم با 14 گل زده یعنى میانگین کمتر 
از یک گل زده در 20 بازى عملکرد ضعیفى از خود برجاى گذاشته اند. 
این موضوع یعنى اگر خط دفاع سپاهان تمرکز الزم را داشته باشند و 
اشتباهات بازى گذشته خود در یک هشتم نهایى جام حذفى را تکرار 
نکنند، خطر جدى چندانى از جانب مهاجمان ایرالکو سنگر پیام نیازمند 

را تهدید نخواهد کرد.  
با این تفاسیر مى توان امیدوار بود که شاگردان مورایس امروز با غلبه 
بر سربازان مهدى رحمتى، هم طلسم شکســت ناپذیرى و بردهاى 
متوالى خــود در لیگ را حفظ کنند، هم طلســم شکســت ناپذیرى 
این سرمربى اســتقاللى در کســوت مربیگرى آلومینیومى ها برابر 
سپاهان را بشــکنند و هم اینکه در نهایت صدرنشینى خود در لیگ 
برتر را براى چهارمین هفته متوالى تداوم بخشد. از همه اینها مهمتر 
اینکه به ســالمت گذر کردن از اولین خوان تا پایان فصل، مى تواند 
ســپاهانى ها را به تحقق کســب جام قهرمانى پس از هشــت سال 

امیدوارتر کند.

جدال طالیى پوشان با شاگردان رحمتى، امروز در اراك

سپاهان باید آلومینیوم را خم کند
مرضیه غفاریان

فاینورد با پاس گل جهانبخــش در اردیویزى هلند به 
پیروزى پر گل دست یافت.

تیم  فاینورد به عنوان صدرنشین رقابت هاى لیگ برتر 
هلند از هفته بیست و ســوم این رقابت ها در دیدارى 
خارج از خانه به مصاف تیم سیتارد رفت و با نتیجه 2-4 

به یک پیروزى پرگل رسید.
در شروع نیمه نخست این مسابقه ناوارو از سیتارد به 
اشتباه با یک گل به خودى در دقیقه 10 دروازه تیمش 
را باز کرد تا فاینورد خیلــى زود جلو بیفتد و ویفر نیز در 

دقیقه 16 بازى زننده گل دوم فاینورد شد.
اما علیرضا جهانبخش که از ابتداى این مســابقه در 
ترکیب اصلى فاینــورد قرار گرفته بــود در دقیقه 43 
پایه گذار گل سوم تیمش شد و خیمنز روى پاس وینگر 

ایرانى موفق به گلزنى شد.

سیتارد میزبان در دقیقه 48 موفق شد یکى از گل هاى 
خورده را توســط دوئارت جبران کند اما پایکسایو در 
دقیقه 63 گل چهارم فاینورد را به ثمر رساند تا سیتارد 
در آستانه یک شکست سنگین مقابل یاران جهانبخش 

قرار بگیرد.
درحالیکه چیزى به پایان مسابقه باقى نمانده بود سیتارد 
در دقیقه 84 توسط سیواس اختالف را با فاینورد به 2 

گل رساند.
درنهایت بازى با نتیجه 4 بر2 به سود فاینورد به پایان 

رسید.
فاینورد با این پیروزى در جدول رده بندى 53 امتیازى 
شد و صدرنشینى اش را اســتحکام بخشید. تیم هاى 
آلکمار و آژاکس به ترتیب با 47 و 46 امتیاز در رده دوم و 

سوم جدول تعقیب کننده هاى فاینورد هستند.

نقش کاپیتان ایران در جشنواره گل فاینورد

امیر عابدزاده گلر ملى پوش ایران در شب باخت تیمش 
نمایشى فوق العاده از خود نشان داد.

در چارچوب هفته بیست و نهم لیگ دسته اول اسپانیا، 
پونفرادینا به مصاف الس پالماس رفت و با نتیجه 2 بر 

صفر شکست خورد.
در این بازى امیر عابدزاده در ترکیب اصلى پونفرادینا 
حضور داشــت و با وجود دریافت 2 گل نمایشى عالى 

نشان داد.
دروازه بان کشورمان یک پنالتى گرفت و 5 مهار داشت 
و نگذاشت تا شکست پونفرادینا سنگین تر شود. 2 مهار 
عابدزاده از درون محوطــه جریمه رقم خورد و 3 بار او 

مجبور شد تا شیرجه بزند.
عابدزاده با نمره 8/2 بهترین بازیکن تیمش با اختالف 

شد و حتى توانست به سومین بازیکن زمین نام گیرد.

عابدزاده پس از جام جهانى مهره بزرگ پونفرادینا بوده 
است. این تیم در یک قدمى سقوط به دسته دوم قرار 
دارد ولى درخشش هاى عابدزاده باعث شده تا این تیم 

شانس براى ماندن داشته باشد.
پونفرادینا با 29 امتیاز در رده نوزدهم قرار دارد و براى 
عدم سقوط باید به رده هجدهم صعود کند. ریسینگ با 

33 امتیاز در این جایگاه ایستاده است.

شاهکار بچه عقاب در لیگ دسته یک اسپانیا

وزیر ورزش مصر تصمیم به جدایى کارلوس کى روش 
را اشتباه دانست.

اشرف صبحى، وزیر ورزش و جوانان مصر در مصاحبه 
تلویزیونى درباره جدایى کارلوس کى روش سرمربى 
سابق ایران از هدایت تیم ملى این کشور صحبت کرد و 

از جدایى مرد پرتغالى حسرت خورد.
وزیر ورزش مصر در این زمینه گفت: تیم ملى فوتبال 
مصر در چند سال گذشته هیچ دستاوردى نداشته است. 
ما تنها 3 بار به جام جهانى راه پیدا کردیم و این شایسته 

فوتبال مصر نیست.
وى افزود: باشــگاه هاى فوتبال مصر دستاوردهاى 
بزرگ ترى نسبت به تیم ملى در سال هاى اخیر کسب 
کردند. نســل قدیم فوتبال مصر 3 بار متوالى قهرمان 

آفریقا شــد و بعد از آن ما نتوانستیم دستاوردى داشته 
باشیم.

وزیر مصــرى ادامه داد: آغاز پیشــرفت فوتبال مصر 
با حضور کارلوس کــى روش کلید خــورد. تصمیم 
به رفتنــش از تیــم ملى مصر اشــتباه بــود. من در 
آن زمان پیشــنهاد کــردم که کــى روش کارش را 
در تیم ملى ادامــه دهد. پیشــنهاد دادم با کى روش 
قراردادى 4 ساله امضا شــود تا به جام جهانى 2026 

صعود کنیم.
کى روش بعد از 7 ماه از هدایت مصر جدا شــد و روى 
نیمکت تیم ملى کشــورمان نشست. کى روش بعد از 
جام جهانى 2022 از تیم ملى ایران جدا شد و هدایت 

تیم ملى قطر را برعهده گرفت.

پشیمانى آقاى وزیر از جدایى کى روش



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

از نشــانه هــاى توانایــى و عظمــت خــدا و شــگفتى ظرافــت هــاى صنعــت 
ــراوان شــکننده،  ــواج ف ــده و ام ــوج زنن ــاى م او آن اســت کــه از آب دری
ــم  ــا را از ه ــرد، ســپس طبقه ه ــیم ک ــى تقس ــه طبقات ــد و ب خشــکى آفری
ــد و  ــان او برقــرار ماندن ــه فرم ــد کــه ب گشــود و هفــت آســمان را آفری
ــاى  ــه دری ــد ک ــن را آفری ــدند و زمی ــتوار ش ــن اس ــاى معی ــدازه ه در ان
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خــدا فروتــن و در برابــر شــکوه پــروردگارى تســلیم اســت و آب روان 
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جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونى کشاورزى دامداران 
زمرد کشت بادرود راس ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 1401/12/23 در محل کانون پرورشى 

فکرى کودکان و نوجوانان بادرود  به آدرس: بادرود- نبش میدان شهدا تشکیل میگردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت 

مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا و کیل/ نماینده خود را کتباً معرفى نمایید.
ضمناًبه اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى؛تعداد 
آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص غیرعضو تنها یک رأى خواهد بود.و اعضاى 
متقاضى اعطاى نمایندگى،مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1401/12/16 
در محل دفتر شرکت تعاونى، حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع 

را دریافت دارند.
دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان 2- ارائه گزارش مالى توسط حسابدار یا مدیر 
مالى3- طرح و تصویب صورتهاى مالى منتهى به 1400/12/29 و نحوه تقسیم سود ویژه و 
میزان پرداخت پاداش به اعضاى هیات مدیره و بازرســان و کارکنان و بودجه سال جارى 
شرکت 4- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى 5- تعیین میزان حقوق و 
مزایاى مدیر عامل 6- طرح و تصویب افزایش سرمایه شرکت از طریق ورود اشخاص جدید 

7- انتخاب اعضاء اصلى و على البدل هیئت مدیره و  بازرس/ بازرسان.
داوطلبان تصدى سمت هیئت مدیره و بازرسى به موجب ماده (8) دستور العمل نحوه نظارت 
بر انتخابات تعاونى ها موظفند حداکثر ظرف مدت  پنج روز  از انتشــار آگهى دعوت فرم 

داوطلبى را تکمیل و تحویل دفتر تعاونى نمایند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده نوبت دوم   
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۹

تملک اراضی

هیئت مدیره روابط عمومی مدیریت اکتشاف
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  1             

NO. X Y

1 543809.2273 3774072.9531

2 543839.3787 3774224.8966

3 543841.1565 3774233.4598

4 543860.4778 3774322.5749

5 543853.4703 3774323.2904

6 543834.3154 3774234.9430

7 543832.5126 3774226.2591

8 543802.3612 3774072.3156

9 543854.8380 3774063.9022

10 543809.9068 3774034.8602

11 543829.4281 3774004.6586

12 543831.5070 3774014.2273

13 543815.7856 3774038.6601

14 543854.838 3774063.9022

  2             

NO. X Y

15 543952.5750 3773909.0546

16 543949.9663 3773990.9898

17 543931.6630 3773994.9213

18 543831.9276 3774016.3419

19 543799.5967 3773865.7761

20 543899.3221 3773844.3554

21 543904.2645 3773843.2938

22 543936.1981 3773836.4346

  3             

NO. X Y

23 543904.2645 3773843.2938

24 543899.3221 3773844.3554

25 543894.3796 3773845.4171

26 543931.4445 3773790.5896

27 543931.7246 3773802.6591
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نوبت دوم

 م.الف:۱۴۴۴۳۹۶

به اطالع مى رساند شرکت ملى نفت ایران-مدیریت اکتشاف به منظور اجراى پروژه احداث جاده دسترسى وآماده سازى محل کمپ و 
محوطه چاه اکتشافى آران4، واقع در استان اصفهان،شهرستان آران و ب یدگل، قصد تـحصیل اراضى مورد نیاز به مساحت تقریبى55850 

متـر مربع مطابق نقشه ذیـل را دارد.
لذا در اجراى مقررات الیحه قانونى نحوه خرید و تملک اراضى و امالك براى اجراى برنامه هاى عمومى و عمرانى ونظامى دولت مصوب 
58/11/17شوراى انقالب اسالمى، بدینوسیله از مـالکین حقیقى و حقوقى و کسانى که خود را در محدوده اعالم شده ذیحق مى دانند دعوت 
مى شود ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشار این آگهى مدارك و مستندات خودرا به امور اراضى مدیریت اکتشاف واقع در تهران- شمال 
میدان شیخ بهائى،ابتداى خیابان سئول، خیابان خدامى ،طبقه دوم امورحقوقى ، تسلیم نمایند تا پس از بررسـى و احراز مالکیت نسبت 

به تعیین قیمت کارشناسى اراضى برابر ترتیب مقرر در الیحه قانونى مربوطه اقدام گردد.
در غیر این صورت با انقضاى مهلت اعالم شده، مراحل بعدى قانونى در جهت تملک و تنظیم سند قطعى برابـر مقررات به انجام خواهد رسید.

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان

آگهی تمدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه)
 شماره  ۴۰۱۰/۱۰۳۰   (شماره ۲۰۰۱۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۷۱ در سامانه ستاد)

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان

مبلغ تضمین شرکت در موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرایط و  الزامات ورود به مناقصهمناقصه (ریال)

تخریب ساختمان موجود، تامین مصالح مورد نیاز و اجراى 4010/1030
ساختمان نگهبانى و بهینه سازى ساختمانى پست در حال 

بهره بردارى230 کیلوولت مبارکه
دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکارى با حداقل 1,379,000,000

رتبه 5 ابنیه از سازمان برنامه و بودجه 

نوع تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شــماره  شــبا 
IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزى با مبلغ فوق الذکر در وجه شــرکت برق

 منطقه اى اصفهان
نحوه دریافت و تحویل اســناد مناقصه: کلیه مراحل برگزارى مناقصــه از دریافت و تحویل 
اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به "ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" به آدرس
 www.setadiran.ir امکانپذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ســاعات ادارى 

روزهاى کارى با شماره 031-36270820)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 لغایت ساعت 16:00 روز 

پنجشنبه مورخ 1401/12/11
موعد و محل جلســه توجیهى: حضور نمایندگان مجاز شــرکتها (همراه با معرفى نامه) در 
جلســه توجیهى که در روز یکشــنبه مورخ 1401/12/14 ســاعت 10:00 صبــح، آدرس؛ 
استان اصفهان، قبل از شــهر مبارکه، جاده فوالد، پســت برق 230 کیلوولت مبارکه(تلفن 
هماهنگى،09133141395مهندس هیرمند) آغاز مى گردد، الزامى بوده و عدم حضور بمنزله 

انصراف از مناقصه خواهد بود.  
مهلت و محل تحویل اســناد مناقصه: نســخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات اسناد 
مناقصه بایستى حداکثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/12/22  در «سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى و نسخه فیزیکى(پاکت الف) آن در موعد مذکور به آدرس: 

اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایى پاکات ارزیابى: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/12/23، سالن 

کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالى و پشتیبانى شرکت برق منطقه اى اصفهان
ضمنا « مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید

www.setadiran.ir         http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir
 م.الف:۱۴۶۳۸۹۷


