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براى بهبود خلق و خو، سراغ کدام خوراکى ها برویم؟فصول سال در وقوع تخلفات شهرى نقش مستقیم داردساخت رمز عبور امن با راه حل هاى سادهیارانه باید 600 هزار تومان باشد رکورد عجیب مدافع سپاهان سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

تأثیر مثبت این 
نوشیدنى 
بر آلزایمر

مقدمه پردازى با ماکارونى و باگت 
2
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10 سال دیگر 
اصفهان مى میرد 

مصرف انواع چاى تاثیرات مفیدى در اختالالت نورولوژیک 
مانند نارسایى شناختى و از دست دادن حافظه دارد.چاى یکى 
از پر مصرف ترین نوشیدنى ها در جهان است. چاى سبز، چاى 
 Camellia sinensis (L.) O. ســیاه و چاى اوالنگ از گیاه

Kuntze ساخته شده است...

 چند روز پیش ویدیویى در شبکه هاى اجتماعى 
منتشر شد که نشان مى داد زیر تعدادى از قبرهاى 
باغ رضوان حفره هایى ایجاد شــده است. انتشار 
این ویدیو دقیقاً بعد از مدت کوتاهى از فرونشست 
سه خیابان در اصفهان که همچنان علت اصلى 
آن مورد مناقشه اســت، بازتاب هاى جدیدى را 
ایجاد کرد. مدیر عامل ســازمان آرامستان هاى 
اصفهان به سرعت در واکنش به انتشار این فیلم 
اعالم کرد که این حفره ها مربوط به فرونشست 
نبوده و علت دیگرى داشته است، صحبت هاى 
على حاجیان با اینکه آب پاکى را در رابطه با عدم 
فرونشســت تعدادى از قبرها روى دســت همه 

ریخت؛ اما تکمله اى...

باغ فین رکورد زدباغ فین رکورد زد
گردشگران در تعطیالت هفته قبل کدام اماکن تاریخى اصفهان را پسندیدندگردشگران در تعطیالت هفته قبل کدام اماکن تاریخى اصفهان را پسندیدند
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ردگیرى سیاست آزاد کردن نرخ آرد در رسانه هاى حامى دولت 

 سپاهان، همان همیشگى!
یک پیشکسوت فوتبال اصفهان مى گوید سپاهانى ها مثل همیشه در 

خط دفاع مشکالت جدى دارند.
حسین چرخابى درباره تساوى یک بر یک سپاهان و استقالل اظهار 
کرد: هر دو تیم از نظر حفظ توپ اشتباهات زیادى داشتند. وسط زمین 
هر دو تیم فشرده بازى مى کردند و تعداد پاس هاى هر دو تیم به عدد 

باالیى نمى رسید. استقالل پس از این که پشت ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

پاى اصفهان روى مین فرونشست 

خروجى
 سد زاینده رود 
افزایش یافت

چانه زنى هر ساله بر سر دستمزد، یک روند معیوب است
دبیر اجرایى خانه کارگر استان اصفهان در گفتگو با نصف جهان:
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 دروازه بان سابق سپاهان نباید بیش از این  دروازه بان سابق سپاهان نباید بیش از این 
به مسیر خطا برودبه مسیر خطا برود

«پیاِم» آزمونى که 
نماینده اصفهان خواستار نماینده اصفهان خواستار 

شد؛شد؛

اصفهان به اصفهان به 
پایتخت فرهنگى پایتخت فرهنگى 

کشور تبدیل کشور تبدیل 
شودشود
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مدیرعامل شرکت فوالد مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه مطرح کرد؛مبارکه مطرح کرد؛

فوالد مبارکه فوالد مبارکه 
به چرخ تولید به چرخ تولید 
کشور سرعت کشور سرعت 

مى بخشدمى بخشد
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ژاله صامتى:ژاله صامتى:

وضعیت کتابخوانىوضعیت کتابخوانى
 خوب نیست

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد بهره بردارى از 9 واحد خدماتى پارکینگ طبقاتى فردوسى را از طریق مزایده عمومى و با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 

5001094734000001 به صورت الکترونیکى واگذار نماید. 
زمان انتشار در سایت: 1401/02/08 

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/02/17 ساعت 19:00 
تاریخ بازدید: 1401/02/27

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/02/27 ساعت 19:00
زمان بازگشایى: 1401/02/28 ساعت 15:00 

زمان اعالم به برنده: 1401/02/29
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامى است. 

1. برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت 
اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از 

وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. 
2. کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسى 

و انتخاب مى باشد. 
3. عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس 

حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانى و راهبردى سامانه: 41934 -021

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" موجود 
است.

  سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

  آگهى مزایده اجاره شماره 1684  (نوبت اول)

م.الف: 1310321   

آ چاپ دومچاپ دوم

جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت اول  شرکت تعاونى سهام عدالت شهرستان برخوار و 
میمه رأس ساعت 15/30 روز شــنبه مورخ 1401/03/07 به آدرس شاهین شهر بلوارشریعتى بن 
بست   سوم جنوبى  تشــکیل مى گردد . لذا از کلیه نمایندگان اعضاء دعوت مى شود با در دست 

داشتن کارت شناسایى رأس سـاعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید . 
دستور جلسه : 

* گزارش هیئت مدیره و بازرس * طــرح و تصویب صورتهاى مالى سالهاى1400   و 99 و 98 و 97 و 
96 و نحوه تقسیم سود ویژه وبودجه سال جارى شرکت و تصمیم گیرى نسبت به پاداش هیئت مدیره 
و بازرس و کارکنان شرکت* ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى * انتخاب اعضاى 
اصلى و على البدل هیئت مدیره و بازرس * تعیین خط مشى آینده شرکت تعاونى * تعیین روزنامه 
کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى شرکت * بررسى سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى 
باشد داوطلبان تصدى سمت هیئت مدیره و بازرسى به موجب ماده ( 2 ) دستورالعمل موظفند حداکثر 

ظرف یک هفته از انتشار آگهى دعوت فرم داوطلبى را تکمیل و تحویل دفتر تعاونى نمایند .

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه 

هیئت مدیره شرکت تعاونى سهام عدالت برخوار و میمه

با توجه به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول مورخ 1401/02/08 
شرکت تصویربردارى شفا نجف آباد(سهامى خاص) لذا بدینوسیله از کلیه سهامداران و 
نمایندگان آنها(بنا به تصویب هیأت مدیره، وکالتنامه عادى مورد قبول است) دعوت میشود 
تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام شرکت تصویربردارى شفا 
نجف آباد(سهامى خاص) که راس ساعت 08:00 صبح روز جمعه مورخ 1401/02/30 در محل 
تاالر آفتاب، واقع در کمربندى شمالى نجف آباد، مجتمع تاالر هاى کوهستان برگزار میشود 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- تصمیم گیرى در خصوص اصالح برخى از مواد اساسنامه شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده- نوبت دوم صـاحبان 
سهـام شـرکت تـصویربـردارى شفا نجف آباد(سهامى خاص)  

ثبت شده به شماره 2593 و شناسه ملى 10860430271

شرکت تصویربردارى شفا نجف آباد(سهامى خاص)-مدیر عامل دکتر رسول امیرخانى

با توجه به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول مورخ 1401/02/08 
شرکت تصویربردارى شفا نجف آباد(سهامى خاص) لذا بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان آنها(بنا 
به تصویب هیات مدیره، وکالتنامه عادى مورد قبول است) دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام شرکت تصویربردارى شفا نجف آباد(سهامى خاص) که راس 
ساعت 10:00 صبح روز جمعه مورخ 1401/02/30 در محل تاالر آفتاب، واقع در کمربندى شمالى نجف آباد، 

مجتمع تاالر هاى کوهستان برگزار میشود حضور بهم رسانند.
دستورات جلسه:

1- انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت
2-  انتخاب بازرسین قانونى شرکت

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
4- تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالى منتهى به 1399/12/30

5- تصمیم گیرى در مورد هر آنچه در صالحیت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده میباشد. 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فـوق الـعاده نـوبت دوم 
صاحبان سهام  شـرکت تـصویربـردارى شفا نجف آباد(سهامى خاص)  

ثبت شده به شماره 2593 و شناسه ملى 10860430271

شرکت تصویربردارى شفا نجف آباد(سهامى خاص)-مدیر عامل دکتر رسول امیرخانى
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استان هاى اردبیل، آذربایجان شرقى، همدان و زنجان، 
از نظر تعداد نزاع بر اســاس جمعیــت،  باالترین آمار را 
دارند و کمترین نــرخ نزاع هم مربوط به اســتان هاى 
سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان، بوشــهر و 

خوزستان است.
این در حالى است که پایتخت، بیشترین آمار نزاع را دارد. 
تهرانى ها، اهالى خراسان رضوى و مردم اصفهان، بیشتر 
از دیگر ایرانى ها به دلیل نزاع به پزشکى قانونى مراجعه 
مى کنند؛ این در حالى است که استان هاى ایالم، بوشهر 
و خراسان جنوبى، با مردمى آرام تر و نزاع هاى خیابانى و 
خانوادگى کمتر، به آرامى در پایین جدول ثبت شده نزاع 

در کشور نشسته اند. 
بنابر اعالم پزشــکى قانونى که مرجــع این اطالعات 
در کشور اســت، ســال 1400، دو دهم درصد بیشتر از 
سال گذشــته اش مصدوم نزاع داشته ایم و در مجموع، 
حدود 600 هزار نفر به این دلیل، به مراکز این سازمان 
مراجعــه کرده اند که حــدود 400 هزار نفرشــان مرد 
بوده اند. آمــارى که نشــان مى دهد مــردان عالوه 
بر حضور پــر تعدادتر در محیط هاى شــهرى و کارى، 
بیشتر با هم دست به گریبان مى شوند و تالش مى کنند 
مشکالتشــان را به صــورت فیزیکى و نــه با حرف، 

حل کنند!

یک عضو کمیســیون امورداخلى کشــور و شورا ها در 
مجلس شوراى اســالمى تأکید کرد: اگر بناست روند 
حذف ارز ترجیحى کاال ها ادامه داشته باشد یارانه هر فرد 

باید حداقل به 600 هزار تومان افزایش یابد.
محمد حســن آصفرى با اشــاره به حذف یارانه آرد و 
افزایش قیمت نان و ماکارونى بیان کرد: اینکه ما تأکید 
داریم حذف ارز ترجیحى منجر به فشار به مردم مى شود، 
یکى از نمونه هاى پس لرزه آن اکنون در بحث ماکارونى 
و نان هاى صنعتى قابل مشاهده است. دولت باید نظارت 
خود را بر توزیــع ارز ترجیحى افزایش دهــد تا اینکه 
بخواهد آن را حذف کند. حذف یــک باره ارز ترجیحى 

افزایش قیمت ها را به دنبال دارد.
وى در ادامه اظهار کرد: حذف ارز ترجیحى آثار نامطلوبى 
به همــراه دارد. ماکارونى که خوراك اقشــار پایین و 
متوسط جامعه است با افزایش قیمت از سفره ها حذف 
مى شود. نماینده مردم اراك در مجلس شوراى اسالمى 
تصریح کرد: اگر هم دولت قصــد دارد که ارز ترجیحى 
را حذف کند، باید یارانه ها را افزایــش دهد. یارانه 45 
هزارتومانى دیگر دردى از مردم دوا نمى کند. اگر بناست 
ارز ترجیحى حذف شــود باید به هر فــرد حداقل 600 
هزار تومان یارانه داده شود. مجلس قطعًا نسبت به این 

موضوع کوتاه نمى آید.

بى اعصاب ترین مردم ایران 
کجا زندگى مى کنند؟

یارانه باید 600 هزار تومان 
باشد

وضعیت کتابخوانى
 خوب نیست

  ایسنا| ژاله صامتــى مى گوید: وضعیت 
فرهنگى و کتابخوانى در کشور ما خوب نیست. 
دانشجو و هنرجو عجیب و غریب بى اعتنا هستند 
و همتى براى رفع این مشــکل و ارتقاى دانش 
خود ندارند. این بازیگر و مدرس دانشگاه اظهار 
کرد: هرچه نســل هاى جدید ما از کتابخوانى 
دور شــوند، فرهنگ در وجودشان کمتر شکل 
مى گیرد و اگر با این روند پیش برویم مى گویم 
متأسفانه در آینده با نسلى روبه رو هستیم که در 
 جهل به سر مى برد و دیگر آن زمان براى ساختن 

دیر شده است.

تور جدید ایرج شروع شد
تور جدید کنسرت هاى    موسیقى ما|
اســتاد ایرج و امیر احســان فدایى از آذربایجان 
شرقى شروع شد. «محمد بکرانى» مدیر گروه 
ایرج در این باره توضیح مى دهد: «بعد از دو سال 
وقفه در کنسرت ها به دلیل پاندمى کرونا، باالخره 
طلسم شکسته شد و اولین کنسرت را در میانه اجرا 
کردیم و بعد از آن نیز در شهرهاى اهواز، اصفهان، 
شیراز، یزد، کرمان و ... به اجراى برنامه خواهیم 
پرداخت.» حســین خواجه امیرى(ایرج) که به 
تازگى وارد 90 سالگى شده در این کنسرت ها در 
کنار شاگرد ارشد خود امیر احسان فدایى به اجراى 

قطعات نوستالژى خواهد پرداخت.

ارزبرى تتلو
  ایران آرت|کنسرت تتلو در ترکیه حواشى 
بسیارى داشت اما مهمترین این حاشیه ها، عدد 
و رقمى بود که ایرانى ها براى دیدن این کنسرت 
مایه گذاشتند. کنســرت امیر تتلو در ترکیه، با 
قیمت بلیت هایــى از 200 تا 500 دالر درحالى 
که نیمى از سالن 3555 نفرى ICC بلیت 500 
دالرى خریــده بودند، با فــرض دالر 28هزار 
تومانى حــدود 50میلیارد تومــان، فقط و فقط 

براى خرید بلیت، از کشور ارز خارج کرده است.

سروش واقعاً ممنوع شد
علیرغم اطالع رسانى گسترده    برترین ها|
براى پخش سریال ساختمان پزشکان از شبکه 
تماشا، پخش این سریال به کارگردانى سروش 
صحت کنسل شد و طبق زیرنویس شبکه تماشا 
سریال دردسرهاى شــیرین جایگزین آن شده 
است. گفته مى شــود وحید جلیلى از مخالفان 

پخش این سریال بوده است.

ایران خوشبخت است؟
شــبکه راهکارهاى توسعه    خبرآنالین|
پایدار، نهاد زیر مجموعه ســازمان ملل متحد 
هرسال گزارشــى باعنوان خوشــبخت ترین 
مردمان جهان منتشــر مى کند. نتایج آخرین 
گزارش این مؤسســه در ســال 2022 نشان 
مى دهد کشــور فنالند در جایگاه نخست قرار 
دارد. در این رتبه بندى لبنان و افغانســتان دو 
جایگاه پایانى را به خود اختصاص داده اند، ایران 
پس از کشور مالى و باالتر از اوگاندا و لیبریا در 

رده 116 قرار دارد.

قیمت آرد نان فانتزى
 10 برابر شد 

محمدجواد کرمى، رئیس اتحادیه    انتخاب|
نان هاى حجیم و نیمه حجیم (نان هاى فانتزى) 
اظهار کرد: آرد واحد هاى نان فانتزى به یک باره 
از هر کیسه 67 هزار تومان به 630 هزار تومان 
و نزدیک به 10 برابر، در کنار سایر هزینه هاى 
تولید مانند دســتمزد افزایش یافته اســت؛ بر 
این اســاس قیمت محصول نهایى نیز افزایش 
مى یابد اما نرخ نامه اى که در فضاى مجازى در 

حال دست به دست شدن است، درست نیست.

افشاگرى یک نماینده  
  فرهیختگان|روح ا... ایزدخواه، نماینده مجلس 
در واکنش به اظهارات جواد ساداتى نژاد، وزیر کشاورزى 
که از ارائه یارانه به مردم بخاطر گران کردن آرد خبر داده 
نوشت: گران کن و یارانه بده، نسخه وارداتى مدیریت 
اقتصادى. گفتیم تورم از یارانه جلو خواهد زد؛ گفتند ارز 
ترجیحى به هدف اصابت نکرده؛ حاال معلوم شــد به 
هدف اصابت کرده بود وگرنه نباید شاهد این گرانى هاى 

فاحش مى بودیم.

«بلینکن» کرونایى شد 
  ایرنا|سخنگوى وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد 
«آنتونى بلینکن»، وزیر امور خارجه این کشور به کرونا 
مبتال شده است. «ند پرایس» تصریح کرد:  بلینکن با 
«جو  بایدن»، رئیس جمهورى آمریکا در چند روز گذشته 
دیدار نداشته است. پیش از این نیز کاخ سفید اعالم کرد 
«کاماال هریس»، معــاون رئیس جمهورى آمریکا به 

بیمارى همه گیر کووید - 19 مبتال شده است.

22 بر صفر بردیم!
  همشهرى آنالین|«دونالد ترامپ»، رئیس  
جمهورى پیشین ایاالت متحده که همچنان سوداى 
ریاست جمهورى این کشور را در سر دارد، از پیروزى 
طرفدارانش در انتخابات درون حزبــى میان دوره اى 
کنگره خبر داد. ترامپ در حساب شخصى خود در شبکه 
اجتماعى اش نوشت: «22 بر صفر در اوهایو و ایندیانا به 
پیروزى رسیدیم.» انتخابات میان دوره اى حدود 6 ماه 
دیگر برگزار خواهد شــد و ترامپ برنامه ویژه اى براى 
گنجاندن طرفداران خود در  کنگره و سناى آمریکا دارد.

خبر بد براى چک برگشتى ها  
  دیده بان ایران|مدیر کل روابط عمومى بانک 
مرکزى گفت: اجراى آزمایشــى طرح مسدودى همه 
حســاب هاى بانکى دارندگان چک هاى برگشتى از 
هفته جارى شروع مى شــود. مصطفى قمرى وفا در 
صفحه خود در فضاى مجازى نوشت: همه حساب هاى 
بانکى افرادى که چک برگشتى دارند مسدود مى شود. 
وى افزود: مسدودى و رفع مســدودى حساب افراد، 
برنامه اى است پیچیده که براى آن، بانک ها حدود 150 

تست باید انجام مى دادند.

4 جزیره صاحب سند شدند 
  خبرگزارى صداوسیما| اســناد مالکیت 
جزایر کیش، هندورابى، فارور کوچک و بزرگ با حضور 
دبیر شورایعالى مناطق آزاد و رئیس سازمان ثبت اسناد و 
امالك کشور رونمایى و تحویل داده شدند. منطقه آزاد 
کیش شامل جزایر کیش به وسعت 92 کیلومتر مربع، 
هندورابى به وسعت 23 کیلومتر مربع، فارور بزرگ به 
وســعت 27 کیلومتر مربع و فارور کوچک به وسعت 5 

کیلومتر مربع است.

تحول در رتبه بندى معلمان   
وزیر آمــوزش و پرورش با اشــاره به    تسنیم|
آخرین وضعیت طرح رتبه بندى معلمان تصریح کرد: 
طرح رتبه بندى معلمان قریب به 10 ســال است کلید 
خورده است لذا این طرح از دوشنبه در کمیسیون دولت 
مطرح و بالفاصله وارد دولت شده و اجراى آن در زمان 

مناسب آغاز خواهد شد. 

جنگ به فنالند و سوئد 
کشیده مى شود؟   

ســخنگوى وزارت امور خارجه روسیه    فارس|
شامگاه چهارشــنبه درباره عضویت فنالند و سوئد در 
ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالى (ناتو) هشدار داد. 
«زاخارووا» در مصاحبه اى تلویزیونى گفت: پیوســتن 
فنالند و سوئد به ناتو، باعث تبدیل شدن آنها به مکانى 
براى تقابل بین این ائتالف و روسیه مى شودکه عواقب 
گسترده اى از جمله براى روابط خوب همسایگى ما که 

در طول زمان آزمایش شده است، خواهد داشت.

خبرخوان

سهیل سنایى
در میان گرانى بــى رویه اقالم اساســى، وضعیت بازار 
هیچ محصولى به اندازه نان با حساســیت پیگیرى نمى 
شــود. نان اصلى ترین غذاى مردم است و بدیهى است 
کوچک تریــن تکانه در نحوه تولید یــا توزیع آن باعث 

واکنش در جامعه شود. 
این روزها خبرها از گران شدن آرد گرفته تا حذف یارانه 
نان، بسیارى از اقشار کم درآمد را نگران کرده که آیا قرار 
است قیمت نان به شــکل لجام گسیخته افزایش یابد؟ 
پاسخ دولت به این سئوال منفى است اما چند برابر شدن 
ناگهانى بهاى نان هاى صنعتى در کنار آشفتگى شدیدى 
که در بازار ماکارونى به چشم مى خورد، این باور را تقویت 
کرده که محصول آردى بعدى که در فهرست گران شدن 

قرار گرفته، نان سنتى است.

بررسى موضعگیرى «ایرنا» درباره نان
اگر قرار باشد واکنش هاى دولت در قبال تغییر وضعیت بازار 
را مورد بررسى قرار دهیم، ابتدا باید به سراغ رسانه هایى 
برویم که بازتاب دهنده دیدگاه قوه مجریه درباره آن بازارها 
هستند. آنچه این رســانه ها بازتاب مى دهند اوًال دیدگاه 
رسمى دولت محسوب مى شــود و ثانیاً چون محظورات 
دولت در بیان صریح وقایع را ندارند، از شیوه گویش آنها 

مى توان به سیاست هاى آتى دولت پى برد.
بر همین اساس بررسى دیدگاه خبرگزارى «ایرنا» (که 
خبرگزارى رسمى کشور محســوب مى شود) مشخصًا 
درباره وضعیت آرد و نان مهم به نظر مى رســد. «ایرنا» 
طى روزهاى گذشــته دو محور را براى بــازار آرد و نان 
پیگیرى کرده اســت. این خبرگزارى در کنار اینکه به 
طور مکرر تأکید مى کند هیچ تصمیمى براى گران شدن 
نان در دستور کار قرار ندارد اما در عین حال از آزاد شدن 
قیمت آرد دفاع کرده و این اقدام را به نفع اقتصاد خانوار 

تعبیر مى کند.
«ایرنا» شامگاه چهارشنبه هفته گذشته در اقدامى کم سابقه، 
خبر مشــترکى را روى خروجى 34 دفتر نمایندگى خود در 
استان هاى مختلف منتشر کرد که حاکى از گران نشدن نان 
سنتى بود. این اقدام «ایرنا» همزمان با گران شدن عجیب 
نان هاى فانتزى، نشان مى داد که دولت در صدد اطمینان 

خاطر دادن به جامعه درباره کنترل بازار آرد است. 
در متن خبر مشترك خبرگزارى دولت به شایعه اى اشاره 
شده بود که «ایرنا» معتقد بود از صبح روز چهارشنبه در 
فضاى مجازى منتشر شده و نشــان مى داد نان سنتى 
گران شده است. این خبرگزارى شایعه هاى منتشر شده را 
«جریان سازى  درخصوص گران شدن نرخ نان» دانست 
و با انتشار جدولى خبر داد که نان سنتى در هیچ استانى 

گران نشده است.

ماکارونى هم مورد توجه است
اطالع رسانى خبرگزارى دولت درباره وضعیت بازار آرد 
ونان در طول چند روز گذشــته به طور منظم اســتمرار 
داشته است. محور همه گزارش هاى منتشر شده در این 
خبرگزارى، اطمینان خاطــر دادن از تأمین آرد به میزان 
کافى، گران نشــدن نان، پرداخت یارانه به مردم و البته 
بیان استدالل هاى متعدد درباره این بود که چرا آزاد شدن 

قیمت آرد به سود مردم تمام مى شود.
در کنار پیگیرى این سیاست درباره نرخ نان و آزادسازى 
بهاى آرد، «ایرنــا» به بازار ماکارونى هم توجه نشــان 
داده اســت. این خبرگزارى به رغم آنکه معتقد اســت 
تولیدکنندگان ماکارونى در انتظــار قیمت گذارى جدید 
این محصــول، از توزیع کافــى ماکارونى اســتنکاف 
مى ورزند اما در عین حال مســئوالن کارخانجات را هم 
متهم کرده که «پاسخگوى ابهامات درباره گران شدن 

ماکارونى نیستند».
کارشناســان صنایع غذایى معتقدند ماکارونى در حال 
طى مسیرى است که روغن نباتى آن مسیر را پیمود، با 
این تفاوت که بالتکلیفى در تعیین قیمت دستورى این 
محصول پس از افزایش قیمت آرد، تولیدکنندگان را از 

تولید باز داشته، تأمین مواد اولیه را با اختالل مواجه کرده 
و تقاضاى مضاعف کاذب ایجاد کرده است.

روز 11 اردیبهشــت امسال رئیس ســازمان حمایت از 
تولیدکنندگان و مصرف کننــدگان در نامه اى به معاون 
صنایع عمومى خواســت تا قیمت هاى جدید ماکارونى 
را که افزایش  قیمت هایى نزدیک به ســه برابر داشته به 
کارخانه ها ابالغ کند. این اقدام باعث طرح این سئوال 
شدکه وقتى دولت خودش بانى گران شدن یک محصول 
است در این صورت چطور مى توان انتظار ساماندهى به 

اوضاع آشفته بازار را داشت؟ 
رســانه هاى حامى دولت در گزارش هایى که منتشــر 
مى کنند بر همان دیدگاه «ایرنا» پافشــارى مى کنند؛ 
اینکه «کارخانه هاى تولیدکننده ماکارونى خصوصًا چند 
برند معروف و اصلى، پس از اینکه با خبر شــدند دولت 
قرار است یارانه آرد را حذف کند محصول به بازار عرضه 
نمى کنند» و نیز اینکه «احتکار خانگى و واهمه مردم از 
گران شدن ماکارونى» باعث کاهش حجم ماکارونى در 

بازار شده است.
از سوى دیگر، این رســانه ها افزایش قیمت  جهانى آرد 
در پى جنگ اوکراین، فروش آرد یارانه اى به نرخ آزاد و 
قاچاق آرد به آن ســوى مرزها به دلیل ارزان بودنش در 
کشور را به عنوان مواردى مطرح مى کنند که اقدام دولت 

در گران کردن آرد را توجیه پذیر مى نماید.

فقط بحث زمان مطرح است
 رسانه هاى حامى دولت، اصالح یارانه نان و آزادسازى 
قیمت  آرد را «اقدام جسورانه» دولت مى خوانند. مقامات 
دولتى هم وعده مى دهند که با آزاد شدن قیمت آرد «نان 
براى مردم گران نمى شــود» چون یارانه نان مستقیمًا 
پرداخت خواهد شد و بازار ماکارونى هم بعد از التهابات 
چند روزه به آرامش مى رســد؛ تصویرى روشن از آنچه 

پیش روى بازار آرد در کشور است. 
شایعات به گوش رسیده حکایت از اعمال سیاست هاى 
جدید در بــازار آرد از ابتداى خرداد ماه اســت. اگر این 
شایعات صحت داشته باشــد، در این صورت مى توان 
افزایش چندین برابرى نان باگت و ماکارونى در روزهاى 
اخیر را به همراه فضا سازى رسانه هاى حامى دولت در 
حمایت از این اقدام، به عنوان آماده کردن جامعه براى 
رویارویى با تغییر اساســى قیمت آرد تلقى کرد. اگر هم 
شایعات نادرست بوده و خرداد ماه براى این تغییر در نظر 
گرفته نشده باشــد، باز هم در اصل قضیه تغییرى ایجاد 
نخواهد کرد. واقعیت این اســت: قیمت آرد آزاد خواهد 
شــد؛ این قطعى است. بحث فقط بر ســر زمان اجراى 

این کار است.

ردگیرى سیاست آزاد کردن نرخ آرد در رسانه هاى حامى دولت 

مقدمه پردازى با  ماکارونى و باگت 

رئیس پلیس راهور پایتخــت درخصوص چگونگى 
برخورد پلیس با سگ گردانى در خودرو اظهار داشت: 
نه تنها ســگ گردانى اصوال حمل هرگونه حیوان 
در داخل خودرو ممنوع اســت؛ مگــر اینکه حیوان 
داخل جعبه و در جایى امن مثل صندوق قرار بگیرد تا 
مزاحمتى براى راننده و سرنشینان خودروهاى دیگر 
ایجاد نکند.سردار محمدحسین حمیدى گفت: اینکه 
سگ گردانى بیشتر مد نظر قرار گرفته شاید فراوانى 
آن باشد وگرنه حمل هرگونه حیوان در داخل خودرو 
ممنوع است.ســردار حمیدى در خصوص چگونگى 
برخورد با رانندگانى که اقدام به سگ گردانى مى کنند 
گفت: باید گفت که جریمه قانونى سگ گردانى کم 
اســت و اثرگذارى ندارد؛ اگرچه پلیــس با توجه به 

مشاهدات میدانى وارد عمل شده و برخورد مى کند 
اما وقتى هزینه جریمه سگ گردانى از مبلغ غذاى آن 
سگ بسیار کمتر است اقدام پلیس چه تاثیرى دارد؟

وى افزود: جریمــه 20 تا 30 هــزار تومانى در برابر 
غذاى چند صد هزار تومانى که براى آن حیوان تامین 
مى شود بســیار اندك بوده و بالعکس فرد متخلف 
رغبت مى کند که پلیس جریمه اش کند؛ این بد است، 
آنجا که مى گوییم نگاه تســامح به متخلفین باعث 

ترویج تخلف مى شود اینجاست!
وى افزود: مردم از پلیس مى خواهند که برخورد کند؛ 
ما برخورد کردیم اما چه اتفاقى افتاد ، 6 ماه گواهینامه 
فرد ضبط مى شود که اتفاق مهمى نیست! اینجاست 

که ما اصرار داریم جرایم بازدارنده باشد.

وزیر بهداشــت گفت: پیشــنهاد ما این است که 
امســال همه مردم حداقل یک دوز دیگر واکسن 
کرونا را تزریق کنند چون این واکســن مى تواند 
بســیار ایمنى بخش و اطمینان بخش باشد. بهرام 
عین اللهى گفت:   علت موفقیت ایران در مبارزه با 
کرونا را بنا به اظهار سازمان هاى بین المللى، حجم 
باالى واکسیناســیون خواند و ادامــه داد: دومین 
عامل موفقیت ما مدت کوتاه واکسیناســیون بود. 
اینکه حجم زیادى از واکســن در مدت کوتاهى 

تزریق شد توانست ایمنى ایجاد کند.

عین اللهى سومین عامل موفقیت ایران در مدیریت 
کرونا را اینگونه شــرح داد: موضوعى که در این 
موفقیت ما را یارى کرد نوع واکســن تزریقى بود 
چون امروزه ثابت شده اســت واکسن هایى که از 
ویروس کشته شده استفاده مى شود اثر بهترى دارد 
و واکسن هاى نوترکیب و پروتئین هاى نوترکیب 

مثل فایزر و مدرنا آنقدر اثربخشى نداشتند.
وزیر بهداشــت گفت: اکنون در کشورهاى آمریکا 
و فرانســه، آلمان، انگلیس و ایتالیــا آمار مرگ و 

میر باالست. 

مجموعه اى از اســناد مربوط بــه طرح هاى فضایى 
پیشــین وزارت دفاع آمریکا که در ســال 2017 افشا 
شــده بود، در قالب یک پرونده هزار و 600 صفحه اى 

منتشر شد.
بخش هاى زیادى از این اســناد که مربوط به «برنامه 
شناســایى تهدیــدات هوافضایى پیشــرفته» دولت 
آمریکاست و وجود آن در سال 2017 به عنوان برنامه 
سرى مطالعه «اشیا ناشناس پرنده» یا بشقاب پرنده ها 
فاش شده بود، اکنون از طبقه بندى «فوق محرمانه» 

در آمده است. 
بر اساس جزئیاتى که از این طرح منتشر شده، ظاهرا 
پژوهشگران وزارت دفاع آمریکا از طرح ابتدایى اعالم 
شده بسیار فراتر رفته و سناریوهاى حیرت آورى را در 
نظر داشته اند که بیشتر به داستان هاى علمى تخیلى 

هالیوودى شباهت دارد.
در میان چند طرح آزمایشــى که انجام آنها در فاصله 
ســال هاى 2007 و 2012 در نظر گرفته شده بود، نام 
یک برنامه بــه نام «پیش راِن ِجرم منفى» به چشــم 
مى خورد. این برنامه شــامل عملیات حفارى در ماه با 
اســتفاده از بمب هاى همجوشى اتمى یا دستگاه هاى 
گداخت هسته اى به منظور «استخراج موادى به اندازه 
فوالد مقاوم اما صد هزار برابر ســبک تر» از آن ذکر 

شده است.
در این سند آمده است: «حفر تونل در ماه به شرط وجود 

ذخایرى خوب از اجســام با جرم منفى، مى تواند پرواز 
فضایى بین ستاره اى را متحول کند. از نظر فنى، براى 
ســاختن چنین تونلى به مجموعه اى از لوازم گداخت 

هسته اى نیاز است.»
هسته اى شدن ماه تنها پروژه اى نیست که در «برنامه 
شناســایى تهدیدات هوافضایى پیشرفته» پیش بینى 
شده است. در این اسناد همچنین توجه بسیار ویژه اى 

به «کرم چاله ها» مشاهده مى شود.
کرم چاله ها اگرچه وجودشــان هنوز ثابت نشــده، اما 
گونه اى ساختار فرضى هســتند که نقاط نامتجانس 
در فضا-زمان را به هم پیوند مى دهند و احتماال اشــیا 
یا موجودات خاصــى مى توانند از آن اســتفاده کنند؛ 
نوعى جابجایى زمانــى و غیرمکانى کــه اصطالحا 

«دورنوردى» نامیده مى شود.
در سندى به نام «کرم چاله هاى قابل گذر، دروازه هاى 
ســتاره اى و انرژى منفى» براى مثال به ایده سفر در 
فضا-زمان اشاره شده اســت. محققان در این برنامه 
مى نویسند: «کاوش گران مى توانند کرم چاله ستاره اى 
را در نزدیکى سطح زمین مستقر کنند و به سادگى از 
«دروازه ستاره اى» عبور کرده و بر حسب ثانیه از طرف 

دیگر در فضا-زمان دور بیرون بیایند.»
 در اسناد این مجموعه به طرح هاى بلندپروازانه دیگرى 
مانند «دستکارى ابعاد»، «ارتباطات با موج گرانشى» یا 

حتى پروژه «شنل نامرئى» نیز اشاره شده است.

طرح هاى ناباورانه آمریکا در فضا

مى خواستند روى کره ماه 
بمب اتم منفجر کنند!

بد است که جریمه سگ گردانى 
از قیمت غذاى سگ کمتر است 

فایزر و مدرنا آنقدر اثربخشى نداشتند
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سفر معاون رئیس جمهور 
به خمینى شهر 

معـاون امور مجلـس رییس جمهـور روز پنجشـنبه 
وارد شهرسـتان خمینى شـهر از توابع اصفهان شـد. 
سیدمحمد حسینى در ابتداى ورود به خمینى شهر،  با 
حضور در  گلزار شهداى آسـتان امامزاده سید محمد 
(ع)، با نثار گل، به مقام شامخ  2 هزار و 300 شهید  این 
شهرستان اداى احترام کرد. شرکت در جلسه شوراى 
ادارى و بررسـى مشـکالت این شهرسـتان از جمله 
برنامه هاى سـفر یکروزه معاون امور مجلس رییس 
جمهور بود که به دعوت نماینده مردم خمینى شـهر 
در مجلس شوراى اسالمى صورت گرفت. همچنین 
بازدید از مناطق محروم، ، دیدار با خانواده معظم شهدا 
و اقشار مختلف مردم از دیگر برنامه هاى سفر معاون 

رییس جمهور به خمینى شهر بود.

افزایش 200درصدى ورودى 
و خروجى هاى اصفهان

رئیـس پلیـس راه اسـتان اصفهـان از افزایـش 
200درصـدى ورودى و خروجى هـاى اسـتان 
اصفهـان طـى تعطیـالت هفتـه گذشـته و پرحجم 
بودن محورهاى اسـتان اصفهان خبر داد. سـرهنگ 
اصغر زارع اظهار کرد: طى تعطیالت هفته گذشـته، 
محورهاى اسـتان اصفهان با ترافیک و شـلوغى به 
خصوص در روزهاى ابتدایى عید سـعید فطر روبه رو 
بود. وى تصریـح کرد: طـى تعطیالت حـدود هفت 
تـا 7/5 میلیون تردد در سـطح اسـتان انجام شـده و 
خروجى و ورودى هاى استان اصفهان افزایش 200 

درصدى داشته است.

ادامه ناپایدارى جوى 
کارشناس مسـوول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اصفهـان گفـت: بـر اسـاس پیش بینـى نقشـه هاى 
هواشناسى شرایط ناپایدار جوى در این استان تا اوایل 
هفته جـارى تـداوم دارد. حجت ا... على عسـگریان 
افزود: جو ناپایدار تا فردا یکشنبه بر روى استان حاکم 
خواهد بود و افزایش ابر، رگبار پراکنده و رعدوبرق و 
وزش باد به نسبت شدید تا شدید در استان پیش بینى 
مى شود. وى ادامه داد: به طورمعمول این ناپایدارى ها 
در سـاعات بعدازظهـر رخ خواهد داد کـه در مناطق 
کویرى و مرکزى اسـتان با گردوخاك همراه خواهد 
بود. وى خاطرنشان کرد: تا اواسط هفته آینده به ویژه 

در ساعات شب  دما روند کاهشى پیدا خواهد کرد.  

آغاز عملیات خاکبردارى 
خانه صنعت و معدن 

رئیس خانه صنعت و معدن اسـتان اصفهـان از آغاز 
عملیات خاك بـردارى خانه صنعت و معدن اسـتان 
اصفهان خبر داد. سید عبدالوهاب سهل آبادى با بیان 
اینکه عملیات خاکبـردارى از این پـروژه رو به اتمام 
اسـت، افزود: خاکبردارى بر اسـاس نقشه هاى تهیه 
شده براى ساخت این بنا در حال انجام است و پس از 
اتمام خاکبردارى عملیات کف سازى و ساخت و ساز 
را آغاز خواهیم کرد. رئیس خانه صنعت و معدن ایران 
اضافه کرد: در نماى این ساختمان نمادهایى از صنایع 

استان استفاده مى شود.

نجات نوجوان 16 ساله
 از چاه 

آتش نشـانان اصفهانى فرد 16 سـاله گرفتار در چاه 
هشـت مترى را نجات دادند. سـخنگو و رئیس اداره 
ارتباطـات سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: حدود ساعت 9 و 30 دقیقه 
روز چهارشنبه حادثه سـقوط فرد 16 ساله داخل چاه 
8 مترى واقع در میدان فرزانگان جنب پیسـت موتور 
سوارى به سامانه 125 ستاد فرماندهى سازمان آتش 
نشـانى اصفهان اعـالم شـد. فرهـاد کاوه آهنگران 
افزود: آتـش نشـانان از ایسـتگاه شـماره 6 (خیابان 
کاوه) در کمترین زمان ممکـن فرد حادثه دیده را که 
از ناحیه پا، دست و کمر دچار آسـیب شده بود، از چاه 

خارج کردند.

خبر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
امیدواریم با تغییر دیدگاه مدیریت شــهرى، روزبه روز به 

جایگاه ارزشمند فرهنگى شهر اصفهان افزوده شود.
امیرحسین بانکى پور درخصوص پتانسیل هاى فرهنگى 
شهرستان اصفهان اظهار کرد: اصفهان را پایتخت فرهنگ 
و تمدن ایران اسالمى نام نهادند که از دیرباز، این شهر را 
به عنوان «پایتخت فرهنگ» مى شناسیم.وى با بیان اینکه 
نه تنها در داخل کشور، بلکه در فضاى بین الملل نیز یکى 
از مقاصد گردشگران فرهنگى، شهر اصفهان است، ادامه 
داد: باید هدف گیرى در خصوص اصفهان داشــته باشیم 
که این پایتخت فرهنگى، صرفًا در نام نباشد و ساختارها 

و زیرساخت هاى استان و شهر به سمتى برود که در برخى 
از کشــورهاى جهان مى بینیم .نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شوراى اسالمى گفت: از این رو باید ساختارها در 
شأن پایتخت سیاسى و فرهنگى بودن پیش برود تا اصفهان 
به پایتخت فرهنگى کشــور تبدیل شــود؛ مشابه نقش 
استانبول براى کشور ترکیه.وى با بیان اینکه شایستگى و 
زمینه شرایط پایتخت فرهنگى شدن اصفهان وجود دارد، 
تصریح کرد: زیبایى، هنرمندان، هنر، صنایع دستى و میراث 
فرهنگى منحصر به فرد این استان، اصفهان را در کشور و 
دنیا ممتاز کرده است که مى تواند یکى از ظرفیت هاى قوى 

گردشگرى باشد؛ اما هنوز به جایگاه اصلى نرسیدیم.

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
از افزایش خروجى ســد زاینده رود با هدف جارى ســازى 
رودخانه و تخصیص آب بــراى نوبت چهارم آبیارى مزارع 
شرق اصفهان از نیمه شب پنجشنبه 15 اردیبهشت 1401 
خبر داد.محمود چیتیان مدت زمان افزایش خروجى ســد 
زاینده رود را 10 روز اعالم کرد و گفت: ذخیره فعلى ســد 

زاینده رود 395 میلیون متر مکعب است.
به گزارش ایرنا، خروجى ســد زاینده رود 12 بهمن 1400 
با هدف جارى سازى آب در بســتر رودخانه در حوزه شهر 
اصفهان و سپس شرق استان به منظور کشت غله در بخشى 
از اراضى کشاورزى بصورت پلکانى افزایش و ساعت 10 

صبح 24 بهمن کاهش یافت، در نتیجه بخش قابل توجهى 
از بســتر زاینده رود از جمله در شهر اصفهان و شرق استان 

دوباره خشک شد.
آبیارى مزارع شــرق اصفهان براى نوبت دوم از روز پنجم 
تا پانزدهم فروردین 1401 با افزایش خروجى سد و جریان 
یافتن آب در رودخانه، انجام و بعد از آن، آب در بستر رودخانه 

دوباره خشک شد.
در نوبت سوم، خروجى سد با هدف آبیارى کشت کشاورزان 
شرق اســتان بامداد 26 فروردین افزایش یافت و یک روز 
قبل از آن نیز براى آبیارى باغ هاى غرب اســتان، خروجى 

سد بیشتر شد.

خروجى سد زاینده رود 
افزایش یافت

اصفهان به پایتخت فرهنگى 
کشور تبدیل شود

دریا قدرتى پور
 چند روز پیش ویدیویى در شبکه هاى اجتماعى منتشر 
شد که نشان مى داد زیر تعدادى از قبرهاى باغ رضوان 
حفره هایى ایجاد شده است. انتشار این ویدیو دقیقًا بعد 
از مدت کوتاهى از فرونشست سه خیابان در اصفهان که 
همچنان علت اصلى آن مورد مناقشه است، بازتاب هاى 
جدیدى را ایجاد کرد. مدیر عامل سازمان آرامستان هاى 
اصفهان به سرعت در واکنش به انتشار این فیلم اعالم 
کرد که این حفره ها مربوط به فرونشست نبوده و علت 
دیگرى داشته است، صحبت هاى على حاجیان با اینکه 
آب پاکى را در رابطه با عدم فرونشست تعدادى از قبرها 
روى دست همه ریخت؛ اما تکمله اى شد که اصل ماجرا 
یعنى مسئله فرونشســت اصفهان بار دیگر پررنگ تر از 

قبل در خبرها منعکس شود. 
کمتر از یک ماه پیش، سه خیابان در اصفهان فرونشست 
اما هنوز مســئوالن ذیربط درباره اینکه آیا پایین رفتن 
بخشى از خیابان ها مربوط به فرونشست بوده یا قدیمى 

بودن سیستم فاضالب اظهار نظرى نکرده اند. 
حاال در تازه ترین اتفاقى که تکرار همان اتفاقات پیشین 
است، گرچه مدیر عامل سازمان آرامستان هاى اصفهان 
به صراحت اعالم کرده که تشکیل حفره زیر تعدادى از 
قبرها مسئله اى عادى است و بعد از گذشت زمان طوالنى 
و در مواقع بارندگى و یا شستشــوى قبور توسط زائرین، 
آب با ایجاد چسبندگى در قسمت هاى غیر متراکم خاك، 
باعث تراکم و نشست مى شود اما خیلى ها از وجود این 

اتفاقات ابراز نگرانى مى کنند. 
جالب اینجاســت که در کنــار ابهامى کــه در رابطه با 
فرونشســت زمین در خیابان هاى اصفهان وجود دارد 
بسیارى از کارشناسان از سرعت پیشرفت فرونشست در 

اصفهان خبر مى دهند.  
در همین رابطــه على بیت اللهى، مدیــر بخش زلزله و 
خطرپذیرى مرکز تحقیقات راه،  مســکن و شهرسازى 
به عنوان فردى که دســتى بر آتش فرونشست ها دارد 
معتقد است که اصفهان بیش از استان هاى دیگر ایران 

در معرض خطر فرونشست است: «فرونشست اگرچه در 
سایر نقاط ایران نیز وجود دارد ولى بافت تاریخى اصفهان 

را نسبت به سایر استان ها بیشتر تهدید مى کند.»
به گفته مدیر بخش زلزله و خطرپذیرى مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازى، فرونشست، رویدادى مستمر 
و تدریجى است و اگر بخواهیم تاریخچه کسرى مخازن 
آب هاى زیرزمینى را بررسى کنیم از حدود سال 1355 
شروع شده و تا قبل از آن منابع آبى ما با توجه به جمعیت 
کم، نیاز پایین تر و کشاورزى کم وسعت تر متعادل بوده 
است:«اکنون با اینکه باالترین کسرى مخزن آب هاى 
زیرزمینى به ترتیب در اســتان هاى خراســان رضوى، 
تهران، کرمان، اصفهان و فارس اســت اما در اصفهان 
تعداد آثار تاریخى در خطر فرونشست بسیار بیشتر است و 
با اتمام ذخایر آبى اصفهان و خطر فرونشست شهر، دهه 

آینده حیات استان به شدت تهدید مى شود. »
حاال با یک حســاب سرانگشــتى مى توان دریافت که 
اکنون پاى اصفهان، روى میِن فرونشســت است و اگر 
به همین ترتیــب ادامه یابد، زمین زیــر 816 هزار خانه 
مسکونى، شش هزار بناى تاریخى، ورزشگاه بزرگ نقش 
جهان، دو پاالیشگاه، سه فرودگاه و 2/5 میلیون نفر در 

اصفهان خالى مى شود.
در حال  حاضر حجم تقریبــى آب باقى مانده در آبخوان 
دشت اصفهان- برخوار حدود 4/5 میلیارد مترمکعب و 
میزان مصرف آب ساالنه 311 تا 512 میلیون مترمکعب 
است و اگر آبخوان تغذیه نشــود، در سال هاى 1409 تا 
1416 به صورت کامل تخلیه مى شود.  در نتیجه اصفهان 
تنها ده سال دیگر فرصت دارد تا از بحران کم آبى نجات 
پیدا کند وگرنه معلوم نیســت تا یک دهه دیگر اصفهان 

زنده بماند.
این نکاتى اســت که رضا اســالمى، مدیرکل سازمان 
زمین شناسى و اکتشــافات معدنى اســتان اصفهان و 
بهرام نــادى، عضو هیئــت علمى دانشــگاه نجف آباد 
چندى پیش اعالم کردند و با ابراز نگرانى از تخلیه برخى 
محله هاى مسکونى شهر بر اثر ظهور عالئم فرونشست 

بر ساختمان ها خبر دادند.
رضا اسالمى در دى ماه سال گذشته نیز پیش بینى کرده 
بود که در حالى که میزان متوسط فرونشست در جهان، 
سالیانه چهار میلیمتر است و این رقم سال 99در اصفهان 
به 185 میلیمتر رســیده و با این روند نقش جهان تا 46 
سانتیمتر و دشت حبیب آباد هم 181 سانتیمتر فرونشست 

مى کند.
به گفته مدیرکل سازمان زمین شناسى اصفهان، دشت 
اصفهان - برخوار از شرایط بسیار ویژه و خاصى برخوردار 
است و آن هم قرارگیرى یک جمعیت 2/5 میلیون نفرى 
در این دشــت که در 860 هزار واحد مسکونى زندگى 
مى کنند و همچنین وجود بیش از 6 هزار بناى تاریخى 
از آن جمله سى و سه پل، پل خواجو، میدان نقش جهان 
و... که از این آثار فقط یک بنا در جهان وجود دارد و ارزش 
این بناهــا  را نمى توان با معیار پول و طال ســنجید:«با 
اطالعات سازمان آب استان در حدود 12هزار و اندى چاه 
غیرمجاز و 15 هزار و اندى نیز چاه مجاز که در مجموع 
27 هزار و 500 چــاه مجاز و غیر مجاز در این دشــت 
وجود دارد که از این تعداد 3 هــزارو  600 حلقه چاه آن 
فقط در شهر اصفهان قرار دارد که عمومًا اینها چاه هاى 
بهره بردارى براى فضاى ســبز یا براى مصارف شرب 

صنعتى و  کشاورزى است.»
اسالمى اصلى ترین عامل فرونشست در دشت اصفهان- 
برخوار را برداشــت هاى بیش از حد توسط این چاه ها از 
آبخوان در کنار عدم تغذیه آبخــوان مى داند: «اگر این 
معادله برعکس شود و ســرعت تغذیه آبخوان چندین 
برابر از برداشت آبخوان شود شاید بتوان سرعت دیوانه وار 

فرونشست و پیشروى آن به داخل شهر را کند کرد.»
به گفته کارشناسان آغاز فرونشســت زمین در ایران از 
45 سال پیش شروع شده است و جبران این موضوع در 
بافت هاى تاریخى امکانپذیر نیســت. ســازه هایى که 
قرن ها جنگ، ریزش هاى آسمانى، زلزله، طوفان و... را 
پشت سر گذاشتند اما فرونشست زمین زنگ خطر را براى 

آنها به صدا در آورده است.

پاى اصفهان روى مین فرونشست 

10 سال دیگر اصفهان مى میرد  هر ســاله با شــروع فصل تابســتان  نصف جهان
فرهنگســراهاى شــهردارى در مناطق مختلف 
اقدام به انتشار فراخوان براى برگزارى کالس هاى 
مربوط به اوقات فراغت مــى کنند و هزینه ها را به 

صورت آنالین دریافت مى کنند.
این اقدام در شرایط عادى مشکلى ایجاد نمى کند 
اما در شــرایطى که کالس ها به حد نصاب نرسد 

هزینه واریز شده نیز عودت نمى شود.
یکى از شــهروندان منطقه 2 که با این مشــکل 

در رابطه با ثبت نام فرزندش مواجه شــده اســت 
به «نصف جهــان» مى گوید: به ما گفته شــد که 
کالس ها به حد نصاب نرسیده و برگزار نمى شود 
وقتى هزینه واریزى را طلب کردیم اعالم شــد که 

بروید و از شهردارى بگیرید.
طى پیگیرى هاى «نصف جهان» مشــخص شد 
که این اولین بار نیســت که این اقدامات توســط 
فرهنگسراهاى شــهردارى اتفاق مى افتد و باعث 

گله مندى مى شود.

نصف جهان شــهروندان اصفهانى مى توانند در 
هفته فرهنگى اصفهان از جاذبه هاى گردشگرى 
شهر اصفهان به صورت رایگان یا با تخفیف ویژه 

دیدن کنند.
هفته فرهنگى اصفهان از 13 اردیبهشــت ماه آغاز 
شده و تا 19 اردیبهشت ماه ادامه دارد و در این مدت 
طرح بازدید رایگان و یا بــا تخفیف 50 درصدى از 

جاذبه هاى گردشگرى اصفهان به اجرا در مى آید.
عالقه منــدان مى تواننــد بــراى دریافــت بلیت 
رایــگان بــه فرهنگســراها و مراکــز فرهنگى 
شــهردارى اصفهان در مناطق پانزده گانه شــهر 
و اداره گردشــگرى مراجعه کرده و براى کســب 
اطالعات بیشــتر با شــماره 137 تماس حاصل 

کنند.

در حــال حاضر نظام بیمه اى کشــور  نصف جهان
خدمات توانبخشى مورد نیاز افراد داراى معلولیت را 

پوشش نمى دهد.
پیگیرى هاى «نصف جهان» نشــان مى دهد که 
بیمه ها ســازکار و ادبیات خاص خودشان را داشته 
و نظام جامع و سیاست درستى در زمینه حمایت از 

افراد معلول در این سازمان وجود ندارد.
بســیارى از افراد معلول خواســتار اجراى قانون 
حمایت از حقوق افراد داراى معلولیت هســتند و از 
این موضوع گالیه دارند کــه چرا ماده 6 و 7 قانون 
حمایت از حقوق افــراد داراى معلولیــت به اجرا 

درنمى آید؟

اهداى خون در فروردین 1401 نســبت به مدت 
مشابه سال گذشته 12درصد افزایش داشته است.

مدیرکل انتقال خون اســتان با قدردانى از اهتمام 
مردم و اهداکنندگان خون گفــت: در تمام فصول 

سال نیازمند یارى گرم اهداکنندگان هستیم.
 فتوحى با اشاره به استقبال مردم و اهداى خون در 

شــب هاى قدر گفت: در حال حاضر ذخیره خون 
استان به 8 روز رسیده است.

وى افزود: در شــب هاى 19، 21 و 23 ماه مبارك 
رمضان امســال مردم مهربان و خودجوش استان 
در اقدامى بى نظیر به مراکز اهداى خون 1924 نفر 

خون اهدا کردند.

مجموعه جهانى باغ فین کاشان در صدر بازدید هاى 
تعطیالت عید سعید فطر در استان قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى وگردشگرى 
استان اصفهان گفت: پس از مجموعه جهانى باغ فین 
کاشان مجموعه جهانى کاخ چهلستون اصفهان در 
ردیف دوم بازدید گردشگران از نقاط مختلف کشور 

قرار گرفته است.
علیرضا ایزدى افزود: این بازدید ها در روز هاى تعطیل 
عید سعید فطر از روز دوشنبه تا پایان وقت سه شنبه 

در استان ثبت شده است.
وى یادآور شد: «فقط در روز هاى دوشنبه و سه شنبه، 
حدود 30 هزار نفر گردشگر از مجموعه جهانى کاخ 
چهلســتون در اصفهان بازدید کردند که این نکته 
حکایت از کسب رتبه دوم این مجموعه در بازدید هاى 

عید سعید فطر است.»
ایزدى گفت: آغاز رویــداد فرهنگى گالب گیرى در 
کاشان و شهر هاى محور شمال استان که پس از 2 

سال شیوع بیمارى کرونا مجدد به صورت عمومى از 
سرگرفته شده باعث استقبال چشمگیر گردشگران از 
شهر هاى محور شمالى استان همچون کاشان، نیاسر 

و نطنز شده است.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى 
وگردشگرى شهرستان کاشان هم رکورد زنى ورود 
گردشگر به شهر تاریخى کاشان در فصل گل وگالب 
وتعطیالت عید سعید فطر خبر داد و گفت: در چند روز 
تعطیالت عید ســعید فطر که با فصل گالبگیرى 
کاشان همراه شد ورود گردشگران به این شهر از مرز 
50 هزار گذشت و رشد دو برابرى ورود گردشگر در 

مقایسه با دوران قبل از کرونا حاصل شد.
احمد دانایى نیا، مجموعه جهانى باغ فین کاشــان 
را از بیشترین بازدید گردشــگران در این تعطیالت 
برخوردار دانست و افزود: ظرفیت دوهزار و 800 تخت 
68 مرکز اقامتى، هتل وسایت هاى بوم گردشگرى 

شهر کاشان تکمیل شده است.

معاون مالى و اقتصادى شهردار اصفهان گفت: در 
اواخر سال گذشــته، هزینه الزم براى خرید حدود 
173 دستگاه اتوبوس به حساب وزارت کشور واریز 
شد و بر اساس اولویت بندِى این وزارتخانه، منتظر 

تحویل اتوبوس ها هستیم.
محســن رنجبر گفت: وزارت کشور، سال گذشته، 
قرارگاهى براى کمک به حمل ونقل عمومى ایجاد 
و ســازوکارى تعریف کرد که با خودروســازان و 
کسانى که وسایل نقلیه ى حجیم بَر مانند اتوبوس 

مى سازند، قرارداد منعقد کند.
وى افزود: طبــق این قراردادهــا، 80 درصِد مبلِغ 
خرید اتوبــوس یعنى حدود پنج میلیــارد تومان بر 

عهده دولــت و 20 درصد باقى مانــده نیز بر عهده 
شهردارى است.

معاون مالى و اقتصادى شــهردار اصفهان با بیان 
اینکه اتوبوس هاى جدید در طول ســال جارى به 
دست شهردارى اصفهان مى رســد، گفت: خرید 
اتوبوس جدید کمــک مى کند که شــهروندان از 
حمل ونقل عمومى سالم تر و پاك تر برخوردار شوند.

وى با بیان اینکه مجوز انتشــار اوراق مشارکت در 
راستاى بازســازى اتوبوس هاى فرسوده را داریم، 
گفت: این اوراق، 200 میلیارد تومان ارزش دارد که 
براى خرید و بازسازِى ناوگان اتوبوسرانى اصفهان 

به ما کمک خواهد کرد.

بى مسئولیتى فرهنگسراهاى شهردارى 

موزه هاى اصفهان رایگان مى شود

گالیه از بیمه نبودن افراد معلول

افزایش 12 درصدى اهداى خون در فروردین 

باغ فین رکورد زد

اصفهان، چشم انتظار 173 اتوبوس جدید

مدیرکل پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان گفت: براساس قانون، برخورد فیزیکى مأموران 
تخلفات شهرى با دست فروشان، امرى غیرموجه است 
و طبق آموزش ها، فرایندها و قوانین، تذکرات لســانى 

همراه با خوشرویى در دستور کار قرار دارد.
روح ا... ابوطالبى اظهار کرد: برخى از افراد متخلف براى 
برانگیختن احساسات شهروندان با رفتارهاى ناشایست 
و حتى تحریک آمیز درصدد ایجاد تنش و مظلوم نمایى 
هستند؛ در این خصوص از تمام شهروندان درخواست 
مى شــود به این مهم توجه کنند و با یــارى از عوامل 
شهردارى، شهر سالم را با مشارکت عمومى شکل دهند.

وى افزود: فصول ســال در امر وقــوع تخلفات نقش 
مســتقیم دارد؛ به طورى که ســرتیم هاى به کارگیرى 
کودکان خیابانى در ایام تابستان با تعطیلى مدارس نسبت 
به انتقال آن ها به کالنشهرها مبادرت مى کنند و باعث 
ایجاد مزاحمت براى شهروندان و ایجاد نازیبایى و دیگر 

تبعات و مشکالت مى شوند.

مدیر کل پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان ادامه داد: در ایام زمســتان با کاهش فعالیت 
کشــاورزى، شــاهد افزایش حضور کارگران فصلى و 

جویاى کار در میادین و چهارراه ها هستیم.
وى گفت: شــهردارى اصفهان طى ســه دهه گذشته 
با ایجاد گشت هاى شــبانه روزى از افزایش روزافزون 
دست فروشى جلوگیرى کرده که این امر، مانع از پابند 

شدن این تخلف در شهر اصفهان شده است.
ابوطالبى خاطرنشــان کرد: وضعیت دست فروشى در 
اصفهان نسبت به دیگر کالن شــهرها غیرقابل قیاس 
است؛ از سویى دیگر تعدد افراد دست فروش در برخى از 
کالن شهرها، مسئوالن را ناگزیر کرده است تا در قالب 
ســاماندهى، به صورت نســبى در امر جلوگیرى و رفع 

تخلف ایفاى نقش کنند.
مدیر کل پیشــگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان، مناطق پرتردد و شــلوغ را از مناطق مســتعد 
وقوع سدمعبر توسط دست فروشــان دانست و تصریح 

کــرد: به طورمثال مناطــق مرکزى شــهر و اطراف و 
اکناف اماکن توریســتى و تفریحى از محل هاى تجمع 

دست فروشان است.
ابوطالبى گفت: جمع آورى دست فروشــان در وظایف 
قانونى و ذاتى شــهردارى ها تعریف شــده اســت. در 
سنوات گذشته در مواردى که دست فروش از تذکرات 
استنکاف مى کرد و عوامل شهردارى با بساط رها شده 
دست فروش روبه رو مى شــدند، اقالم به انبار منتقل و 
پس از تهیه صورت جلسه و به صورت امانت، نگهدارى 
و با مراجعه صاحبان، تمام وســایل مسترد مى شد؛ اما 
در روش نوین در صورت مواجهــه، مأموران مکلف به 
گزارش مقامات باالدست هســتند و انتقال اجناس به 

انبار منتهى مى شود.
وى افــزود: روش نوین، حاکى از عــدم انتقال اجناس 
دست فروشان به انبارها اســت و در مواردى که عوامل 
ناگزیر به انتقال شود، ســریعًا مراتب براى مقام قضائى 

گزارش مى شود و طبق عوامل اقدام خواهد شد.

فصول سال در وقوع تخلفات شهرى نقش مستقیم دارد 
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ترفندهایى براى حل مشکل دسترسى
 به اطالعات در وب

فعال سازى ویژگى استوریج سنس در ویندوز 10
با توجه به حجم باالى فعالیت هاى روزانــه کاربران در فضاى 
مجازى در هر ساعت ده ها فایل صوتى، تصویرى و متنى در رایانه 
هر فرد ذخیره مى شود. این فایل ها که اکثر مواقع در محلى با نام 
downloads یا desktop رایانه ذخیره مى شوند فضاى بسیار 

زیادى را اشغال مى کنند.
سیستم عامل ویندوز 10 داراى قابلیتى است که امکان پاکسازى 
خودکار فایل ها و اپلیکیشن هاى بدون استفاده را فراهم مى سازد. 
درواقع کاربران با استفاده از این ویژگى مى توانند از دردسر تعداد 
بسیار زیاد فایل هایى که در سطل زباله و دیگر بخش هاى رایانه 
موجود اســت و هیچ کاربردى ندارد خالص شوند. گاهى حجم 
فایل هاى موجود در ســطل زباله به چند گیگابایت مى رســد 
و همین موضوع باعث پایین آمدن ســرعت ویندوز مى شــود. 
کاربران سیســتم عامل ویندوز 10 مى تواننــد به راحتى قابلیت 
استوریج ِسنس (Storage Sense) در رایانه خود فعال کرده تا 
سیستم عامل به طور خودکار فایل هاى بیهوده را پاك کند. براى 
فعال سازى این قابلیت ابتدا باید وارد منوى استارت (Start) شده 
و پس از آن به بخش تنظیمات (Settings) بروید. در این قسمت 
روى گزینه system کلیک کرده و وارد بخش storage شوید. 
در نهایت با تغییر حالت استوریج ســنس به روشن مى توانند از 

امکانات این ویژگى در رایانه خود بهره ببرید.

رفع مشکل دانلود در مرورگر اِج

در صورتى که براى دانلود کردن انواع فایل ها در مرورگر اج دچار مشکل 

هستید اولین گام براى برطرف ساختن این چالش به روزرسانى مرورگر 

خه مورد استفاده و به روزرسانى مرورگر اج 
است. به منظور مشاهده نس

باید روى سه نقطه باالى سمت راســت صفحه کلیک کرده و سپس 

 About شــوید. در این قســمت به (settings) وارد بخش تنظیمات

Microsoft Edge بروید و شماره نسخه در حال 

استفاده خود 
را مشاهده کنید. در صورتى نسخه جدیدترى در 

دسترس باشد برنامه گزینه مخصوصى براى 

دانلود و راه اندازى آن را نمایش مى دهد.یک 

روش دیگر براى رفع مشکل دانلود مرورگر 

 InPrivate Mode اج تغییر حال برنامه به

است. در این وضعیت پسوند هایى که مانع 
دانلود انواع فایل ها مى شــود غیرفعال 
شــده و مجدد راه اندازى مى شود. اگر 

پس از دو اقدام گفته شده بازهم براى 
دانلود با استفاده از مرورگر اج مشکل 
دارید محل ذخیره سازى فایل هاى 
دانلود شــده را تغییر دهید. براى 
تغییر محل ذخیره سازى باید ابتدا 
به قســمت settings بروید و 
 change پس از طریق گزینه
در بخش Location محل 
ذخیره ســازى انواع فایل از 
طریق ایــن مرورگر را در 

رایانه خود طریق دهید.
دسترسى به وب سایت هاى حذف شده

در هر روز تعدادى از وب ســایت هاى موجود در وب به دالیل مختلف 

حذف مى شوند و پس از پاك شــدن آن ها کاربران دیگر نمى توانند به 

ورد نظر خود مراجعه کنند. گاهى از دسترس خارج شدن یک 
وب سایت م

سایت به دلیل اطالعات خاصى که در آن وجود داشته است دردسر هاى 
زیادى را ایجاد مى کند.

کاربران اینترنت مى توانند براى پیدا کردن نشــانه هایى از سایت هاى 

 The Wayback Machine حذف شــده به کتابخانه اینترنت به نام

د. در این کتابخانه که به بایگانى اینترنت نیز معروف است 
مراجعه کنن

به طور دائم اطالعات وب سایت هاى مختلف ثبت مى شود، ولى پییدا 

کردن اطالعات ســایت هایى که شناخته شده تر هســتند راحت تر از 

وب سایت هایى است که پیش از حذف شدن محبوبیت چندانى نداشتند. 

در این کتابخانه عکس و اطالعات میلیارد ها وب ســایت وجود دارد و 

کاربران از طریق جزئیات هر عکــس مى توانند از تاریخ دقیق ثبت آن 

مطلع شوند. باتوجه به حجم باالى استفاده از بایگانى اینترنت ممکن 

ها کمى زمان ببرد از همین رو طراحان 
است دسترسى به برخى از سایت 

The Wayback Machine از کاربران مى خواهند براى یافتن سایت 

مورد نظر خود کمى صبور باشند.

یافتن دقیق ترین اطالعات در اینترنت
اولین گام براى جســت وجو در اینترنت دسترســى به موتور 
جست وجوى گوگل است. در سرور هاى این موتور جست وجو 
حجم باورنکردنى از اطالعات ذخیره سازى شده است و تقریبًا 
هیچ داده اى در اینترنت وجود ندارد که با اســتفاده از گوگل 

نتوان به آن دسترسى پیدا کرد.
 جست وجو در گوگل بسیار ساده است و تنها کافیست کلیدواژه 
مورد نظر خــود را در google.com وارد کنیــد. اگرچه اکثر 
اساتید دانشــگاه ویکى پدیا را منبعى مطمئن براى استناد در 
موضوعات مختلف نمى دانند، ولى این بدان معنى نیست که 

ویکى پدیا بى فایده است. 
ویکى پدیا دانشنامه اى منبع باز است و کسانى که مجوز هاى 
الزم براى انتشار مقاله در این سایت را کسب کنند مى توانند 
اطالعاتى را که جمع آورى کرده انــد در ویکى پدیا قرار دهند. 
بســیارى از کاربران معتقدند ویکى پدیا براى یافتن اطالعات 
مختلف مفید اســت.یکى دیگر از روش هاى کاربردى براى 
پیدا کــردن دقیق ترین اطالعات در هــر موضوعى ارتباط با 
متخصصان حوزه اى اســت که در مورد آن تحقیق مى کنیم. 
اکنون اطالعات اکثر اساتید رشــته هاى مختلف در سایت ها 
و شــبکه هاى اجتماعى وجود دارد و کاربران مى توانند براى 
کسب اطالعات قابل اعتماد براى این افراد ایمیل ارسال کرده 
و یا به حســاب کاربرى آن ها در 
شــبکه هاى اجتماعى 

پیام دهند.

راه حل برطرف سازى مشکل ورود به 
ادامه روش هایى براى برطرف سازى مشــکل عدم امکان ورود به رفع هر کدام از این مشکالت نیز راهکار هایى تعریف شده است. در سایت امکان پذیر نیست دالیل مختلفى براى آن وجود دارد و براى به وب سایت هاى مختلف مواجه مى شــوند. زمانى که ورود به یک کاربران زیادى در سراســر دنیا روزانه با مشــکل عدم امکان ورود وب سایت هاى مختلف

سازنده وب سایت یا سرویس دهنده اینترنت مى تواند آن را رفع کند.مى شود. برطرف سازى این مشکل از سمت کاربر ممکن نیست و تنها از جمله عواملى است که مانع ورود کاربران به وب سایت هاى مختلف آدرس مورد نظر خود را چک و سپس آن را وارد کنید. خطاى 500 نیز به طور کلى حذف شده اســت؛ لذا بهتر است قبل از انجام هر کارى که لینک مورد نظر خراب است یا آدرسى که به آن مراجعه مى کنید 404 است. زمانى که این خطا نمایش داده مى شود به معناى آن است مورد نظر خود را امتحان کنید. دیگر خطاى متداول در اینترنت خطاى سرور هاى یک شبکه خصوصى متصل شده و سپس ورود به سایت آن را مشاهده کنند. براى دسترسى به چنین سایت هایى مى توانید به محتواى خصوصى در آن وب سایت وجود دارد که نباید همه کاربران دسترسى مجاز براى شما در این وب سایت تعریف نشده است یا اینکه شــوید. نمایش صفحه مربوط به این خطا به معناى آن اســت که ممکن است هنگام ورود به برخى از سایت ها با خطاى 403 مواجه وب سایت ها را بیان مى کنیم.

براى دسترســى به اینترنت اولین و کاربردى ترین ابزار مورد اســتفاده مرورگر ها هستند. این 
برنامه ها خدمات متنوعى براى جســت وجو در وب بــه کاربران ارائه مى دهنــد. با این حال 
ممکن است تعدادى از کاربران تمام قابلیت هاى این برنامه ها را نشناخته و براى دسترسى به 
وب سایت هاى مختلف دچار مشکل شوند. در ادامه این گزارش روش هایى براى دسترسى به 

انواع اطالعات در اینترنت را بیان مى کنیم:

 جیمیل یکى از محبوب ترین مشــتریان ایمیل در 
سراسر جهان است. روزانه میلیون ها نفر از آن براى 

ارتباطات حرفه اى استفاده مى کنند.
از آنجایى که همه داده هاى ایمیل هــا یا پیام هاى 
Gmail در فضاى ابرى Google ذخیره مى شــوند، 

ممکن است به نظر برسد که بدون اتصال به اینترنت 
نمى توانید به داده هاى خود دسترسى پیدا کنید.

با در نظر گرفتن چنین موقعیت هایى، گوگل راه هاى 
مختلفى را ارائه مى دهد کــه از طریق آن مى توانید 
 Gmail بدون اتصال به اینترنت به پیام هاى خود در
دسترسى داشته باشید. براى اینکه بدانید چگونه بدون 
اتصال به اینترنت به حساب جیمیل خود دسترسى 

پیدا کنید، مراحل  زیر را دنبال کنید.
1.با استفاده از مرورگر گوگل کروم وارد اکانت جیمیل 

خود شوید.
2.روى نماد تنظیمات در باال ســمت راست کلیک 

کنید.
3.از منو روى گزینه See all settings کلیک کنید.

4.از نوار منوى افقى در بــاال، روى Offline کلیک 
کنید.

5.تیک گزینه Enable mail offline را انتخاب کنید.
6.جدول زمانى خود را براى پیام هاى آفالین انتخاب 

کنید و تنظیمات برگزیده خود را انتخاب کنید.
7.روى Save Changes کلیک کنید.

پس از ایــن فرآیند، مى توانید پیام هــاى خود را در 
حالت آفالین با رفتن بــه mail.google.com در 
مرورگرهاى Google Chrome مشــاهده کنید. 
جداى از این، راهى نیز وجود دارد که از طریق آن مى 
توانید آرشیو پیام هاى جیمیل خود را دانلود کنید. براى 
اینکه بدانید چگونه پیام هــاى جیمیل خود را دانلود 

کنید، این مراحل را دنبال کنید:
myaccount.google.com.1 را در هر مرورگر وب 

باز کنید و به حساب Google خود وارد شوید.
 Manage your data and personalization 2.روى

کلیک کنید.
3.بر روى گزینه Download your data در قسمت 
 Download, delete, or make a plan for your

data کلیک کنید.

4.مواردى را که مى خواهید براى آنها آرشیو آفالین 
ایجــاد کنید انتخــاب کنید. اگر فقــط مى خواهید 
پیام هاى خــود را از جیمیل دانلود کنیــد، همه را از 
حالت انتخاب خارج کنیــد و روى کادر کنار جیمیل 

کلیک کنید.
5.اگر مى خواهید نوع خاصى از نامه ها را دانلود کنید، 
 All mail data مى توانید ایــن کار را از طریق گزینه

گنجانده شده انجام دهید.
6.به پایین اسکرول کنید و روى Next Step کلیک 

کنید.
7.یک فرمت فایل براى دانلــود و همچنین روش 

تحویل دلخواه خود را انتخاب کنید.
8.به پایین اسکرول کنید و روى ایجاد آرشیو کلیک 

کنید.

نحوه ایجاد 
پشتیبان آفالین 
از حساب جیمیل

نحوه ایجاد 
پشتیبان آفالین
از حساب جیمیل

پشتیبانى چند دستگاهى واتس اپ امکان رمزگذارى سراسرى را ارائه مى دهد. واتس 
اپ مدت زیادى است که روى پشتیبانى از چند دستگاه کار مى کند و همه کاربران 

اندروید و iOS مى توانند به این آپدیت دسترسى داشته باشند.
 واتس آپ شروع به عرضه پشتیبانى چند دستگاه براى همه کاربران کرده است. با این 
قابلیت، کاربران اندروید و iOS مى توانند از حساب هاى واتس آپ خود در دستگاه هاى 

مختلف به طور همزمان براى ارسال و دریافت پیام در برنامه استفاده کنند، حتى زمانى 
که تلفن هایشان دسترسى فعال به اینترنت ندارد. این ویژگى مدتى است که در نسخه بتا 

فعال شده است. شما مى توانید همزمان از چهار دستگاه مرتبط و یک تلفن استفاده کنید. 
با این حال، الزم به ذکر اســت که اگر تلفن به مدت 14 روز غیر فعال بماند، دستگاه هاى متصل 

قطع مى شوند.
واتس آپ صفحه پرسش هاى متداول خود را با جزئیات مربوط به قابلیت پشتیبانى از چند دستگاه 
به روزرسانى کرده است. واتس آپ اکنون به کاربران این امکان را مى دهد تا حساب پیام رسانى فورى 
خود را به حداکثر چهار دستگاه از جمله لپ تاپ یا رایانه شخصى متصل کنند. کاربران براى دسترسى 
به این قابلیت نیازى به اتصال تلفن هاى خود به اینترنت ندارند. با این حال، اگر بیش از 14 روز از تلفن 
خود استفاده نکنید، واتس آپ شما را از دستگاه هاى جفت شده جدا مى کند. واتس آپ تأیید مى کند 
که رمزگذارى انتها به انتها را در چت هایى که با استفاده از دستگاه هاى متصل انجام مى شود، فعال 

مى کند. بنابراین نه واتس آپ و نه شــخص ثالث 
نمى توانند پیام هایى را که در رایانه هاى 
شــخصى یا لپ تاپ متصل ارســال یا 

دریافت مى کنید بخوانند.

چگونه اکانــت واتس آپ خــود را به 
دستگاه ثانویه پیوند دهیم؟

براى استفاده از قابلیت چند دستگاهى، کاربران باید واتس 
آپ خود را به آخرین نسخه به روز کنند. پس از انجام این 
 WhatsApp کار، مى توانید این مراحل را براى استفاده از
در چندین دستگاه دنبال کنید: Whatsapp را در تلفن 
هوشمند Android خود باز کنید و روى منوى سه نقطه 

ضربه بزنید. دستگاه هاى مرتبط را انتخاب کنید. کاربران iOS واتس آپ مى توانند با ضربه زدن روى 
نماد تنظیمات، دستگاه هاى مرتبط را انتخاب کنند.

پیوند یک دستگاه را انتخاب کنید.
قفل گوشى خود را با احراز هویت بیومتریک باز کنید یا پین را وارد کنید.

برنامه web.whatsapp.com یا WhatsApp Desktop را روى رایانه 
شخصى یا لپ تاپ خود باز کنید.

کد QR را از طریق تلفن هوشمند خود اسکن کنید.
پس از پیوند، مى تــوان به واتس آپ به طور همزمان در دســتگاه هاى 
مختلف براى ارسال و دریافت پیام دسترسى داشت. الزم به ذکر است که 

برخى از ویژگى ها در دستگاه هاى مرتبط پشتیبانى نمى شوند.
طبق گفته WhatsApp، مشاهده مکان زنده در دستگاه هاى جفت شده 
امکان پذیر نیست. ایجاد و مشاهده لیســت هاى پخش یا ارسال پیام با 
پیش نمایش پیوند از واتس آپ وب روى دستگاه هاى ثانویه امکان پذیر 
نیســت. عالوه بر این، کاربران آیفون نمى توانند چت را در دستگاه هاى 
مرتبط حذف یا پاك کنند. تماس یا ارســال پیام با یک کاربر با نســخه 

قدیمى تر WhatsApp نیز در دستگاه پیوند شده پشتیبانى نمى شود.

                                                                     چگونه بر روى چند دستگاه فعال کنیم؟

 
 

د. 
هاى متصل 

چند دستگاه 
سانى فورى 
ى دسترسى

از تلفن   روز
یید مىکند 
ى شود، فعال 

مى کند. بنابراین نه واتس آپ و نه شــخص ثالث 
نمى توانند پیام هایى را که در رایانه هاى 
شــخصى یا لپ تاپ متصل ارســال یا 

دریافت مى کنید بخوانند.

چگونه اکانــت واتس آپخــود را به 
دستگاه ثانویه پیوند دهیم؟

براى استفاده از قابلیت چند دستگاهى، کاربران باید واتس 
این آپ خود را بهآخرین نسخه به روز کنند. پساز انجام
WhatsApp کار، مى توانید این مراحل را براى استفاده ازp

pدر چندین دستگاه دنبال کنید: Whatsapp را در تلفن

dهوشمند Androidخود باز کنید و روى منوى سه نقطه 

ضربه بزنید. دستگاه هاىم
نماد تنظیمات، دستگاه هاى
پیوند یک دستگاه را انتخاب

واتـــــس آپ را                                                   چگونه بر روى چند دستگا

شرکت مایکروســافت قصد دارد به زودى ویندوز 
11 را به روز رســانى کرده و قابلیت جدیدى به آن 

اضافه کند.
نسخه بعدى ویندوز 11 تجربه جدید جستجو را به 
کاربران ارائه مى دهد. مایکروسافت وعده داده که 

این به روز رسانى به زودى منتشر مى شود.
 به زودى، مایکروسافت، شروع به ارائه به روزرسانى 
براى جســتجو در ویندوز 11 خواهــد کرد این به 
روزرسانى به شما امکان مى دهد تا فایل ها، تنظیمات 
و پاسخ هاى سریع را در وب پیدا کنید. مایکروسافت 
در یک پســت وبالگ نوشــت:" با به روز رسانى 
مى توانید در هر کجا که هستید سرعت جست وجوى 

خود را افزایش دهید."
مایکروســافت اعــالم کــرد:" ایــن قابلیت به 
ویندوز هاى قدیمى نیز مى آید. به روز رسانى ویندوز 
10 در تاریخ بعدى انجام خواهد شد و مایکروسافت 

به دنبال آزمایش این ویژگى در نســخه آینده 
Insiders Preview  اســت. " براســاس 

گزارش ها، اگــر نمى خواهید به نکات 
برجسته جستجو دسترسى داشته باشید، 

این ویژگى را مى توان غیرفعال کرد. 
کاربــران وینــدوز مى توانند براى 
غیرفعال کردن یــا فعال کردن این 

ویژگى  ابتدا به تنظیمات رفته گزینه  حریم خصوصى 
و امنیت را انتخاب کرده بعد بروى  تنظیمات جستجو 
کلیک کــرده و در آخر به نمایش نکات برجســته 

جستجو مراجعه کنند.
آخرین به روز رسانى ویندوز 11 همچنین یک برنامه 
خانوادگى جدید را ارائــه مى دهد که به عنوان یک 
مرکز عمل مى کند که در آن مى توانید فرزندان خود 
را موقعیت یابى و ردیابــى کنید و اطالعاتى درباره 
فعالیت هاى دیجیتال خانواده خود در ویندوز، ایکس 
باکس و حتى اندروید به دســت آورید. ویژگى ها 
شامل نظارت بر زمان نمایش، کنترل هاى والدین، 

و فیلتر هاى وب سایت است.
مایکروســافت همچنیــن ویرایشــگر ویدئوى 
Clipchamp خود را به عنوان یک برنامه صندوق 

ورودى در وینــدوز 11 عرضه مى کند که ویرایش 
فیلم ها  را براى کاربران ویندوز 11 آسان 

مى کند.

اغلب افراد داده هاى مهم و حساس در حساب هاى کاربرى آنالین خود 
ذخیره دارند که باید از آن حفاظت کنند. انتخاب رمز عبور امن و قوى یکى 
از راه هاى مهم براى حفاظت از حساب هاى کاربرى است. با این حال، 
انتخاب رمز عبور قوى زیاد جدى گرفته نمى شــود و اغلب افراد از رمز 
عبور هاى ضعیف استفاده مى کنند. هر چه رمز عبور قوى تر باشد، هکر ها 
سخت تر مى توانند اطالعات افراد را نیز هک کنند؛ بنابراین انتخاب رمز 

عبور امن و قوى اهمیت ویژه اى دارد.
انتخاب رمز عبور قوى در عین ســادگى بسیار دشــوار است، زیرا یک 
رمز خوب عالوه بر این که هیچ کس نباید قادر به حدس زدن آن باشــد، 
باید رمزى باشد که به خاطر سپردن آن براى افراد راحت باشد. این کار 
کمى موضوع را پیچیده کرده و مرز باریکــى بین این دو ایجاد مى کند. 
خوشبختانه، راه ها و ایده هاى بسیار زیادى با پیشرفت علم و فناورى براى 
ایجاد گذرواژه هاى قوى وجود دارد. گذرواژه اى قوى و امن محســوب 
مى شود که به طور کامل تصادفى و ترکیبى از حروف کوچک، بزرگ و 
اعداد باشد. تحقیقات جدید نشان داده است که کاراکتر گذرواژه قوى و 
امن نباید کم تر از 12 عدد باشد. همچنین کاربران از اطالعات شخصى 

خود نباید در آن استفاده کنند.
سایت هاى زیادى در این خصوص وجود دارد که کاربران با استفاده از آن 
مى توانند یک گذرواژه قوى براى حساب هاى کاربرى خود ایجاد کنند. 
این نوع خدمات به نام «Password Generator» معروف است و از 
ترکیب رمز هاى طوالنى استفاده مى کند و همچنین مشخص مى کند 

که طول پسوردتان چقدر است.

ویندوز 11 به زودى به روزرسانى مى شود

شد و مایکروسافت 
 نســخه آینده 
"" براســاس 

کات 
اشید، 

رد.
ى

ین 

1فیلم ها  را براى کاربران ویندوز 11
مىکند.

ساخت رمز عبور امن با 
راه حل هاى ساده  آگهی مناقصه

مهدى احمدى - شهردار خوانسار

شهردارى خوانسار به استناد بودجه سال 1401 و مجوز شماره 61 مورخ 1401/02/06  شوراى محترم اسالمى شهر، در نظر دارد  نسبت به واگذارى عملیات اجراى 
پروژه انجام آسفالت خیابان اصلى شهر (ضلع غربى بلوار معلم) را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل اقدام نماید.  ضمناً پروژه هاى ذیل بدون 

محاسبه تعدیل مى باشد .

شرایط:
1. پیشنهاد دهندگان مى بایست داراى صالحیت فنى رتبه بندى راه و ساختمان در رشته مرتبط باشند.

2. پیشنهاد دهندگان مى بایست مبلغ ضمانت نامه را به حساب 0105922986005 بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه واریز و یا ارائه ضمانت نامه بانکى با اعتبار 3 
ماهه به مبلغ مذکور در وجه شهردارى خوانسار اقدام نمایند. 

3. متقاضیان مى بایست جهت شرکت در مناقصه به سایت اینترنتى setadiran.ir (سامانه تدارکات الکترونیکى دولت) مراجعه و ثبت نام نمایند.
4. مهلت دریافت اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به ادرس setadiran.ir تا تاریخ 1401/02/21 مى باشد.

5. پیشنهاد دهندگان از تاریخ 1401/2/15 لغایت پایان وقت ادارى 1401/02/31 مدارك ذیل را در پاکت الك و مهر شده شامل :
الف) محتوى برگ استعالم و ضمانتنامه پیمانکار.

ب) مدارك و اسناد شرکت شامل : (تصویر اساسنامه – گواهى صالحیت – آخرین تغییرات دارنندگان امضاء مجاز – تصویر شناسنامه و کارت ملى دارندگان امضاء 
مجاز)

ج) محتوى برگ پیشنهاد قیمت ها بر اساس شرایط عمومى پیمان و فهرست بها همراه با آنالیز بهاى موارد و یا قیمت مقطوع شامل تهیه قیر با پیمانکار و تهیه قیر با 
کارفرما (( کلیه کسورات به عهده پیمانکار مى باشد)) را تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى نمایند.

6. زمان بازگشایى پیشنهادات رسیده روز یکشنبه مورخ 1401/03/01  مى باشد.
7. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اطالعات و مشخصات پروژه به دفتر فنى مراجعه و یا با تلفن 57770847 شهردارى تماس حاصل فرمایند.

8. در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده مناقصه تا مدت یک هفته از بازگشایى پاکتها، شهردارى سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد 
و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.

9. شهردارى در رد و یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه آگهى بعهده برنده مناقصه مى باشد.
م.الف: 1312375   

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصهاعتبار به ریالمحل اجراءنام پروژهردیف

روکش آسفالت 019 خیابان  اصلى شهر1
27/000/000/0001/350/000/000معابر اصلى شهر( ضلع غربى بلوار معلم) 
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8 مورد از مضرترین غذا هـا
 براى سالمتى را بشناسید

یک متخصص تغذیه مى گوید: احتمال این که اشخاصى که گوشت فرآورى 
شده زیادى مصرف مى کنند، دچار فشــار خون، بیمارى قلبى و بیمارى مزمن 

انسدادى ریه شوند باال است.
 اگر مى خواهید زندگى سالم ترى داشته باشید باید دور یک سرى از غذا ها را 

خط بکشید؛ این غذا ها از جمله  مضرترین غذا ها براى سالمتى هستند.

آنجال الگو، متخصص تغذیه، مى گوید که غذا هاى ســرخ کرده از جمله مضرترین غذا ها 
براى سالمتى بوده و نباید قوت غالب هیچکس باشد. غذا هاى سرخ کرده، چربى، نمک و 
کالرى بیشترى دارند که همگى براى سالمتى قلب مضر هستند و همچنین مى توانند باعث 

چاقى مفرط شوند.

آندره آ ُپل، پزشک و مشاور تغذیه مى گوید که چیپس سیب زمینى به چند دلیل ناسالم 
است: «مواد مغذى شان پایین و چربى و سدیم شان باالست. اشخاصى که سالمتى 

شان برایشان اهمیت دارد باید از چیپس دورى کنند.»

اگر در قسمت اطالعات غذایى، «شکر افزوده» به چشم تان خورد، قید آن غذا را بزنید. 
آندره آ پل مى گوید: «ارزش غذایى شکر افزوده صفر اســت و در تحقیقات پزشکى 
مشخص شده که خطر چاقى مفرط و بیمارى هاى مرتبط با سوخت و ساز را افزایش 

مى دهد.» 

آریکا هوشایت، متخصص تغذیه Paloma Health مى گوید: «روغن هاى فرآورى شده 
نظیر روغن هسته انگور، سویا، کانوال براى سالمت مضر هستند و باید از آن ها دورى کرد. 
این بدین خاطر است که در حین فرآورى، تحت حرارت هاى بسیار باال قرار مى گیرند و این 

کار روغن ها را اکسیده مى کند.

این دسته از چربى ها در بسیارى از غذا هاى بسته بندى شده و فست فود ها وجود دارند. ُپل مى گوید: «پژوهش ها 
نشان داده که چربى هاى هیدروژنه نرخ مرگ و میر را افزایش مى دهند. این چربى ها هیچ مزه اى به مواد غذایى 
اضافه نمى کنند و تنها هزینه ها را براى تولیدکننده کاهش مى دهند. مثــًال بعضى برند هاى کره بادامى زمینى 

متاسفانه حاوى این نوع چربى ها هستند.»

کربوهیدرات تصفیه شده شامل نان سفید، برنج سفید، پاستا، شیرینى، پیتزا و خیلى چیز هاى دیگر مى شود. این اقالم 
خوراکى داراى شکر باال بوده و باعث چاقى مى شوند. محصوالت غالت فرآورى و تصفیه شده اغلب خالى از فیبر 

بوده و بر سالمت روده تاثیر منفى مى گذارند.

مصرف گوشت فرآورى شده با بیمارى قلبى کرونرى (CHD) رابطه مستقیم دارد. ریزان شالى، پزشک و متخصص 
تغذیه مراجعانش را ترغیب مى کند که هر نوع گوشت فرآورى شده را از رژیم غذایى خود حذف کنند، به خصوص از 

وعده ى صبحانه.

غذاى 1
سرخ کرده

 چیپس2

چربى هاى 5
هیدروژنه

آنجال الگو غذاى

باید از سوسیس، هات داگ، سوسیس و کالباس بالونى، گوشت گاو خشک شده، پپرونى و چیز هایى از این قبیل تا حد 
امکان پرهیز کرد چرا که این غذا ها از مضرترین غذا ها به حساب مى آیند. الگو مى گوید: «سازمان جهانى بهداشت 

گوشت فرآورى شده را به عنوان یکى از مهم ترین عامالن کارسینوژن یعنى سرطان زا معرفى کرده است.»

 شکر 3
افزوده

روغن هاى 4
فرآورى شده

کربوهیدرات 6
تصفیه شده

سوسیس 7
براى 

صبحانه

 گوشت 8
فرآورى شده

چگونه سینوس هایتان را تمیز کنید
-زبانتان را به سقف دهانتان فشار دهید.

-یک انگشت را میان ابروهایتان گذاشته و فشار دهید.
-حود بیست ثانیه نگه دارید.

-سینوس هایتان باید شروع به تخلیه شدن کنند.

این تکنیک چگونه عمل مى کند؟
ســینوس ها، حفره هاى توخالى در اســتخوان جمجمه 
هســتند. این حفره ها با هم در ارتباطند و با بافت غشاى 
مخاطى و مخاط پرشــده اند. این اســتخوان ها نســبتا 
انعطاف پذیرند؛ بنابراین یک ماساژ ساده مى تواند به تمیز 
کردن هرگونه مایعى که در درون این حفره ها انباشــته 

شده است، کمک کند.
فشار میان ابروها، استخوان پیشانى را کمى داخل برده 

و روى استخوان بینى هم که در پشــت آن است تاثیر 
مى گذارد. فشــار ریتمیک زبان به سقف محکم دهان، 
فک فوقانى و تیغه  بینى را تحت تاثیر قرار مى دهد. این 
اســتخوان، مجرا هاى بینى را به دهان مرتبط مى کند. 
فشار باعث مى شود تیغه بینى به عقب و جلو بجنبد. این 
حرکت باعث مى شود سایر استخوان ها به  سمت بیرون 
برجسته شوند و در نتیجه مایع از سینوس ها خارج شده 
و به سمت بینى و حلق حرکت مى کند.این شیوه، به  درد 
آن هایى مى خورد که انعطاف پذیرى استخوانشان زیاد 
است. اگر غشاى مخاطى  شما خیلى ملتهب باشد، ممکن 

است سینوس هایتان به راحتى تخلیه نشوند.

چگونگى 
تخلیه سینوس ها 
در کمترین زمان

آیا شما نیز از آن دسته افرادى هستید که از غش کردن و از حال رفتن خود و یا والدینشان نگرانى دارند؟ 
اگر این گونه است آیا مى دانید براى این امر چه کارى باید بکنید؟

براساس اعالم مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى هاى آمریکا افراد بالغ براى جلوگیرى از حال رفتن 
باید چهار نکته ذیل را همواره به یاد داشته باشند:

1- از پزشک و داروساز خود بخواهید که در دارو هاى تجویزیتان تجدید نظر کند.2- شروع به انجام 
ورزش هایى کنید که باعث تقویت پا ها و کمک به حفظ تعادل بدنتان کند.3- به صورت ساالنه قوه 
بینایى خود را با مراجعه به چشم پزشک مورد ســنجش قرار داده و شماره عینک خود را به روزرسانى 
کنید.4- محیط خانه خود را امن سازید. براى مثال اشیاء تیز، اجسام سخت و مواردى که ممکن است 

در زمان سقوط با آن ها برخورد کنید را از محیط حذف کنید.
در این میان، دارو ها یکى از عوامل اصلى ایجاد غش و از حال رفتن افراد است. یافته ها نشان مى دهد 
دارو ها یکى از رایج ترین دالیلى است که باعث افزایش خطر از حال رفتن در افراد کهنسال مى شود. با 

این حال، خوشبختانه دارو ها جزو عواملى محسوب مى شوند که به راحتى قابلیت تغییر را دارند.
 براساس اعالم انجمن طب سالمندان آمریکا در سال 2019، تمامى دارو هایى که عملکرد مغز انسان 
را تحت تاثیر قرار مى دهد باید با هوشیارى کامل از سوى بیمار مصرف شود، زیرا این دارو ها مى تواند 
خطر از حال رفتن بیمار را به همراه داشته باشد.امروزه فشار خون باال یکى از بیمارى هاى زمینه اى رایج 
محسوب مى شود که بسیارى از افراد براى کنترل آن اقدام به مصرف دارو مى کنند. متاسفانه این دارو ها 
به ویژه در افراد کهنسال مى تواند باعث افت فشار خون ناگهانى شود. یک فرد سالمند به راحتى پس از 

ایستادن ممکن است با کاهش فشار خون از حال برود.

مصرف انواع چاى تاثیرات مفیدى در اختالالت نورولوژیک مانند نارسایى شناختى و از دست دادن 
حافظه دارد.چاى یکى از پر مصرف ترین نوشیدنى ها در جهان اســت. چاى سبز، چاى سیاه و چاى 

اوالنگ از گیاه Camellia sinensis (L.) O. Kuntze ساخته شده است.
جاذبه مصرف انواع چاى به خاطر وجود نوع خاصى از آنتى اکسیدان ها به نام پلى فنول ها است.

در این میان، چاى سبز به طور گسترده اى مورد مطالعه قرار گرفته و مشخص شده است اثراتى مفید 
روى انواع بیمارى از جمله سرطان، چاقى، دیابت، و بیمارى هاى التهابى و نوروژنیک دارد. انواع مطالعات 
مشاهده اى و مداخله اى، اثرات مفید مصرف چاى را در اختالالت نورولوژیک مانند نارسایى شناختى 

و از دست دادن حافظه ثابت کرده اند.
تجمع پروتئین Tau و پالك هاى آمیلوئیدى Aβ مى توانند به عنوان استرسور، پروسه ایجاد بیمارى 

آلزایمر را ایجاد کرده یا در پیشرفت این بیمارى دخیل باشند.
مطالعات بالینى و آزمایشگاهى مزایاى مصرف چاى سبز به را به وجود ترکیبات کاتچین (GTCs) مانند 

اپى گالوکاتچین گاالت (EGCG) نسبت داده اند.
اهداف GTCs در پیشــگیرى و یا درمان آلزایمر عبارتند از: تجمع غیــر طبیعى پروتئین هاى Aβ و 
α-سینوکلین، مسیرهاى التهاب سلولى در بیماران آلزایمرى، افزایش بیان پروتئین هاى پروآپوپتوزى 
و استرس اکسیداتیو که با اختالل عملکرد سلول هاى عصبى و مرگ سلول هاى عصبى در مغز مرتبط 

هستند.
به گفته متخصصــان کانادایى، ترکیــب EGCG موجب 

تغییر شکل الیگومرهاى (Oligomer) بتاآمیلوئید شده 
و در نهایت مانع از شــکل گیــرى پالك هاى مضر و 
آسیب رسان مى شود. تحقیقات نشان داده اند که خواص 
محافظتى چاى سبز حتى پس از هضم همچنان فعال 

مى مانند.
این مطالعات نشان داده اند زمانى که 

چاى سبز توسط آنزیم هاى 
روده هضم مى شــود، مواد 
شیمیایى حاصل از این هضم 
با عواملى که موجب ابتال به 

آلزایمر مى شــوند، مقابله 
مى کنند.

دالیل غش کردن و 
راه هاى جلوگیرى از آن

تأثیر مثبت این نوشیدنى 
بر آلزایمر

ترکیــب EGCG موجب Gن کانادایى،

هاى (Oligomer) بتاآمیلوئید شده 
ــکل گیــرى پالك هاى مضر و 
 تحقیقات نشان داده اند که خواص 
لللللعال حتى پس از هضم همچنان ف

اده اند زمانى که 
یم هاى 
د، مواد

ن هضم 
ابتال به 

قابله 

غذا نباید جایگزین درمان هــاى دیگر براى ســالمت روان، از جمله 
دارو هاى تجویزى شود؛ اما تعدادى از مطالعات نشان داده اند که تغییرات 
رژیم غذایى مى توانند منجر به بهبود معنى دارى در خلق وخو و بهزیستى 

ذهنى شوند.
برخى غذا ها اگرچه منجر به تغییر یک شــبه خلق وخو نمى شــوند؛ اما 
گنجاندن آن ها در وعده هاى غذایى، ممکن اســت باعث شود متوجه 

بهبود خلق وخوى خود شوید.

سبزیجات
ســبزى هاى برگ دار پایــه رژیم غذایى 
سالمت مغز محســوب مى شوند؛ 
زیرا ارزان و همه کاره هستند و مواد 
مغذى آن ها در مقابل کالرى، بیشــتر 
اســت. کلم پیچ، اسفناج، ســبزى چغندر 
منابع خوبى از فیبر، فوالت و ویتامین هاى 
C و A هستند. اگر طرفدار ساالد نیستید، این 
سبزیجات را به سوپ ها، خورشت ها، سرخ کردنى ها اضافه یا آن ها را به 
سس پستو یا اسموتى تبدیل کنید. یک وعده کوچک جلبک دریایى را 
هفته اى یک بار به عنوان منبع ید، فیبر، روى و مواد مغذى گیاهى اضافى 

به بشقاب خود اضافه کنید.
هرچه بشقاب شما رنگارنگ تر باشد، مغزتان سالم تر مى ماند. مطالعات 
نشان مى دهند که ترکیبات موجود در میوه ها و سبزیجات با رنگ روشن 
مانند فلفل قرمز، زغال اخته، کلم بروکلى و بادمجان مى توانند بر کاهش 

التهاب، بهبود حافظه، خواب و خلق وخو تاثیر بگذارند. مواد غذایى قرمز و 
آووکادو را فراموش نکنید که سرشار از چربى هاى سالم هستند و میزان 

جذب مواد مغذى گیاهى را از سایر سبزیجات افزایش مى دهد.

غذاى دریایى
ماهى ســاردین، صدف، ماهى 
آزاد و ماهى کاد منابع اسید هاى 
چرب امگا 3 با زنجیره بلند و براى 
ســالمت مغز ضرورى هســتند. 
غذا هاى دریایــى همچنین منبع 
خوبى از ویتامین B۱۲، ســلنیوم، 
آهن، روى و پروتئین هستند. اگر ماهى 
نمى خورید، دانه هاى چیــا، دانه هاى کتان و 

سبزیجات دریایى نیز منابع خوبى از امگا 3 هستند.

آجیل، لوبیا و دانه ها
سعى کنید روزانه بین نصف تا یک فنجان کامل 
لوبیا، آجیل و دانه  بخورید. بادام هندى، بادام، 
گردو و تخمه کدو تنبل، میان وعده اى عالى 
هســتند، اما مى تــوان آن ها را بــه غذا هاى 
سرخ شده و ساالد نیز اضافه کرد. لوبیا سیاه و قرمز، عدس و 
حبوبات را نیز مى توان به سوپ، ساالد و خورشت اضافه یا به عنوان 

یک وعده غذایى میل کرد. کره هاى آجیل نیز منابع مفید غذایى هستند.

ادویه ها و گیاهان
پخت وپز بــا ادویه ها نه  تنها طعم غذاى شــما را بهتــر مى کند، بلکه 
مطالعات نشــان مى دهند که برخى ادویه ها ممکن اســت به تعادل 
بهتــر میکروب هــاى روده، کاهش التهــاب و حتى بهبــود حافظه

 منجر شوند.
 ادویه هایى که ممکن اســت از ســالمت مغز حمایت کنند عبارتند از: 

زردچوبه، دارچین، رزمارى، مریم گلى، زعفران و زنجبیل.

شکالت تلخ
مطالعات نشان داده اند افرادى که به  طور منظم 
شکالت تلخ مى خورند، 70 درصد کمتر در 
معرض خطر ابتال به افسردگى هستند. 
شــکالت تلخ مملو از فالونول ها 
از جمله اپى کاتچین اســت، اما 
شکالت هاى شــیرى آن قدر 
فراورى شــده اند کــه اپى کاتچین 

زیادى در آن ها باقى نمى ماند.

براى بهبود خلق و خو، سراغ کدام خوراکى ها برویم؟

ســ

م
اســ
خ منابع
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چرب
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خوبى
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گردو و تخ
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نیزمىتوانبهسوپ حبوباترا

مطالعات نشان
شکالت تل
معرض
شــ

فراو

گرفتگى بینى کامال شایع اســت و مى تواند به  دلیل ســرماخوردگى، آنفلوانزا، آلرژى هاى فصلى یا 
باکترى هاى مضر ایجاد شود.

لیزا دى اســتفانو، استادیار دانشــگاه میشــیگان در درمان آسیب شناسى اســتخوان، راهى ساده 
و غیر تهاجمى براى تمیز کردن سینوس ها ارائه مى دهد.



06استاناستان 4307 سال نوزدهمشنبه  17 اردیبهشت  ماه   1401

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

راى شماره 140060302026015722 مورخ 1400/12/07 هیات دو خانم جنت هاشمى موسى 
آبادى به شناسنامه شماره 61 کدملى 5129797809 صادره سمیرم سفلى فرزند حسین نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 142,23 مترمربع از پالك شماره 192 
فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 
رسمى متقاضى موضوع اسناد انتقال 18958- 1384/04/21 دفتر 114 اصفهان و 116455- 

1385/06/29 دفتر 4 اصفهان و 45519- 1387/09/09 دفتر 108 اصفهان 
 راى شماره 140060302026015723 مورخ 1400/12/07 هیات دو آقاى حجت اله نامدارى 
به شناسنامه شماره 5 کدملى 5129774817 صادره دهاقان فرزند امراله نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 142,23 مترمربع از پالك شماره 192 فرعى از 99 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى 
موضوع اسناد انتقال 18958- 1384/04/21 دفتر 114 اصفهان و 116455- 1385/06/29 

دفتر 4 اصفهان و 45519- 1387/09/09 دفتر 108 اصفهان 
راى شــماره 140060302026015726 مورخ 1400/12/07 هیــات دو خانم مریم ثالثى به 
شناسنامه شماره 1749 کدملى 5129464931 صادره از سمیرم سفلى فرزند محمدعلى نسبت 
به یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 142,23 مترمربع از پالك شماره 192 
فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 
رسمى متقاضى موضوع اسناد انتقال 18958- 1384/04/21 دفتر 114 اصفهان و 116455- 

1385/06/29 دفتر 4 اصفهان و 45519- 1387/09/09 دفتر 108 اصفهان 
راى شــماره 140060302026015727 مورخ 1400/12/07 هیات دو خانم اکرم باســره به 
شناســنامه شــماره 3774 کدملى 1293260381 صادره اصفهان فرزند غالمرضا نسبت به 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 142,23 مترمربع از پالك شماره 192 
فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 
رسمى متقاضى موضوع اسناد انتقال 18958- 1384/04/21 دفتر 114 اصفهان و 116455- 

1385/06/29 دفتر 4 اصفهان و 45519- 1387/09/09 دفتر 108 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابــان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجــع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/17 - تاریخ انتشــار نوبت 
دوم: 1401/03/01 - م الــف: 1312096 - رئیــس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان

- موسوى /2/233
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و 
بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم 
مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلــت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027014793 مورخ 1400/11/20 شــرکت نیرومان صنعت 
سپاهان بشماره شناسه ملى 10260538056 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثى بر روى قسمتى 
از قطعه زمین پالك 1 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 230/307 مترمربع. 
خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/01- م الف: 1312124- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى 

صادقى وصفى /2/237

مزایده
شماره: 0002800- تاریخ: 1401/02/02- اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى 
شهر در پرونده کالسه 0002800 له خانم مهرى معمارى علیه آقاى حسن شماعى به خواسته 
مطالبه مهریه به میزان 99 عدد ســکه بهار آزادى در نظر دارد تعداد 9 عدد خط همراه اول به 
شــماره هاى یــک: 09123442437، دو: 09198603893، ســه: 09199651064، چهار: 
09198044035، پنج: 09190879583، شــش: 09195926652، هفت: 09195926801، 
هشت: 09199359575، نه: 09194170119 که کارشناس رسمى دادگسترى به ترتیب یک: 
150000000 ریال، دو: 1100000، سه: 1500000، چهار: 1500000، پنج: 1000000، شش: 
1000000، هفت: 1300000، هشــت: 1200000، نه: 1200000 ارزیابى نموده را از طریق 
مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده در تاریخ چهارشنبه 1401/03/04 ساعت 9 صبح در 
محل اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر برگزار مى گردد. خریدار کسى است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار میبایست ده درصد قیمت پیشنهادى را فى المجلس 
و مابقى را ظرف یکماه از تاریخ مزایده به حساب دادگسترى واریز نماید در غیر این صورت ده 
درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد، شایان ذکر است اجراى 
احکام مدنى تکلیفى در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست 
10 درصد بهاى مال را طى یک فقره چک تضمین شده در وجه اجراى احکام مدنى دادگسترى 
آماده و با در دست داشتن اصل و کپى چک و اصل کارت ملى نیم ساعت قبل از شروع مزایده به 
اجراى احکام مدنى مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپى کارت ملى و 
اصل فیش سپرده شده تحویل اجرا نمایند. م الف: 1311371- مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى 

دادگسترى شهرستان خمینى شهر - على حسن زاده /2/239
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 140160302006000039- تاریخ: 1401/01/08

رأى هیأت 
با توجــه به تقاضانامــه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه به موجب ســند الکترونیکى شــماره 
139620302006003465 و سند 153880 مورخ 1383/8/3 دفترخانه 73 خمینى شهر و صفحه 
359 دفتر 434 و مالحظه نقش ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم زهرا موســوى به 
شناسنامه شماره 1008 کدملى 1141703300 صادره خمینى شهر فرزند مصطفى در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 126/62 مترمربع پالك شماره 1618 فرعى از 114 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

رأى هیأت 
با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه به موجب ســند الکترونیکى شــماره 
139620302006003465 و ســند 153880 مورخ 1383/8/3 دفترخانه 73 خمینى شهر و 
صفحه 359 دفتر 434 و مالحظه نقش ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى 
که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى 
به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ 
خانم على عمادى به شناسنامه شــماره 18 کدملى 1141671689 صادره خمینى شهر فرزند 
عبدالرحمن در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 126/62 مترمربع پالك 
شماره 1618 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید 

و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 8/30 متر دیواریست به راهرو اختصاصى ملک مجاور از پالك 114/289 

شرقا به طول 17/38 متر دیوار به دیوار پالك 114/1618 باقیمانده که فعال 288 فرعى باقیمانده 
میباشد

جنوبا در دو قسمت که قسمت دوم پخى شکل است به طول هاى 5/52 متر و 3/20 متر درب 
و دیواریست به گذر

غربا به طول 14/58 متر درب و دیواریست به کوچه بن بست 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق 
مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى 
مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/17- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/01- 
م الف: 1310355 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 

محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /2/240
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139860302006004746- تاریخ: 1398/04/13 جلســه هیــأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1398114402006000525 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم عزت گل آرا مبنى بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 775 و 796 و797 و 774 فرعى از 158 

اصلى واقع در بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از شهردارى خمینى شهر 
ثبت در صفحات 250 و 28 و 292 و 304 دفاتر 151 و 4 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا 
و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز 
گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم عزت گل آرا به شناسنامه شماره 8 کدملى 1141499665 
صادره فرزند براتعلى نسبت به 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع پالك شماره 775 
و 796 و 797 و 774 فرعى از 158 اصلى واقع در صدراباد بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 10 متر درب و دیواریست به گذر 

شرقا به طول 20 متر دیوار به دیوار پالك 775 و 796 فرعى 
جنوبا به طول 10 متر دیوار به پالك 797 و 796 

غربا به طول 20 متر دیوار به دیوار پالك 774 و 797
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى مــاده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/17- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/01- م الف: 1311209 - عضو قضائى - مجتبــى پور على. رئیس اداره راه و 
شهرسازى - عباس سعیدى. مدیریت جهاد کشاورزى - حمید رضا کریمى. قائم مقام رئیس واحد 

ثبتى خمینى شهر - على اصغر حسین زاده /2/242 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006008878- تاریخ: 1400/12/22 جلســه هیــأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000414 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مژگان شاهین مبنى بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب ذیل دفتر 716 صفحه 347 و دفتر 
716 صفحه 332 و دفتر 716 صفحه 335 و دفتــر 716 صفحه 338 و دفتر 716 صفحه 341 
و دفتر 716 صفحه 329 و ســند الکترونیک 3073 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا 
و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز 
گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مژگان شــاهین به شناسنامه شــماره 10202 کدملى 
1142326845 صادره فرزند یداله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209/26 مترمربع پالك 
شماره 762 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و 

رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول هاى 0/97 متر و 9/13 متر دیوار به دیوار پالك باقیمانده 

شرقا به طول هاى 15/88 متر و 6/10 متر دیوار به دیوار و به دیوار پالك 87/6012 
جنوبا به طول 9/10 متر دیوار و درب است به گذر 

غربا به طول هاى 6/70 متر و 14/96 متر دیوار است به پالك 87/3450 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/17- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/01- م الف: 1310357 - عضو قضائى - مجتبى پور على.  رئیس اداره راه و شهرسازى 

- سید حاج احمدى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى ملک زاده /2/244
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026011640 مورخ 1400/09/03 هیات دو آقاى غالمحسین قائلى 
به شناسنامه شماره 311 کدملى 1286946638 صادره اصفهان فرزند حسن بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 91,07 مترمربع از پالك شــماره 986 فرعى از 15177 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق مالکیت رسمى متقاضى موضوع 

سند مالکیت ذیل صفحه 233 دفتر 409 تأیید گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/17 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/01 - م الف: 

1312010 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/231
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026016142 مورخ 1400/12/21 هیات یک خانم مریم سلطانى مال 
خلیفه به شناسنامه شماره 569 کدملى 6329685711 صادره لردگان فرزند على اکبر بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 141 مترمربع از پالك شماره 10022 فرعى از 15177 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى 

موضوع سند انتقال شماره 105711- 1385/04/24 دفتر 9 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/17 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/01 - م الف: 

1312157 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/235

دریا قدرتى پور
زمانمان محدود شد به یک ســاعت و 14 دقیقه و 44 ثانیه. زمانى که 
دبیر اجرایى خانه کارگر اســتان اصفهان به دعوت مــا براى حضور در 
دفتر «نصف جهان» پاســخ گفت و با انرژى، دقت و با صراحت لهجه 

همیشگى اش، سئواالتمان را پاسخ داد. 
قرار مالقاتمان بعدازظهر یکى از روزهاى اردیبهشت بود. زمانى که بحث 
اضافه شدن دستمزدها از آب و تاب افتاده بود و این بار به چالش اصالحیه 
دستمزدها رسیده بودیم. او با یک ضرب و جمع سریع، محاسبه کرد که در 
سال 1401 هر کارگر به فراخور وضعیت تأهلش، حدود دو میلیون تومان 
بیشتر از سال 1400 و حداقل،پنج میلیون تومان مزد خواهد داشت؛ اینکه 
این میزان افزایش حداقل مزد، طى دهه گذشته، شاهکار به یاد ماندنى 
دولت محسوب مى شــود اما بار اول نبوده که این میزان رشد حقوقى 
را تجربه مى کنیم. اصغر برشــان از چاله هاى عمیقى گفت که با این 
دستمزدها پر نمى شود و همانطور دست نخورده باقى مى ماند و هنوز براى 
«شادمانى» خیلى زود است. او البته به وضعیت کارفرما هم اشاره کرد و 
اینکه تعدیل کردن نیروى کار به کم و زیاد شدن دستمزد مربوط نیست.

باالخره آخر و عاقبت طرح تغییر مصوبه افزایش 
دستمزد 1401 چه شد؟ با توجه به اینکه قرار بود 
در رابطه با حداقل دستمزد کارگران اصالحیه هایى 

انجام شود؟
این یک طرح انحرافى، بدون دید کارشناسى و صرفاً به بهانه پاسخگویى 
به افزایش حقوق کارگران بود که علت طــرح آن این بود که افزایش 
دستمزدها به مذاق برخى خوش نیامده بود. از همان ابتدا و بعد از مطرح 
شدن این اصالحیه با آن مخالفت شد. وزیر کار و همه اعضاى شوراى 
عالى کار باالتفاق به این طرح نه گفتند به این خاطر که با وجود افزایش 
57/4 درصدى دستمزد 1401، باز هم فاصله بین دستمزد و خط معیشت 

کارگران به قوت خود باقى است و دیگر جاى چانه زنى باقى نمى ماند.
اصالً چرا در حالى که در ماده 41 قانون به صراحت 
اعالم شــده حداقل مزد کارگران باید ترکیبى از 
نرخ تورم به عالوه ســبد معیشت باشد و اعالم 
نوسانات نرخ تورم در پایان هر سال این امکان 
را به ما مى دهد که نیم نگاهى به سال آینده داشته 

باشیم باز هم هر سال ســاعت ها و روزها در این 
رابطه چانه زنى مى شود؟ آیا این موضوع یک روند 

معیوب نیست؟
با شما موافقم که این چانه زنى، یک روند معیوب است به این خاطر که 
اگر قانون کار از سال 1369 اجرا مى شد، چانه زنى براى تعیین حداقل 
مزد کارگران تا این حد طاقت فرســا نبود. بله در قانون آمده که حداقل 
مزد کارگران باید ترکیبى از نرخ تورم به عالوه سبد معیشت باشد. سبد 
معیشت هم برگرفته از تورم ساالنه است که چشم اندازى براى تصمیم 
گیرى هاى سال جدید به ما خواهد داد. دلیل چانه زنى هاى پایان سال 
نمایندگان کارگرى و کارفرمایى و دولت براى تعیین حداقل مزد کارگران 
و  دلیل مقاومت بیش از پیش کارفرمایان در مقابل افزایش مزد کارگران، 
اجرا نشدن ماده 7 قانون کار است. اگر ماده 7 قانون کار اجرا مى شد، امروز 
شاهد فعالیت سه ضلع مثلث تشکل رسمى ذیل قانون کار بودیم؛ کانون 
شوراى اســالمى کار، مجمع عالى نمایندگان کارگرى و انجمن هاى 
صنفى. با وجود چنین تشکل هایى، کارگر هم، عالوه بر برخوردارى از 
امنیت شغلى و قدرت چانه زنى با کارفرما، نمایندگان خودش را در این 
تشکل ها انتخاب مى کرد و آن نمایندگان هم، با برخوردارى از پشتوانه 
میلیون ها کارگر به عنوان اعضاى تشکل ها، قدرت چانه زنى با کارفرما را 
داشتند. به دلیل اجرا نشدن ماده 7 قانون کار، طى سه دهه گذشته، کارگر 

حتى بابت دوام شغل خودش هم اطمینانى ندارد. 
البته کارگران باید از یک جانب دیگر هم  نگران 
این چانه زنى ها باشند به این علت که با افزایش 
دســتمزد برخى از کارفرماها اقــدام به تعدیل 

نیروهاى خود خواهند کرد.
همانطور که گفتم اجرا نشدن ماده 7 قانون کار، این نگرانى ها را ایجاد 
کرده اســت اما در کنار این موضوع بحث تعدیل ها را مطرح کردید، به 
نظر من چه دستمزدها افزایش داشته باشد و یا خیر، ما با تعدیل نیروهاى 
کار روبرو هستیم به این دلیل که  قدرت خرید پایین آمده و با جریانات 
نابسامان اقتصادى، نداشتن نقدینگى، افزایش هزینه هاى انرژى وغیره 
که به یک سونامى تبدیل شده، بدون افزایش دستمزد هم شاهد تعدیل 
نیروها هستیم به این خاطر که بازار کشش چنین هزینه هایى را ندارد؛ 
البته این موضوع را هم فراموش نکنیم که افزایش دستمزدها به مسئله 

تعدیل نیروها شتاب بیشترى مى دهد. 

همانطور که مى دانید در این سال ها شاهد بودیم 
که دلیل اصلى مخالفت کارفرمایان با افزایش مزد 
کارگر، همین بهانه ها بوده است؛ کارفرمایانى که 
مى گویند به واســطه تورم و گرانى انرژى و مواد 
اولیه و غیره، حقوق هاى جارى هم زیاد اســت و 
از پس همین هم برنمى آیند. از ســوى دیگر با 
کارگرانى روبرو هســتیم که آنها هم به واسطه 
افزایش تورم از میزان حقوقشان ابراز نارضایتى 
مى کنند . با این تفاســیر آیا ایــن چرخه باعث 
نمى شود وضعیت بازار کار هرسال بدتر از سال 

قبل شود؟
اول این را بگویم که ما اســم ایــن افزایش دســتمزدها را حقوق زیاد 
نمى گذاریم اما حقوق یا هر هزینه اى براى تولیدکننده باید متناسب با 
عرضه و تقاضاى بازارش باشد، در حالى که اکنون با چنین شرایطى روبرو 
نیستیم و این عدم تعادل باعث شده که کارفرمایان نیز ناراضى باشند. 
از سال 69 تا امروز، چه در دولت اصالحات و چه در دولت اصولگرایان، 
تصمیم گیرى براى صنعت ســوداگرانه بوده است و این باعث شده که 
بخش زیادى از تولید به دست افرادى بیافتد که تجربه و مهارت کافى 
نداشــته اند. شــاهد این مدعا هم از بین رفتن صنعت سیمان اصفهان 
و همچنین از بین رفتن ســهام کارخانه کاشــى نیلو بود. اگر دولت و 
سیاستگذارانى که اکنون همسو و یکدست هستند، تدبیر مناسبى براى 
این موضوع نیاندیشند به هر حال مشکالت جدى ترى ایجاد خواهد شد. 
بنابراین دولت باید با تدبیر، سیاست خارجى را قوت ببخشد و با رفع موانع 
صادرات در اقتصاد، تعادل ایجاد کند. از سویى دیگر با توسعه گردشگرى، 
بازار تقاضاى تولید را باال ببرد. خوشبختانه امسال یکى از سال هاى نادرى 
بود که شوراى عالى کار تمام تالش اش را کرد تا 57 درصد افزایش حقوق 
به حداقل بگیران اضافه شود، ولى آنچه اضافه شد با تورم موجود فاصله 
دارد و هنوز چیزى از اجراى آن نگذشته، تورم موجود این افزایش دستمزد 

را بى اثر کرده و در حقیقت تورم حقوق کارگران را بلعیده است.
پس با این حساب و از طرفى با حذف ارز ترجیحى، 
تغییر چندانى در سطح معیشتى کارگران ایجاد 

نمى شود، درست است؟
اگر دولت تغییر کالنى در اندیشه هایش ایجاد نکند، همین میزان افزایش 

مزد 1401که در نظر کارگران، مناسب و خوب است، حداکثر تا خرداد 
1401باعث خوشحالى شان خواهد شد. قوه مجریه و قانونگذار بدون در 
نظر گرفتن جایگزین ارز ترجیحى، ابتدا ارز را حذف کردند و سبب گرانى 
و افزایش هزینه هاى تولید و درمان و معیشــت مردم شدند و نگفتند 
چگونه و چه چیزى را جایگزین ایــن ارز خواهند کرد؟در چند روز اخیر 
آقاى رئیس جمهور اعالم کرده اند نان گران نشود یا به صورت منطقى 
قیمت آرد اضافه شود که این حرف سبب گرانى رشته آشى و ماکارونى 
شد. در دارو نیز مشکالت جامعه کارگرى فراوان است و بیشتر داروها 
زیر مجموعه بیمه تأمین اجتماعى نیست و با حذف ارز دولتى قیمت دارو 
چند برابر شده است. به گفته برخى از داروخانه دارها، آنچه شاهد هستیم 
ناشى از طرح شدن این قانون در جامعه است و هنوز مرحله تولید دارو 
بدون ارز ترجیحى آغاز نشده؛ خدا به داد مردم برسد وقتى داروها با نرخ 

جدید وارد بازار شوند.
شــما در صحبت هایتان بــه کارفرماها هم حق 
دادید اما همانطور که گفتید شیرینى این افزایش 

دستمزد مدت زیادى دوام نخواهد داشت.
کارفرمایان عزیز ارزشمندترین نیروهاى ما هستند و اگر آنها نباشند 
کار و تولیدى هم نیست؛ بنابراین، کارفرمایان به عنوان سرمایه هاى 
کشور به شمار مى روند اما توصیه مى کنیم که این افزایش دستمزدها 
را بزرگنمایى نکنند به این خاطر که با وجود تورمى که در کشور وجود 
دارد این میزان دستمزد چندان زیاد نیست. اما این اعتقاد را هم دارم 
که کارفرمایان باید به دنبال قوانین حمایتى باشند. اینکه یک کارفرما 

قرارداد کوتاه مدت با کارگر منعقد کند جز لجاجت چیز دیگرى نیست. 
نباید ســیاه نمایى کرد و گفت که با افزایش حقوق و دستمزدها دنیا 
به آخر رسیده است. قبول داریم که پایین آمدن تقاضاى خرید و بى 
تدبیرى ها باعث شده که بسیارى از فعاالن و تولید کنندگان را از دست 
بدهیم و به سرنوشت امروز دچار شویم. شاهد این مدعا هم وضعیتى 
است که براى صنعت سیمان و فوالد ما ایجاد شده است و اینها تقصیر 
کارگران نیست و ربطى به افزایش دســتمزدها هم ندارد. در دنیاى 
امروز، دیگر صرف ضرب دو در دو، به نتیجه 4 ختم نمى شــود. پس 
کارفرما هم باید توسط دولت حمایت شود؛ هم از نظر فراگیرى فرهنگ 
و دانش کارفرمایى و هم از نظر اقتصادى، منتها اعمال این حمایت 
مشروط به این اصل است که دولت وظایف حاکمیتى خود را به درستى 
انجام دهد. متأسفانه کارفرمایان، کارگر را به شکل متاعى مى بینند 
و مى خواهند این متاع را هر چه ارزان تر بخرند. این تفکر باید اصالح 
شود. به طور مثال امروز در کشور ما تحمل داشتن یک یا دو نماینده 
کارگر در قوه قانونگذارى را ندارند. هیچکدام از فرزندان ما نمى خواهند 
در آینده شغلشان کارگر باشد و این به خاطر عدم فرهنگسازى است. 
در عین حال یک پیک موتورى، ماهانه مى تواند به صورت میانگین 
ده میلیون تومان درآمد داشته باشد اما همین کارگر  اگر مولد باشد و 
بخواهد 8 ساعت کار کند تنها نیمى از این حقوق را دریافت مى کند 
بنابراین ترجیح مى دهد که شغل مولدى نداشته باشد و دستمزدهاى 
بیشترى از طریق شغل کاذب به دست بیاورد واین براى اقتصاد کشور 

فاجعه است. 

دبیر اجرایى خانه کارگر استان اصفهان در گفتگو با نصف جهان:

چانه زنى هر ساله بر سر دستمزد
 یک روند معیوب است



ورزشورزش 07074307 سال نوزدهمشنبه  17 اردیبهشت  ماه   1401

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

راى شماره 140060302026012930 مورخ 1400/10/02 هیات یک خانم راضیه سادات 
کلوشانى به شناســنامه و کدملى 1272345971 صادره اصفهان فرزند سیدمهدى بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 102,24 مترمربع از پالك شماره 16 فرعى از 14915 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان تأیید طبق مالکیت رسمى 
متقاضى موضوع ســند انتقال 224056- 96/4/1 و 123801 - 63/3/14 دفتر 2 اصفهان 

تأیید گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/01 - م الف: 

1311723 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/228

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

راى شماره 140160302026000540 مورخ 1401/01/25 هیات دو خانم اکرم 
قاسمى رزوه به شناسنامه شــماره 5750009777 کدملى 5750009777 صادره 
چادگان فرزند على بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 66,56 مترمربع از 
پالك شماره 82 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت رسمى تقى رفیعى
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب 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 مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 

شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1401/02/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/01 - م الف: 

1311538 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/218

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 

در ثبت شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقــدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به 
ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى اصالحى بشماره 140060302027007642 مورخ 1400/07/10 مهرى 
اتحادى ابرى فرزند على بشماره شناســنامه 1282 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1283641690 در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین 
پالك 12535 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197/07 مترمربع صحیح 
مى باشد. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/17 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/03/01- م الف: 1311556- رییس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/222

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

راى شماره 140060302026016083 مورخ 1400/12/17 هیات یک آقاى محسن زارعى 
به شناســنامه شــماره 14798 کدملى 1292300671 صادره اصفهان فرزند اکبر بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 31 مترمربع از پالك 15272 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از 

مالکیت یداله شیرانى
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/01 - م الف: 1311549 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى 

2/220/

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000236 مورخ 1401/1/17 احمد رضا جابرى پوده فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 34 صادره از دهاقان بشــماره ملى 5129864468 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 278 فرعى از 15201 اصلى 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 90/44 مترمربع. خریدارى طى ســند رسمى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/17 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/01- م الف: 
1311596- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شــرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى 

2/224/

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000244 مورخ 1401/1/17 حسینعلى جابرى پوده فرزند 
نصراله بشماره شناسنامه 66 صادره از شهرضا بشماره ملى 5129838051 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 237 فرعى از 15201 اصلى واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 60/80  مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از 
مالک رسمى مصطفى مسائلى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/01- م الف: 1311707- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى 

صادقى وصفى /2/226

03

02

یکى از چهره هاى کلیدى و باتجربه خط دفاعى سپاهان، 
گئورگى ولسیانى است؛ او در بازى با استقالل موفق شد 
پنالتى به دست آمده براى تیمش را با ضربه اى دقیق به تور 
دروازه استقالل بدوزد تا خیلى زود طالیى پوشان شکست 
در دیدار خانگى را با نتیجه تساوى تغییر دهند. نکته جالب 
اینکه مدافع گرجستانى سپاهان در هفته پیش از تعطیالت 
لیگ هم توانســته در روز برترى 4 گله ســپاهان مقابل 
صنعت نفت، دو بار در نقش گلزن بدرخشد. با این وصف، او 
توانسته از 5 گل اخیر تیمش، 3 گل را خود به تنهایى به ثمر 
رسانده باشد که البته 2 گل ولسیانى از روى نقطه پنالتى 

مقابل صنعت نفت و استقالل بوده است.

در بازى فینال کاپ امارات تیم هاى شباب االهلى دبى و 
العین برابر هم قرار گرفتند. در وقت هاى قانونى مســابقه 
نتیجه تســاوى 2 - 2 رقم خورد و انتخــاب قهرمان به 
ضربه هاى پنالتى کشیده شــد. در این بخش العین موفق 
به شکست شباب االهلى شــد و به قهرمانى کاپ امارات 
رسید. فدریکو کارتابیا هر دو گل شباب االهلى را در دقایق 
28 و 81 زد. گل هاى العین هم در دقایق 53 و 75 توسط 
البا و کاندو به ثمر رسیدند. احمد نوراللهى در ترکیب اصلى 
شــباب االهلى بازى کرد اما مهدى قائدى دیگر بازیکن 

ایرانى این تیم، نیمکت نشین بود

رکورد عجیب مدافع سپاهان

حسرت بزرگ
 براى 2 سرخابى 

01

منچسترســیتى در حالى که در بازى مقابل رئال تا دقایق 
پایانى صعودش قطعى بود، 2 گل دریافت کرد و در نهایت 
حذف شد تا یکى از سایت ها به بازنشر یک مصاحبه قدیمى 
بپردازد و دلیل ناکامى ســیتى را یک «طلســم» بداند! 
دیمیترى سلوك، مدیر برنامه یحیى توره در گفتگو در سال 
2018 در واکنش به نیمکت نشــینى موکلش گفت: «پپ 
تمام آفریقا را علیه خود کرد، بسیارى از هواداران آفریقایى از 
سیتى روى برگردانده اند و من مطمئنم جادوگران آفریقایى 
در آینده نمى گذراند گواردیوال قهرمان لیگ قهرمانان شود. 
یک نفرین براى پپ وجود خواهد داشــت. زندگى به شما 

نشان خواهد داد من راست مى گویم یا خیر!»

 دروازه بان سابق سپاهان نباید بیش از این به مسیر خطا برودنفرین ابدى براى «پپ»! 

«پیاِم» آزمونى که بیرانوند
 در آن رد شد 

مرضیه غفاریان
«اگر 10 بــار دیگر به عقب برگــردم بازهم لیگ 

پرتغال را انتخاب مى کنم.»
به نظر مى رســد پیام نیازمند هم پا در مســیرى 
گذاشته که علیرضا بیرانوند پیش از او، آن را تا انتها 
رفته است! این همه سماجت پیام درمورد درستى 
انتخابى که داشته براى چیست؟ مگر این تصمیم 
او در این یکســال جز ویران شدن کاخ رؤیاهایش 

ثمرى هم داشته است؟
سنگربان شــماره یک تیم ملى هم دو سه سال پیش 
درست در روزهاى ابتدایى حضورش در لیگ بلژیک 
قاطعانه از تصمیمش بــراى مانــدن در تیم آنتورپ 
مى گفت و معتقد بود تنهــا با یک مأموریت به بلژیک 
رفته است: موفقیت در اروپا. رؤیایى که این روزها گلر 
ایرانى پورتیموننزه نیز آن را در سر مى پروراند و مى گوید 
مطمئن است آینده در پرتغال از آِن او خواهد بود چرا که 

تالش زیادى در این مدت انجام داده است.
على بیرو هــم از این حرف ها زیــاد مى زد. حتى 
وکیل او پــار را فراتر گذاشــته بود بــه هواداران 
بیرانوند قول داده بود علیرضا آنها را با مســابقات 
درخشان خود شگفت زده خواهد کرد و «بعدها» او 
را یکى از بهترین خریدهاى آنتورپ مى نامند. اما 
اینکه «بعدها» آخر و عاقبت گلر شــماره یک تیم 
ملى ایران در این باشــگاه بلژیکى چه شد را همه 

مى دانند و نیازى به شرح ماوقع نیست.

همه اهالى فوتبال مى دانند کــه بیرانوند نه تنها 
بهترین خرید آنتورپ نشــد که این روزها و پس از 
انتقال قرضى اش به بوآویشتاى پرتغال، دست از 
پا درازتر، تالش مى کند به پرسپولیس برگردد. او 
پیش از سفر به اروپا با مهار ضربه «کریس رونالدو» 
در جام جهانى روسیه بر سر زبان ها افتاده بود و با 
آرزوى پیشرفت بیشــتر به بلژیک رفت اما چیزى 
نمانده بود جایگاهش در تیــم ملى ایران را هم در 

مقدماتى جام جهانى قطر از دست بدهد.  
این درســت که بازى در لیگ هاى معتبر اروپایى 
آرزوى تمام فوتبالیســت هاى کشــورمان است 
و حتى برخــى از لژیونرهاى ما موفق شــده اند با 
عملکرد درخشــان خود در این قاره چشم ها را به 
خود خیره کنند اما نباید این نکته را نادیده گرفت 
که تحقق این رؤیا و گشایش قفل دِر ورود به کاخ 
چنین رؤیایى براى هر فوتبالیست ایرانى و در هر 

پستى میسر نیست. 
بــه همــان انــدازه کــه مهاجمــان تکنیکى و 
موقعیت شــناس ما مى توانند در لیگ هایى چون 
پرتغال، بلژیک و تا اندازه اى آلمان موفق باشــند، 
این درخشــش بــراى گلرهاى ایرانــى در میان 
دروازه بان هــاى توانمند شــاغل در لیگ اروپا، 
کارى ســخت و بــه تعبیــر بهتــر، غیرممکن

 است.
براى دانســتن علت این موضوع نیاز نیســت که 

کارشناس باشید؛ با یک جستجوى ساده در اینترنت 
و مشــاهده ویدیویى از تمرینات سخت و طاقت 
فرساى چند تن از گلرهاى مطرح جهان پى به دلیل 
تفاوت فاحش آنها با بهترین سنگربانان کشورمان 
خواهید برد. غیر از این، اگــر جزو عالقه مندان به 
این رشته ورزشى باشــید محال است تا کنون به 
تماشاى چند ثانیه از مسابقات فوتبال بین تیم هاى 
اروپایى ننشسته باشید و تاکتیک هاى تهاجمى آنها 
حین مسابقه و سرعت انتقال توپ از دفاع به حمله 
را در این تیم ها ندیده باشــید. کدام تیم حاضر در 
باالترین سطح فوتبال کشورمان را سراغ دارید که 
شیوه تمرینى دروازه بان هایش نزدیک به تمرینات 
گلرهاى خارجى باشد؟ قدرت خط آتش کدامیک 
از تیم هاى لیگ برترى ایران بــه پاى مهاجمان

 تیم هاى اروپایى مى رسد؟
پس بیراه نگفته ایــم اگر مدعى شــویم برترین 
گلرهاى ایران براى حفاظت از ســنگر تیم هاى 
اروپایى ساخته نشده اند؛ مگر اینکه واقعًا شرایطى 
براى آنها فراهم شــود که به جاى ده بار به عقب 
برگشتن، به بیست سى ســال پیش برگردند. آن 
وقت اگر در همان روزهاى آغازین پا به توپ شدن 
به مدارس فوتبال معتبر جهــان بروند و زیر نظر 
بهترین مربیان جهان و با ســخت ترین تمرینات 
آموزش کنند شــاید موفق شوند این سنگ بزرگ 

را به هدف بزنند.

یک پیشکسوت فوتبال اصفهان 
مى گوید سپاهانى ها مثل همیشه 
در خط دفاع مشکالت جدى دارند.

حسین چرخابى درباره تساوى یک 
بر یک ســپاهان و استقالل اظهار 
کرد: هر دو تیــم از نظر حفظ توپ 
اشــتباهات زیادى داشتند. وسط 
زمین هــر دو تیم فشــرده بازى 
مى کردند و تعداد پاس هاى هر دو تیم به عدد باالیى نمى رسید. استقالل پس از این که پشت محوطه 
جریمه سپاهان خالى شد روى دروازه سانتر کرد. تیر دوم همان جاى همیشگى که سپاهان ضعف دارد. 

سپاهان همان همیشگى بود از نقطه اى ضربه خورد که همیشه ضربه مى خورد.
او ادامه داد: سپاهانى ها این بار برخالف همیشه از عمق نفوذ کردند و استقالل هم در این نقطه آسیب 
پذیر بود. مشخص شد که استقاللى ها در عمق خط دفاعى مشکل دارند. پس از گل تساوى بازى متعادل 
شد و در برخى مواقع استقالل و در قسمت هایى از بازى سپاهان حمله مى کرد. در مجموع سپاهان یک 
برترى اندك و نسبى داشت اما مساوى براى هر دو تیم عادالنه بود. با این که هر دو تیم دوست داشتند 

بازى را ببرند اما بدشان نمى آمد بازى مساوى شود.
این پیشکسوت فوتبال با بیان این که دانیال اسماعیلى فر و امیدنورافکن کمتر نفوذ مى کردند، گفت: بیشتر 
سانترها توسط حسینى در سمت راست انجام مى داد و دفاع چپ و راست سپاهان کمتر جلو مى آمدند. این 

نشان داد که نسبت به دیگر بازى ها کمى تغییرات در تیم به وجود آمده و کمتر تمایل به حمله داشتند.
او اضافه کرد: مشکل همیشگى سپاهان بى نظمى خط دفاع بود. آن ها در این بازى هم خطا زیاد داشتند. 
مجبور بودند خطا کنند چون اگر این کار را نمى کردند استقاللى ها صاحب موقعیت مى شدند. دلیل این که 
سپاهان نتوانست در جام حذفى، لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا نتیجه بگیرد همین بى نظمى و ضعف 

در خط دفاع بود. محرم نویدکیا براى فصل آینده باید به مسائل دفاعى هم فکر کند.

تقابل ذوب آهن و هــوادار یکى از 
سردترین و کم موقعیت ترین بازى 
انجام شده در نیم فصل دوم بود و از 
نظر فنى بار کیفیتى چندانى نداشت. 
تعطیلى یک ماهه لیــگ و فقدان 
مسابقات رسمى باعث شده بود که 
بازیکنان هر دو تیــم از نظر بدنى 
سنگین بوده و از شرایط مسابقه دور 

باشند و نتوانند بازى قابل قبولى را به نمایش بگذارند. از طرف دیگر شباهت شیوه بازى ذوب آهن و هوادار و 
نزدیکى نوع تاکتیک انتخابى دو تیم منجر به آن شد بیشتر زمان بازى به درگیرى هاى میانه میدان بگذرد 

و از سوى هیچ کدام از دو تیم موقعیت هاى گلزنى و صحنه هاى جذاب چندانى خلق نشد.
تارتار تیمش را با دو تغییر بزرگ و با آرایش 1_2_4_3 به میدان فرستاد و مطابق هفته هاى اخیر به دنبال 
ارائه یک بازى بسته و واکنش گرایانه بود. ســرمربى ذوب آهن با توجه به مصدومیت فرعباسى از پارسا 
جعفرى در درون دروازه اســتفاده کرد و در پیکان خط حمله نیز خالقى فر را جانشین باقرپسند کرده بود. 
ذوبى ها در این دیدار تالش داشتند تا با واگذارى مالکیت توپ، فضا را از فوالد گرفته و با ارائه یک بازى 
بسته، با پرس شدید شاگردان عنایتى راه گلزنى هوادار را ببندند و در ضدحمالت به گل  دست یابند.اتفاقى 
که در عمل رخ نداد و بازیکنان هوادار با دیکته برترى خــود در نیمه دوم ورق را به نفع خود برگرداندند و 

صاحب هر 3 امتیاز بازى شدند.
هوادار در اجراى بازى بسته و دفاعى تبحر دارد و با شیوه بازى ذوبى ها آشنا بود و با اتکاء به همین شناخت 
توانســت با راه هاى نفوذ ذوب آهن را ببندد و عمال خط حمله این تیم را زمین گیر کرده و از جریان بازى 
خارج کند. عنایتى تیمش را با آرایش 2_1_4_3 به میدان فرستاد و با استفاده از برترى عددى خود در خط 
میانى و دفاع، پرس سنگینى را روى بازیکنان ذوب آهن به اجرا در آورد و عمال به بازیکنان ذوب آهن اجازه 
موقعیت سازى چندانى نداد. شاگردان عنایتى حمالت بیشترى را ترتیب دادند اما نزدیکى شیوه بازى هر 
دو تیم باعث شد که هیچ کدام از طرفین نتوانند موقعیت گلزنى را خلق کنند و اکثر حمالت دو تیم زهر و 
برندگى الزم را نداشت. با این وجود شاگردان عنایتى روى یک توپ گیرى درست و توانایى فردى جعفرى 

از غفلت مدافعان و بى تجربگى دروازه بان ذوب آهن نهایت استفاده را کرده و به گل رسیدند.
واقعیت آن است که بازیکنان ذوب آهن بخاطر تعطیلى هاى مداوم لیگ از شرایط آرمانى فاصله دارند و از نظر 
قواى جسمانى آماده نیستند و همین فاکتور باعث شد که مقابل هوادار نتوانند پرس الزم را داشته باشند. از 
سوى دیگر یکنواخت بودن روند حمالت ذوب آهن و اتکاى آنها به استفاده از یک سیستم، به تیم هاى مقابل 
اجازه آنالیز دقیق و بستن راه هاى نفوذ ذوب آهن را مى دهد. اتفاقى که در بازى مقابل هوادار نیز رخ داده و تیم 
عنایتى با دفاع تخریبى و فشرده خود اکثر معبرهاى نفوذ ذوب آهن را بسته و اجازه خلق موقعیت چندانى را به 
آنها نداد. آنچه مسلم است دالیل شکست ذوب آهن را مى توان در 3 فاکتور اتخاذ تاکتیک اشتباه، فقدان تنوع 

تاکتیکى، کاهش آمادگى جسمانى و دور شدن بازیکنان از شرایط مسابقه خالصه کرد.

 سپاهان، همان همیشگى!

مهمترین علل شکست گاندوها
 برابر هوادار
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هافبک سپاهان پس از تساوى تیمش برابر استقالل در مورد 
توهین هواداران این تیم، اظهار کرد: خودتان دیدید سر یک 
خطاى کوچک، فحاشى به خانواده اصًال خوب نیست. به نظرم 
این اتفاق در شأن باشگاه بزرگ استقالل و هوادارانش نیست. 
براى کسانى که فحاشى کردند متأسفم، من هم جوابشان را         
دادم. االن در سپاهان هستم و خیلى خوشحالم، امیدوارم بخاطر 
این مسائل از کاه، کوه نسازند. خیلى خوشحالم که در سپاهان 
بازى مى کنم. فرشاد احمدزاده افزود: ما موقعیت هاى بهترى 
داشتیم و مى توانستیم برنده شویم. بهتر بازى کردیم اما اتفاقات 

فوتبال است و نتیجه مساوى شد، ولى به نظرم باید مى بردیم.

فحاشى کردند، جواب دادم



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

آنکس که از دنیا زیاد برداشت به فقر محکوم است و آنکس که خود را 
از آن بى نیاز انگاشت در آسایش است  و آنکس که زیور دنیا دیدگانش 
را خیره سازد دچار کوردلى شــود  و آنکس که به دنیاى حرام عشق 
ورزید، درونش پر از اندوه شد و غم و اندوه ها درخانه دلش رقصان شد 
که از سویى سرگرمش سازند و از سویى دیگر رهایش کنند، تا آنجا 
که گلویش را گرفته در گوشه اى بمیرد، رگ هاى حیات او قطع شده 

موال على (ع)و نابود ساختن او بر خدا آسان است.
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اصالحیه آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله اي شماره  4010/1001  

(شماره هاي 2001001188000001، 2001001188000002 و 2001001188000003 در سامانه ستاد)
شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه: ضمانتنامــه معتبر یــا فیش واریــز وجه نقد به شــماره  شــبا 
IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزي با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اي اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با 
مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. 

(تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36270820)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1401/02/10 لغایت ساعت 16:00 روز پنج شنبه مورخ 

1401/02/22
جلسه توجیهی: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی و بازدید که در روز هاي 
شنبه و یکشنبه  مورخ 1401/02/24 و 1401/02/25 ساعت 10:00 صبح مطابق جدول ذیل  برگزار می گردد، الزامی 

بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر 
تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/03/02 در "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه 
فیزیکی(پاکت الف) آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي 

اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/03/03، سالن کمیسیون معامالت 

ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
ضمنا می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید
    http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir

 www.erec.co.ir              www.setadiran.ir                  1309838:م.الف

نوبت  دومنوبت  دوم

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

مبلغ تضمین شرکت در گروهبنديموضوع مناقصهشماره مناقصه
مناقصه (ریال)

شرایط و  الزامات 
ورود به مناقصه

4010/1001

احداث بانکهاي خازنی 
20 کیلوولت در پستهاي 
63/20 کیلوولت تیران، 

گلپایگان و سیمان 
اصفهان در 3 گروه

گروه1: پست63/20 کیلوولت تیران
909,731,000(شماره 2001001188000001 در سامانه ستاد)

دارا بودن گواهینامه 
صالحیت پیمانکاري 

با حداقل رتبه 5 نیرو 
از سازمان برنامه و 

بودجه کشور 

گروه2: پست 63/20 کیلوولت گلپایگان
923,595,000(شماره 2001001188000002 در سامانه ستاد)

گروه3: پست 63/20 کیلوولت سیمان اصفهان
914,899,000(شماره 2001001188000003 در سامانه ستاد)

زمانمحل برگزاري جلسه توجیهیگروه

پست 63/20کیلوولت سیمان 
اصفهان

پست 63/20کیلوولت سیمان اصفهان  به آدرس: اصفهان، اتوبان ذوب آهن، جاده 
یزد آباد، جنب کارخانه سیمان اصفهان

روز شنبه 
1401/02/24

پستهاي 63/20کیلوولت 
تیران و گلپایگان

پست 63/20 کیلوولت تیران  به آدرس: شهرستان تیران، میدان بسیج، خیابان 
بهزیستی

روز یکشنبه 
1401/02/ 25

بدینوسیله از کلیه سهام داران محترم شــرکت یا وکالى قانونى آنها دعوت 
میگردد در جلســه مجمع عمومى فوق العاده که در روز چهارشــنبه مورخ 
1401/03/04 ساعت 14:00 در مرکز اصلى شرکت واقع در شهر نطنز قطب صنعتى 

اوره - بلوار صنعت  خیابان کارگر برگزار مى گردد حضور بهم رسانید. 
دستور جلسه: 

1- افزایش سرمایه و اصالح ماده 5 اساسنامه 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده
 شرکت نیکو رنگریس نطنز(سهامى خاص )ثبت شده به 

شماره 68 نطنز شناسه ملى : 10260020238

 رئیس هیئت مدیره شرکت نیکو رنگریس نطنز - غالمرضا خبازى

بدینوسیله از کلیه سهام داران محترم شرکت یا وکالى قانونى آنها دعوت میگردد در 
جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده که در روز چهار شنبه مورخ 1401/03/04 
ساعت 10 صبح در مرکز اصلى شرکت واقع در شهر نطنز قطب صنعتى اوره – خیابان 

کارگر برگزار مى گردد حضور بهم رسانید. 
دستور جلسه: 

1- تصمیم گیرى در خصوص بازگشائى و شروع فعالیت مجدد شرکت. 
2- انتخاب اعضاى هیئت مدیره

3- انتخاب بازرسین
4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
شرکت نیکو رنگریس نطنز(سهامى خاص ) ثبت شده به 

شماره 68 نطنزشناسه ملى: 10260020238

 رئیس هیئت مدیره شرکت نیکو رنگریس نطنز - غالمرضا خبازى

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه از برنامه ریزى 
این شرکت براى اشــتغال آفرینى 12 هزار نفرى از 
طریق سرمایه گذارى خبر داد و گفت: فوالد مبارکه 
با گام هاى بلند خود نشــان داده که با اســتفاده از 
ظرفیت هاى موجود، مى تواند به چرخ تولید کشــور 

سرعت بخشد.
محمدیاســر طیب نیا اظهــار کرد: فــوالد مبارکه 
برنامه هاى متعددى براى سرمایه گذارى جهت احداث 
نیروگاه هاى خورشــیدى نیروگاه بادى و بسیارى از 

موارد دیگر را در دستور کار خود قرار داده است.
وى افزود: ایــن ســرمایه گذارى ها در قالب گروه 
پیشــرانان پیشــرفت ایران کلید خورده است که 
هم اکنون برخى از پروژه ها به مرحله اجرا رســیده و 
برخى از آن ها در مراحل مطالعه و ... است که به زودى 

شاهد تحولى در این زمینه خواهیم بود.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
فوالد مبارکه به عنوان بزرگتریــن بنگاه اقتصادى 
کشــور که از آن به عنوان الگوى ملــى بنگاه دارى 
یاد مى شود، با این سرمایه گذارى ها درصدد تحقق 
اشتغال پایدار در کشور است و این مهم را بزرگترین 
مســئولیت اجتماعى خــود مى داند کــه در همین 
راســتا با برنامه ریزى هاى انجام شده در مرحله اول 
این ســرمایه گذارى ها، 12 هزار شــغل مستقیم و 

غیرمستقیم در سراسر کشور ایجاد خواهد کرد.
وى اذعان داشت: بســیارى از مشکالت اجتماعى 
جامعه بــا کارآفرینــى و ایجاد اشــتغال پایدار حل 
مى شــود و اگر ما وظیفه خــود را در جایگاهى که 
هستیم، به درستى انجام دهیم، بسیارى از معضالت 
و مشــکالت از بین مردم جامعه حذف خواهد شد. 
طیب نیا با اشاره به برنامه فوالد مبارکه جهت شناسایى 

فرصت هاى اشتغال و محرومیت زدایى متذکر شد: 
درصدد اجراى رویکردى جدیدى در این خصوص 
هستیم و براى اتمام هرچه سریع تر پروژه ها که منجر 
به بازگشت سرمایه خواهد شــد، مصمم هستیم تا 
به زودى شاهد شکوفایى اقتصاد و اشتغال در کشور 

باشیم.
وى بیان کرد: به لطف الهــى و تالش متخصصان 
داخلــى، ظرفیت هاى خوبــى در صنعــت فوالد 
کشور ایجاد شــده که بســیارى از نیازهاى کشور 
را تأمیــن مى کند؛ رویکرد اصلى ما در توســعه ها و 
سرمایه گذارى هاى اخیر، تولید محصوالت کیفى به 

همراه ارزش افزوده باالست.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه بــا بیان این که 
محصوالتى که در گذشته از دیگر کشورها خریدارى 
مى شد، اکنون به دســت جوانان همین مرز و بوم 

تولید مى شوند، عنوان داشت: خوشبختانه در حال 
حاضر نیاز ما به واردات کاهــش یافته و همین امر 
باعث کاهش چشم گیر خروج ارز از کشور مى شود و 
به همین خاطر زیرساخت هاى زیادى براى توسعه 
فناورانه، نوآورانه و دانش بنیــان در فوالد مبارکه 
ایجاد شــده تا بتوانیم به سرعت این تالش ها را به 

نتیجه برسانیم.
وى در پایان اضافه کرد: با همت همه تالشــگران 
گروه فوالد مبارکه از ابتداى ســال جارى از طریق 
ظرفیت هاى موجود موفق بــه ثبت 30 رکورد تولید 
شــدیم و این موفقیت بزرگ نشــان دهنده تالش 
همه جانبه تالشگران فوالد مبارکه براى جهش تولید 
در کشور است؛ در واقع فوالد مبارکه با گام هاى بلند 
خود نشان داده که با استفاده از ظرفیت هاى موجود، 

مى تواند به چرخ تولید کشور سرعت بخشد.

فوالد مبارکه به چرخ تولید کشور
 سرعت مى بخشد

حجت ا... عبدالملکى طى حکمى میثم مداحى را به مدیر کلــى اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومــى اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان، میثم 
مداحى که در اسفندماه سال 1400 به عنوان سرپرست تعیین شده بود؛ با حکم حجت ا...
عبدالملکى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى به عنوان مدیــر کل اداره تعاون، کار و رفاه 

اجتماعى استان منصوب شد.
در متن این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و شایســتگى هاى جنابعالى به موجب این حکم شما را به 
عنوان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان منصوب مى نمایم. امید است 
با اتکال به ذات اقدس الهى در انجام وظایف و امور محوله و تحقق منویات رهبر معظم 

انقالب و دولت مردمى سیزدهم در وزارت مردم موفق و مؤید باشید.

انتخاب مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان

به مناســبت روز جهانى کار و کارگر گردهمایى بسیجیان 

شرکت پاالیش نفت اصفهان با عنوان « همایش بصیرتى در 
پرتو جهاد تبیین» و با حضور همکاران بسیجى این شرکت 

برگزار شد.
در ایــن گردهمایى مســائل پیرامون «جهــاد تبیین» با 
سخنرانى دکتر روزبهانى استاد علوم سیاسى دانشگاه مورد 

بررسى قرار گرفت.
روزبهانى در جمع همکاران بسیجى شرکت پاالیش نفت 
اصفهان به کلید واژه ســخن مقام معظم رهبرى در جهاد 
تبیین، اشــاره کرد و گفت: رویکرد ما به جهاد، رویکردى 
فرهنگى اســت، یعنى تالشى مســتمر براى بیان حقایق، 
زیرا الزم اســت واقعیت ها و آرمان هاى جمهورى اسالمى 

را به خوبى بیان کنیم.
وى افزود: تبیین محتواى انقالب اســالمى و شرایط پیش 

و پس از آن، تبیین شــعارهاى انقالب، تبیین دستاوردهاى 
انقالب در همه حوزه ها، از وظایف ماست و تکلیف است.

سرهنگ مجیرى فرمانده سپاه ناحیه شاهین شهر و میمه نیز 
طى سخنانى گفت: انقالب اسالمى یک انقالب زنده،پیش 
رو و در حال حرکت و پیشرفت است و همین امر باعث شده 
که خارى در چشم دشمنان باشد و لذا انقالب همیشه مورد 
تهدید دشمنان قرار دارد؛ بنابراین وظیفه نه تنها سپاه بلکه 
همه مردم و بسیجیان جان بر کف است که از انقالب خود 

حفاظت و حراست کنند.
سرهنگ حیدریان فرمانده پایگاه بسیج شهید تندگویان نیز 

به تبیین فعالیت هاى بسیج شرکت پرداخت.
تبرك مراسم با پرچم حضرت ابا عبدا... الحسین (ع) از دیگر 

برنامه هاى این مراسم بود.

گردهمایى بسیجیان شرکت 
پاالیش نفت اصفهان 


