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این خوراکى ها را خام نخورید!تشکیل کانون هاى جدید گردو غبار در اصفهانمتوسط سرعت اینترنت کاربران چقدر است؟قیمت شیرخشک نجومى شد تقابل سپاهانى هاى قدیم در لیگ 2 سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

اگر هر روز 
پنیر بخوریم چه 

اتفاقى براى 
بدنمان مى افتد؟

« شهر» دارى به روایت عدد و رقم
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چرا موش ها 
در اصفهان زیاد 

شده اند؟

پنیر در انواع مختلف و طعم هاى متنوع در سراسر 
دنیا وجود دارد و اکثر مردم به این خوراکى 

عالقه مند هستند، اما مصرف زیاد پنیر براى بدن 
بسیار مضر و خطرناك است. پنیر در تمام انواع و 
شکل ها خوشمزه به نظر مى رسد و احتماًال شما...

 موش هاى شــهر حاال به جاى سوراخ موش، در 
روز روشن و جلوى چشم شهروندان رژه مى روند 
و با پیدا کردن غذا به ویژه در هسته مرکزى شهر، 
روزبه روز فربه تر مى شــوند و چاالکى شان براى 

نماندن زیر دست و پاى شهروندان کمتر.
رامین میرعســگرى، رئیــس اداره هماهنگى و 
نظارت بر خدمات شهرى شــهردارى اصفهان 
در گفت وگو با ایسنا، با اشــاره به اینکه جمعیت 
حیوانات موذى در شهر اصفهان به شدت کنترل 
شــده، مى گویــد: در معاونت خدمات شــهرى 
شــهردارى گروه مبارزه با جوندگان و حیوانات 

موذى را داریم که ...

ماسه هاى هر بیابان از طال استماسه هاى هر بیابان از طال است
جاذبه هاى کویرى؛ گنجى پنهان در استان اصفهانجاذبه هاى کویرى؛ گنجى پنهان در استان اصفهان
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معاون برنامه ریزى و توسعه سرمایه انسانى شهردارى اصفهان تشریح کرد؛

سعید معروف در تهران
 به میدان آسیایى  مى رود

پاسور سابق تیم ملى والیبال بعد از پایان کار خود در لیگ ترکیه براى 
همراهى پیکان در جام باشگاه هاى آسیا وارد تهران شد.

سعید معروف که در ســال هاى اخیر با درخشش خود در ترکیب تیم 
ملى ایران به برند والیبال ایران در سطح جهان تبدیل شد، بعد از 

گذراندن یک فصل نسبتا موفق...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

شناسایى 3000 
کودك مضطرب

 در اصفهان

اعالم نتیجه برنامه غربالگرى  اداره کل بهزیستى استان؛ 

زمان سفر رئیس جمهور به اصفهان  قطعى نشده است
استاندارى اصفهان:
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نویدکیا: نویدکیا: 
 باشگاه تمایل به  باشگاه تمایل به 

عضو کمیسیون برنامه عضو کمیسیون برنامه ادامه همکارى دارد
و بودجه مجلس پاسخ و بودجه مجلس پاسخ 

مى دهد؛مى دهد؛

سهم هر نفر در سهم هر نفر در 
ماه ماه 2121 عدد  عدد 
سنگک است؟سنگک است؟
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وزیر جهادکشاورزى:

فعال یارانه ها 
نقدى پرداخت 

مى شود
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حمایت مرجانه گلچینحمایت مرجانه گلچین
 از همسر رضا رویگرى از همسر رضا رویگرى

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
 مناقصه عمومی شماره 54 / 00 /م 

روابط عمومى شرکت پاالیش  نفت  اصفهان

شرکت پاالیش  نفت  اصفهان در نظر دارد انجام خدمات  ذیل  را بر اساس شرایط  زیر به   پیمانکار واجد  شرایط  واگذار 
نماید. 

1- مشخصات مناقصه:   
1-1- موضوع درخصوص عملیات نگهداري، سرویس و تعمیرات آسانسورهاي موجود در شرکت پاالیش نفت 

اصفهان
1-2- محل انجام خدمات: شرکت پاالیش نفت اصفهان

1-3- مبلغ برآورد تخمینی کارفرما :  7،000،000،000 (به حروف :هفت میلیارد) ریال
1-4- مدت انجام کار: یکسال شمسی 

1-5- سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تقریبی 187،000،000  (به حروف:یکصد و هشتاد و هفت میلیون) ریال 
و تضمین انجام تعهدات به میزان 5 درصد مبلغ پیشنهادي

2- شرایط متقاضی
2-1- شرکتهاي داراي سابقه کار در حوزه آسانسورهاي صنعتی 

2-2- داشتن سوابق کاري مرتبط در 5 سال گذشته 
2-3- داشتن کد اقتصادي و شناسه ملی

2-4- داشــتن سیســتم مدیریت HSE  (داشــتن گواهینامه هــاي ISO -14001  محیط زیســت و
(HSE ایمنی و بهداشت و یا گواهینامه سیستم مدیریت  OHSAS - 18001  

2-5- کسب حداقل شصت امتیاز در ارزیابی کیفی و حداقل امتیاز هر یک از عوامل ارزیابی کیفی.
2-6-پیمانکاران داراي طرح طبقه بندي مشاغل در اولویت می باشند. 

3-نحوه درخواست شرکت در مناقصه
3-1- از کلیه شــرکتهاي واجد شــرایط که داراي صالحیت الزم و آمادگی انجام کارهاي مذکور می باشند، 
دعوت به عمل می آید ضمن ارســال نامه اعالم آمادگی جهت حضور در مناقصه فوق الذکر از  طریق دورنگار
 33964871-031 ، به سایت شرکت پاالیش نفت اصفهان به آدرس www.eorc.ir مراجعه و در قسمت مزایده 
و مناقصه نسبت به دریافت پرسشنامه شرایط پذیرش پیمانکاران و مشاوران (اشخاص حقوقی)  اقدام نموده 
و پس از تکمیل، پرسشنامه موصوف را به همراه مدارك مندرج در پرسشنامه حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از 
نشر آگهی  به شرکت پاالیش نفت اصفهان واقع در کیلومتر 5 جاده اصفهان-تهران، ساختمان مرکزي دوم،  اتاق 

218، کمیته بررسی منابع پیمانکاري و اسناد ارسال فرمایند.
3-2-الزم به ذکر است شرکتهایی که نزد کمیته مذکور داراي پرونده می باشند، می توانند جهت ارسال رزومه 
جدید یا بروز رسانی پرونده با شماره تلفن 33964325 یا 33964324 در صورت عدم پاسخگویی با شماره 
تلفن 33964323-031 تماس حاصل فرمایند. بدیهی است در صورت عدم بروز رسانی به موقع و یا کامل نبودن 

پرونده، هیچگونه مسئولیتی متوجه این کمیته نبوده و صرفًا بر اساس مستندات واصله اقدام خواهد شد.
اسناد و مدارك ارائه شده توسط متقاضی در رابطه با تکمیل پرسشنامه قابل عودت نمی باشد.  -3-3

،(ISO-9001, ISO/TS-29001) داراي گواهینامه بین المللی سیستم هاي مدیریت کیفیت
(OHSAS-18001) ایمنی و بهداشت حرفه اي ،(ISO-14001) زیست محیطی 

اصفهان – کیلومتر 5 جاده تهران    صندوق پستی 415-81465   کدپستی : 8335113115
تلفن : 8-36686041 (031) نمابر : 366152836 (031) – 36686962 (031)

Email : info@eorc.ir        Website : www.eorc.ir

آگهى  مزایده
سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیأت مدیره محترم در نظر دارد نسبت 
به اجاره سالیانه 6 پالك  ویالیى خود واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود چادگان  بر اساس صرفه و 
صالح سازمان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى و در ساعات 
ادارى جهت بازدید از پالك هاى مزایده به واحد فنى دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود واقع در دو کیلو مترى 

شهر چادگان مراجعه نمایند.  
بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در 

نظر گرفتن مراتب زیر  در مزایده شرکت نمایند.
1-موضوع مزایده عبارت است از اجاره سالیانه 6  پالك ویالیى  طبق شرح  زیر:

2-محل دریافت اســناد مزایده دفتر امور قراردادهاى ســازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 
امیرکبیر، ساختمان ادارى است.

3- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1401/3/10 است.
1-3- پیشــنهاد دهندگان براى دریافت اســناد، و مشــخصات مبلغ 2,000,000 ریال به     حســاب شماره 
0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، 

نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت اداري روز سه شنبه مورخ 
1401/3/10 آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه 

سازمان تسلیم نمایند. 
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/03/11 

جهت گشایش پیشنهادها  در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده ها ى مذکور معادل ٪ 5  درصد قیمت کل پایه کارشناسى مزایده 
مربوطه مى باشد که باید  به حساب شــماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش 

مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر 

آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

9- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مزایده مندرج است.
10- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است. 

11-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.
12- جهت مشاهده این آگهى مى توانید به آدرس سایت این سازمان نیز مراجعه فرمایید.

www.ioz.ir  :آدرس سایت سازمان
info@ioz.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان:32673080-031 و031-32673010

چاپ اولچاپ اول

مدت اجارهقیمت پایه کارشناسى (ریال)شماره ویال ردیف
یکسال134/158/000/000
یکسال282/700/000/000
یکسال3154/914/000/000
یکسال4164/158/000/000
یکسال5173/780/000/000
یکسال6207/560/000/000

مسعود منتظرى نجف آبادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود
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جهادکشاورزى:جهادکشاورزى:

 یارانه ها یارانه ها
ى پرداختى پرداخت 

شودشود

2
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وزیــر جهادکشــاورزى اعــالم کــرد تــا زمانى که 
زیرساخت هاى الزم براى اختصاص کاالبرگ کاالهاى 
اساسى فراهم نشــود، یارانه این اقالم به صورت نقدى 
واریز خواهد شد.سید جواد ساداتى نژاد درباره زمان توزیع 
کاالبرگ براى اقالم اساســى اظهار کرد: طبق قانون 
باید به ســمت کاالبرگ برویم، اما چون در حال حاضر 
زیرســاخت هاى الزم براى این کار فراهم نیست، فعًال 
یارانه ها با واریز نقدى پرداخت مى شود. وى افزود: فراهم 
کردن زیرساخت هاى توزیع کاالبرگ الکترونیک زمانبر 
است و هر زمان که این زیرســاخت ها آماده شود، طبق 
قانون پیش خواهیم رفت.وى به برخى از آسیب هاى ارز 

ترجیحى اشاره کرد و افزود: حذف این نوع اختصاص ارز 
یک اصالح بزرگ اقتصادى اســت که دولت ها باید آن 
را انجام مى دادند و دولت ســیزدهم این کار را اصالحى 
به سود مردم مى داند. وزیر جهاد کشاورزى گفت: مردم 
اطمینان داشته باشند که دولت قبل از حذف این ارز، مبلغ 
جبرانى را واریز خواهد کرد.ساداتى نژاد با بیان اینکه مردم 
دغدغه اى از این لحاظ نداشته باشند، تصریح کرد: دو ماه 
قبل از اجراى این طرح، واریز نقدى یارانه آغاز مى شود تا 
قدرت خرید مردم باال بــرود.وى تأکید کرد: یارانه نان و 
دارو تغییر نمى کند و در مورد آرد صنف و صنعت نیز مبلغ 

جبرانى واریز خواهد شد.

 عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلــس درباره 
نامشخص بودن قیمت نان بعد از حذف ارز ترجیحى، 
عنوان کرد: هنوز قیمت آزاد شده جدید مشخص نیست 

که چقدر برآورد شده است. 
احسان ارکانى در پاسخ به این پرســش که آیا میزان 
سرانه هر فرد مشخص شده یا خیر گفت: در گفتگوى 
پیشین همان هفت دهم نان سنگکى که عنوان کردم، 
در واقع مى شــود هر ماه 21 عدد نان سنگک براى هر 
نفر به عنوان الگو تعریف شــده است. البته این شنیده 
غیر رســمى ماســت که این الگو را به عنوان مصرف 
ســرانه در نظر گرفتند. کسى تا این ســهم در ماه نان 

خریدارى کند، مشــمول پرداخت یارانه مى شود یعنى 
به این شکل که شما کارت را مى کشید و اگر زیر سقف 
21 عدد نان ســنگک براى هر نفر در ماه خرید کنید، 
صرفًا همین قیمت فعلى از کارت شما کسر مى شود و 
ما بقى را دولت به نانوایى ها پرداخت مى کند.آن قیمت 
جدید گران شــده و مازاد بر آن را از حساب شما کسر

 مى کنند.
ارکانــى در پایان بیان کــرد: اینها همــه توضیحات 
آقایان اســت کــه مــا مى دانیــم امــا االن عدد و 
رقــم و تاریــخ اهمیــت دارد کــه هیچکــدام داده 

نشده است. 

فعًال یارانه ها 
نقدى پرداخت مى شود

سهم هر نفر در ماه
 21 عدد سنگک است؟

مرگ؛ چند ثانیه بعد
ویدیویــى هولنـــاك از    نصف جهان|
لحظه ســقوط اتوبــوس حامل گردشــگران 
اصفهانــى بــه دره اى در شهرســتان ایــذه 
استان خوزســتان منتشر شــد. این ویدیوى

 21 ثانیه اى که توســط موبایل و از باالى سر 
راننده اتوبوس گرفته شده است نشان مى دهد 
که اتوبوس با ســرعت باال در جاده اى باریک 
در حال حرکت اســت که به یک پیچ تند مى 
رسد اما راننده توان کنترل اتوبوس را از دست 
داده و نمى تواند بپیچد. نتیجه هم مشــخص 
اســت؛ اتوبوس به ته دره سقوط مى کند و این 
لحظه اى اســت که صداى جیغ مسافران در 
ویدیو به گوش مى رســد. گفته شد در هنگام 
وقوع این حادثه جاده بر اثر بارش باران لغزنده 
بوده است. اتوبوس حامل گردشگران اصفهانى 
بعدازظهــر جمعه پیش دچار حادثه شــد. این 
اتوبوس حامل 35 سرنشــین بود که 3 نفر از 
جمله یک پزشــک زن قربانى بــى احتیاطى 

راننده اتوبوس شدند.

بهار از مرند رفت
تــداوم ناپایــدارى هاى    نصف جهان|
جوى در استان آذربایجان شرقى با یک پدیده 
نادر همراه شد. آنطور که خبرگزارى ها گزارش 
داده اند، در چهل و نهمیــن روز از بهار 1401، 
زمســتان به برخى از مناطق آذربایجان شرقى 
به ویــژه شهرســتان مرند بازگشــته و چهره 
این منطقه را زمســتانى کرده است. بنا بر این 
گزارش، بارش برف در این شهرستان رنگ و 
بوى بهار را از بین برده و مردم را غافلگیر کرده 
است. این رخداد نادر باعث افت شدید دما شده 
و مردم که بخارى هاى خودشان را جمع کرده 
بودند مجبور شــدند دوباره آنهــا را برپا کنند. 
سرد شــدن هوا همچنین باعث شده مردم و 
اهالى این شهرستان مجبور به پوشیدن البسه  
زمستانى و روشن کردن بخارى خودروها شوند 
و این در حالى است که نگرانى از خسارت دیدن 
محصوالت کشاورزى بر اثر سرماى بهاره نیز 

باال گرفته است.

آرد مهمتر است یا دکتر؟!
همین چنــدروز پیش بود    نصف جهان|
که مؤیــد علویان، رئیس هیئــت مدیره نظام 
پزشــکى تهران گفت که در یکســال گذشته 
آمار پزشــکان تهرانى که براى کار کردن در 
خارج از کشــور درخواســت مدرك کرده اند 
بیش از ده برابر افزایش پیدا کرده است و بیش 
از 4 هزار پزشــک تهرانى در یکسال گذشته 
درخواســت دریافت این مدرك را داشته اند. 
حاال هم معاون سازمان نظام پزشکى به همین 
موضوع اشاره کرده و گفته است: مسئولینى که 
نگران قاچاق آرد و خروج آن از کشور هستند، 
چگونه دغدغه مهاجرت پزشکان را که ساالنه 
به تعداد آنهــا افزوده مى شــود ندارند؟! بابک 
شکارچى ضمن برشــمردن دالیل درخواست 
مهاجرت توســط پزشــکان گفته است: معیار 
قضاوت مردم از شرایط معیشتى رشته پزشکى 
تنها براى حــدود 5 درصد از جامعه پزشــکى 
اســت درحالى کــه 95 درصد از ایــن قاعده

 مستثنى هستند.

عذرخواهى ام را بپذیرید
  برترین ها|هومن حاجى عبداللهى، بازیگر 
و صداپیشه بابت توییت هایى که طى چند روز 
گذشته از وى باعث دلخورى و انتقاد مردم شده 
بود، عذرخواهى کرد. وى در توییتى نوشــت:  
من در روزهاى گذشــته، توییت هایى نوشتم 
که بازخــورد خوبى نداشــت و موجب رنجش 
بخش بزرگى از مخاطبان شــد. با کمى دقت 
و مشــورت با برخى از دوســتان، فهمیدم که 
آن توییت ها اشــتباه بزرگى بوده اند و پاکشان 
کردم. امیــدوارم ملــت ایران، کــه مى دانم 
در روزهاى ســختى گرفتارنــد، عذرخواهى

 صادقانه مرا بپذیرند.

خبرخوان

نماینده مردم تربت جــام و تایبــاد در مجلس یازدهــم در واکنش به حذف 
پرحاشیه ارز ترجیحى آرد و گندم که به گرانى بى ســابقه اقالمى چون نان و 
ماکارونى منجر شده، پیشــنهادى کنایه آمیز درباره بودجه صداوسیما مطرح

 کرده است.
جلیل رحیمى جهان آبادى با کنایه به بودجه سنگین صداوسیما در توییتر خود 
نوشت: پیشــنهاد دارم؛ االن که یارانه هاى آرد و نان هدفمند و به خود مردم 
پرداخت مى شود،بودجه صداوســیما را هم بین مردم تقسیم کنیم،هرکسى 
دوست داشت اشــتراك بخرد و برنامه هاى متنوع صدا و سیما و اخبار 20:30 

تماشا کند.هرکس دوست نداشت پولش را صرف امورات زندگى کند.
در الیحه بودجه سال 1401 که آذرماه سال گذشته تقدیم مجلس شد، بودجه 
سازمان صداوسیما 5289 میلیارد و 237 میلیون تومان در نظر گرفته شد که 
از این میزان، 270 میلیارد تومان به جمع کل منابع عمومى سازمان اختصاص 
دارد. بودجه سال گذشته رسانه ملى در سال 1400 رقمى معادل 3619 میلیارد 
تومان بوده است که بودجه سال 1401 نسبت به سال قبل حدود 45/2 درصد 
رشد داشته است. این در حالى اســت که بودجه کل کشور نسبت به سال قبل 

9/5 درصد رشد داشته است.

پیشنهاد جذاب یک نماینده مجلس با اشاره به حذف ارز ترجیحى آرد و گندم؛ 

بودجه صداوسیما
 را هم تقسیم کنید!

مانى مهدوى
همزمان با بازگشت رضا رویگرى به خانه اش، مرجانه گلچین 
در گفتگویى ضمن اینکه از ســبک زندگــى رویگرى پیش از 

بیمارى اش پرده برداشت، از همسر او حمایت کرد.
چند وقت پیش رضا رویگرى، بازیگر پیشکســوت سینما، تئاتر 
و تلویزیون با انتشار ویدیویى خبر داد که در شرایط نامناسب در 
آسایشگاه ســالمندان کهریزك نگهدارى مى شود. این ویدیو 
بازتاب بسیار وســیعى در محافل ســینمایى، بین مسئوالن و 
بســیارى از هنرمندان داشــت. رویگرى در این ویدیو با اشاره 
به اینکه همسرش حتى ســیمکارتش را گرفته از طرفدارانش 
خواست که او را از خانه سالمندان به منزلش ببرند. البته مسئوالن 
کهریزك و همینطور همسر رویگرى بعد از انتشار سخنان این 
بازیگر تأکید کردند که رضا رویگرى به دلیل شــرایط ناشى از 
سکته مغزى و داشتن شرایط خاص  نمى تواند در جایى به جز 
خانه سالمندان نگهدارى شود ولى به هر حال تالش دوستداران 
رویگرى به نتیجه رسید و روز یک شنبه ویدیوى دیگرى از او و 
این بار  در حال ترك خانه سالمندان و حرکت به سمت منزلش 

منتشر شد. 
اما این بازیگر قدیمى کــه روزگارى در بســیارى از فیلم ها و 
سریال ها حضور مى یافت، چگونه زندگى مى کرد که سروکارش 
با سکته و خانه سالمندان افتاد؟ به این سئوال مرجانه گلچین، 
همکار رضا رویگرى در چند فیلم و ســریال پاسخ داده است. 
گلچین به روزنامه «همشــهرى» گفته اســت: «در ســریال 
شاهگوش به خاطر دارم که چقدر براى همه ما از تغذیه سالم و 
ورزش صحبت مى کرد. روضا رویگرى سبک زندگى مناسبى 
داشت پیاده روى مى کرد خواب و تعذیه به موقعى داشت تا جایى 

که سر صحنه فیلمبردارى از خانه غذا مى آورد و سعى مى کرد 
هر غذایى را نخورد. نکته غم انگیز براى من این بود که دقیقًا در 
زمان فیلمبردارى سریال «شــاهگوش» که او، هم باشگاه مى 
رفت هم به سالمتى خود اهمیت مى داد ســکته کرد و باعث 

تأسف و تأثر همه ما شد.»
گلچین همچنین درباره شــرایط نگهــدارى از رضا رویگرى 
هم حق را به همسر او داده و با اشــاره به وضعیت مادر خودش 
مى گوید: «من ســال ها با بیمارى مادرم و شــرایط ســخت 
نگهدارى از او دســت و پنجه نرم کردم و هیچ نهاد و سازمانى 
در سینما مرا همراهى نکرد. به همین دلیل هم اکنون با عواقب 
و عوارض کمر درد و بیمارى هاى دیگرى روبه رو شده ام. من 
کامًال درك مى کنم که خانم تارا کریمى همسر آقاى رویگرى 
چه دشوارى هایى را تحمل کردند. به هر حال آقاى رویگرى در 
شرایطى هستند که قادر به راه رفتن یا انجام ساده ترین کارهاى 
شخصى خود نیستند و همه این شرایط بسیار سخت و غیرقابل 
تحمل است. هیچکس را نباید در شرایط نگهدارى بیمار قضاوت 
کرد. این بى رحمانه ترین واکنشى است که مى توان نسبت به 

نزدیکان بیمار داشت.»
رضا رویگرى حاال یکى دو روزى هست که در خانه اش ساکن 
شده است. اما آیا همســرش که در جریان نگهدارى او در خانه 
سالمندان به عنوان مقصر اصلى در این ماجرا شناخته شد باز هم 
در کنار رویگرى خواهد ماند؟ قضاوت در این باره زود است اما 
براى بازیگرى که روزگارى ســالم زندگى مى کرد و حاال حتى 
نمى تواند حرکت کند، ادامه زندگى بدون داشــتن یک پرستار 
دائمى بسیار دشوار است با اینکه در خانه خودش و روى تخت 

خودش خوابیده باشد.  

اعتراض یا اختالف سلیقه؟
خبرگزارى خانه ملت که رسانه    نصف جهان|
رسمى مجلس شوراى اسالمى است نوشت: خبرى در 
برخى کانال هاى خبرى از اعتراض محمدباقر قالیباف 
علیه مخبر معاون اول رئیس جمهور در جلسه شوراى 
هماهنگى اقتصادى منتشر شده، اطالع ما از منابع آگاه 
بر نادرست بودن این ادعا خبر مى دهد. این خبرگزارى 
البته بر این موضوع هم تأکید کرد که در جلسات شوراى 
هماهنگى اقتصادى اختالف سلیقه هاى کارشناسى و 
اجرایى بر سر پیگیرى مسائل مردم امرى طبیعى است.

دستور سانسور گرانى در 
صدا و سیما؟ 

  نصف جهان|یک فایل صوتى متنسب به مدیر 
رادیو فرهنگ که در فضاى مجازى پخش شــده  و در 
آن مدیر این شبکه رادیویى از برنامه سازان مى خواهد 
به گرانى و مشــکالت اینچنینى کمتر پرداخته شود با 
واکنش معاون صدا مواجه شد. على بخشى زاده بدون 
آنکه مستقیمًا به این موضوع واکنش نشان دهد گفته 
است: ما در عمل نشان داده ایم که رسانه مردمیم. من با 
دوِز سخن موافق نیستم اما اینکه در موضوعات ترتیب 
و اولویت بندى داشــته باشــیم موافقم. وقتى صداى 
اعتراض مردم اصفهان در رسانه پوشش داده مى شود 

یعنى چه؟ یعنى این رسانه به مردم تعلق دارد.

 هدیه عجیب «جیل»
«جیل بایدن» بانوى اول آمریکا، در    جامعه24|
سفر خود به رومانى در دیدار با سربازان آمریکایى، پنج 
گالن سس کچاپ از برند معروف تولیدى در پنسیلوانیا 
هدیه داد. دلیل این اقدام همسر «جو بایدن»، اطالعات 
واصله در خصوص اتمام ذخیره ســس کچاپ در این 

پایگاه نظامى عنوان شده است.  

ناتو را نیم ساعته 
نابود مى کنیم! 

  ایسنا|دبیــرکل ســازمان فضایــى روســیه 
(روســکازموس) و معاون وزیر دفاع ســابق روسیه با 
یادآورى قدرت هســته اى کشورش، هشــدار داد که 
نابودى کشورهاى ناتو براى روسیه تنها نیم ساعت طول 
مى کشد و نباید اجازه چنین اتفاقى داده شود. «دمیترى 
روگوزین» نوشت: در یک جنگ هسته اى، در نیم ساعت 
کشورهاى عضو ناتو را نابود مى کنیم... اما نباید اجازه این 
کار را بدهیم، چرا که عواقب (جنگ) هسته اى دامنگیر 
وضعیت سیاره زمین خواهد بود. ناتو به مصاف ما آمده 
است. علناً اعالم نمى کند، اما این تفاوتى ایجاد نمى کند؛ 

براى همه روشن است.

رابطه عاطفى قطع است 
  روزنامه همشهرى|سیستم اطالع رسانى 
اقتصادى دولت ها در ایران آنقدر ضعیف است که عمده 
مردم تا اکنون نمى دانستند که دولت براى ماکارونى، 
انواع شیرینى، شکالت، کیک، بیسکوییت، انواع نان 
صنعتى و ســاندویچ، یارانه مى دهد. ارتباطات عاطفى 

پیرامونى رئیس جمهور و رسانه ها تقریباً قطع است.

خب چه کند دولت؟!
غالمرضا مصباحى مقدم، عضو مجمع    انتخاب|
تشــخیص مصلحت نظام گفت: منتقدان فقط بلدند 
چهار کاال را ببینند که قیمت هاى جهانى اش تغییر کرده 
و بر قیمت هاى داخلى تأثیر گذاشــته است. این چندتا 
کاال را علم کردند و در اخبارشــان، تحلیل هایشان و 
شعارهایشان درشت و بزرگنمایى مى کنند. سال گذشته 
قیمت گندم در بازارهاى جهانى 45 درصد افزایش پیدا 
کرده است. االن با جنگ روسیه و اوکراین، بحران گندم 
در سراسر جهان مشاهده مى شود و گندم مجدداً افزایش 
قیمت پیدا کرده اســت. بعد انتظار دارند ماکارونى دو 
برابر، سه برابر نشده باشد. معلوم است بیشتر از این هم 
مى شود. گرچه همین هم براى دولت قابل قبول نیست، 
اما چه کند؟ اما دولت باید از پس کدامیک از چاله هایى 

که ایجاد کرده اند، برآید؟

سهیل سنایى

در حالى که خبرها از کند شــدن یا قطعى کامل 
اینترنت همــراه و ثابــت در نقاط گســترده اى 
از پایتخــت و برخى شــهرهاى جنوبى کشــور 
حکایت دارد، رئیس مجمع نمایندگان خراســان 
رضوى گفته اســت طرح صیانت (که بســیارى 
معتقدنــد در راســتاى محدود کــردن اینترنت 
طراحى شده اســت) همچنان به قوت خود باقى 
اســت و در قالب یک الیحه دوبــاره به مجلس

 باز مى گردد.
طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضاى مجازى 
که به نام طرح صیانت هم معروف شــده است، 
توســط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شوراى 
اسالمى ایران در حال بررســى است. این طرح، 
یکى از خبرســازترین و پرحاشیه ترین طرح هاى 
مطرح شده در مجلس است که کلیات آن در تاریخ 
3 اسفند 1400 در کمیســیون مشترك مجلس 
شوراى اســالمى تصویب شــد ولى یک روز بعد 
هیئت رئیسه مجلس تصمیم کمیسیون مشترك 
در تصویب این طرح را به دلیل ایرادات شکلى در 

چگونگى بررسى طرح لغو کرد.
حاال حجت االسالم جواد نیک بین، رئیس مجمع 
نمایندگان خراسان رضوى در مورد آخرین وضعیت 
طرح صیانت عنوان کرد براى اینکه طرح به شکل 
الیحه باشد تصمیم بر آن شــد تا پس از برگشت 
این طرح به صحن علنى و بعــد از رأى گیرى به 
شــوراى عالى فضاى مجازى کشــور ارائه شود 
تا آنها این طرح را به شــکل الیحــه به مجلس

 برگردانند.
نماینده مردم کاشــمر در مجلس تأکید کرد این 
طرح محدودیتــى را به همراه نخواهد داشــت و 
بسیارى از مواردى که در مورد طرح صیانت مطرح 
مى شود، واقعیت ندارد. نخبگان با اجراى این طرح 
متوجه خواهند شد که ما آن را براى دفاع از حقوق 

مردم در نظر گرفتیم.

آرمان کیانى
روزنامه «رسالت» با انتشار گزارشى به عدم اقبال دانش آموزان به رشته 
ریاضى اشاره کرده است. بررسى هاى این روزنامه نشان داده که کمتر 
از 15 درصد دانش آموزان متوسطه دوم، رشته  ریاضى را انتخاب کرده و 
امسال فقط10 درصد دانش آموزان در کنکور ریاضى شرکت مى کنند، 

درحالى که این رقم براى رشته تجربى 39 درصد است.
البته «رسالت» به مقایســه این آمار با آمار یک دهه قبل هم پرداخته و 
یادآور شده 10 سال پیش 25 درصد دانش آموزان در رشته ریاضى و 42 

درصد در رشته تجربى ثبت نام کرده بودند. 
اما چرا این روزها رشته تجربى مورد استقبال قرارگرفته است؟ پروفسور 
امیدعلى شــهنى کرم زاده، چهره ماندگار ریاضیات ایــران در گفتگو 
با این روزنامه  دلیل اینکــه ریاضیات به چنین حــال وروزى افتاده را 
آموزش وپرورش و دانشگاه و جامعه اى مى داند که به آن بها نمى دهد؛ 
به فارغ التحصیالن ریاضى توجه نمى شــود و بر اهمیت ریاضى تأکید 
نمى شود وگرنه ریاضى در تمام دنیا هم در دوران مدرسه و هم دانشگاه 

جایگاه ویژه اى دارد.

چهــره مانــدگار ریاضیات ایــران بر این باور اســت کــه کم کارى 
از ســوى آموزش وپرورش و وزارتخانه هاســت وگرنه کــم کارى از 
دانش آموزان نیســت. او البته محیط خانواده را نیــز بى تأثیر نمى داند؛ 
چراکه والدیــن براى فرزندان خــود نگران اند و به فکر آینده شــغلى 
آنها هســتند. وقتى خانواده ها مى بینند کــه فارغ التحصیالن ریاضى 
امکانات شغلى ندارند اما در رشــته هاى دیگر ازجمله پزشکى وضعیت 
خوب اســت، طبیعى اســت فرزندان خود را تشــویق کنند به سمت

 ریاضى نروند.

 آخرین گزارش هاى رسمى از بازار شیرخشک از افزایش حدود 27 درصدى قیمت و فروش 
تا 50 هزار تومانى هر قوطى 450 گرمى آن حکایت دارد.

 بررسى گزارش از مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت قیمت کاالهاى خوراکى در فروردین 
ماه امسال نشان مى دهد که قیمت هر قوطى 450 گرمى شیرخشک از متوسط حدود 36 
هزار تومان در فروردین پارسال به 45 هزار و 600 تومان در همین ماه در سال جارى افزایش 
پیدا کرده است، بر این اساس شیرخشک نسبت به پارسال 26/9 درصد گران شده است. هر 
قوطى شیرخشک در اسفند سال گذشته به طور متوسط 45 هزار و 300 تومان فروش رفته و 
در فروردین سال جارى تا 50 هزار تومان هم قیمت خورده است. شیرخشک از جمله اقالمى 

است که بخشى از آن در لیست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانى قرار دارد.
در مدت اخیر نیز جریان ترخیص شیرخشک هاى رژیمى اطفال مورد توجه قرار گرفت 
که چند محموله با مجموع  یک میلیون قوطى که از بهمن پارسال تا فروردین امسال وارد 
گمرك شده بود به دالیلى از جمله عدم تأیید ثبت سفارش از سوى سازمان غذا و دارو امکان 
ترخیص نداشت تا اینکه در هفته گذشته اعالم شد حدود 120 هزار قوطى ترخیص و مابقى 

همچنان در گمرك مانده است.

چه خبر
 از طرح صیانت؟ 

رشته ریاضى در حال انقراض است!

قیمت شیرخشک نجومى شدحمایت مرجانه گلچین از همسر رضا رویگرى
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زمان سفر رئیس جمهور به 
اصفهان قطعى نشده است

مدیرکل روابط عمومى استاندارى اصفهان ضمن تکذیب 
گمانه زنى هاى رسـانه اى درباره سـفر ایـن هفته رئیس 
جمهور به اصفهان، افزود: زمان سـفر آیت ا... رئیسى به 
استان اصفهان هنوز قطعى نشده و پس از قطعى شدن 
زمان سفر از مراجع رسمى به اطالع مردم خواهد رسید. 
احمدرضا ضیائى اظهار کرد: از ماه هاى گذشته مدیریت 
اسـتان و دسـتگاه هاى مختلف در حـال برنامه ریزى و 
جمع بندى مسائل استان براى سـفر آتى رئیس جمهور 
به اصفهان هستند تا بهترین دستاوردها از این سفر براى 

اصفهان حاصل شود. 

4 میلیون برگ سند
آماده استفاده پژوهشگران 

چهار میلیون برگ سند دولتى در سازمان اسناد و کتابخانه 
ملى منطقه مرکزى کشور در اصفهان نگهدارى مى شود. 
مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملى منطقه مرکزى کشور 
در اصفهان قدمت اسـناد نگهدارى شده در این سازمان 
از 500 سـال پیش تـا کنون اسـت. علیرضا عسـگرى 
افـزود: محققـان و پژوهشـگران عالقه منـد مى توانند 
براى بهره بردارى از اسـناد این مرکز به نشانى اینترنتى

 www.nlai.ir مراجعه کنند.

تزریق ماکارونى هاى احتکارى 
به بازار 

1600 کارتـن ماکارونـى در انبـار یـک کارخانـه تولید 
ماکارونى در شاهین شهر کشف و جمع آورى شد. قاضى 
سـیار گشـت تعزیرات حکومتى شاهین شـهر و میمه، 
ارزش این مقدار ماکارونى را 10 میلیارد ریال بیان کرد و 
گفت: محتکران با سوء استفاده از شرایط جدید در زمینه 
وضعیت آرد و نان کشور، این اقالم را از دوم بهمن 1400 
در انبار کارخانه احتکار و از عرضه آن به شبکه توزیع بازار 
خـوددارى کرده بودنـد. رحمان صبوحى افـزود: پرونده 
محتکران در حال بررسـى است و اقالم کشـف شده با 

قیمت مصوب در بازار شهرستان توزیع شد.

ابقاى مدیرکل راه و شهرسازى
علیرضا قارى قرآن به عنوان مدیرکل راه و شهرسـازى 
و رئیس شـوراى هماهنگـى راه و شهرسـازى اسـتان 
اصفهان منصوب و ابقا شد. با حکم وزیر راه و شهرسازى 
علیرضا قارى قرآن براى بار دوم به عنوان مدیرکل راه و 
شهرسازى و رئیس شوراى هماهنگى راه و شهرسازى 
استان اصفهان منصوب شد. وى که از 13 دى ماه 1400 
به عنوان معاون وزیر و سرپرسـت مرکـز تحقیقات راه، 
مسـکن و شهرسـازى منصوب شـده بود و مسـئولیت 
اداره کل راه و شهرسازى اسـتان اصفهان را نیز بر عهده 
داشت از آذر ماه 1398 به عنوان مدیرکل راه و شهرسازى 

اصفهان منصوب شد. 

800 هزار گردشگر اسکان یافتند
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشـگرى و صنایع  دسـتى 
اصفهان گفت: حدود 800 هزار گردشگر در ایام تعطیالت 
عید فطر در اقامتگاه هاى رسمى و موقت استان اسکان 
یافتند و در برخى شـهرها مانند اصفهان، کاشان و نطنز 
با تکمیل ظرفیت مواجه شـدیم. علیرضا ایـزدى افزود: 
اِسکان حدود 800 هزار گردشـگر از هشتم تا شانزدهم 
اردیبهشت در اسـتان در اقامتگاه هاى مختلف رسمى و 
موقت مانند هتل ها، مهمانپذیرها، واحدهاى بومگردى، 
اقامتگاه هاى ُسـنتى، مـدارس، ورزشـگاه ها، خانه هاى 

استیجارى و َکمپ فدك اصفهان ثبت شد.

پایان عملیات تغییر 
خط آبرسانى

با تالش گروه مدیریـت بحران آبفاى اسـتان اصفهان 
عملیـات تغییـر خـط آبرسـانى شـاهین شـهر بـا قطر 
1400 میلـى متـر به پایـان رسـید. در ایـن عملیات که 
24 سـاعت به طـول انجامید شـیرخانه جدیـد نیروگاه 
شـهید محمد منتطرى اصفهـان در مدار بهـره بردارى 

قرار گرفت.

خبر

مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى 
مشاغل شــهرى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه به 
مناسبت هفته فرهنگى اصفهان طرح «طاقچه بازارهاى 
روز کوثر» به اجرا درآمد، گفت: این طرح براى نخستین 
بار در بازارهاى کوثر اجرا شد و قیمت بسیار مناسب صنایع 

دستى شهروندان را به خرید این کاالها تشویق کرد.
امیرحســین ماه آورپور اظهار کرد: در توافقى که با بنیاد 
تعاون زندانیان انجام شد، طرح طاقچه بازارهاى روز کوثر 
از سیزدهم تا نوزدهم اردیبهشــت ماه به مناسبت هفته 
فرهنگى اصفهان با هدف تکریم صنایع دستى این شهر و 

حمایت مالى از زندانیان اجرا شد.

وى با بیــان اینکه در طرح طاقچــه بازارهاى روز کوثر، 
صنایع دستى با قیمت مناسب به شــهروندان ارائه شد، 
افزود: با اجراى این طرح و فروش صنایع دستى با قیمت 
مناسب، به نوعى از بنیاد تعاون زندانیان و زندانیان جرایم 

غیرعمد حمایت شد.
وى بــا بیان اینکــه در طــرح طاقچــه بازارهاى روز 
کوثر صنایع دســتى همچون نقره کارى، میناکارى و 
خاتم کارى به شــهروندان عرضه شد، گفت: این طرح 
براى نخســتین بار در بازارهاى کوثر اجرا شد و قیمت 
بسیار مناسب صنایع دستى، شهروندان را به خرید این 

کاالها تشویق کرد.

معاون فنى اداره کل منابع طبیعى استان اصفهان با بیان 
اینکه در حال حاضر منطقه فوق بحرانى اصفهان از نظر 
پیشروى بیابان دشت ســگزى است، گفت: اگرچه طى 
20 سال گذشته شــهرضا و گلپایگان جزو این کانون ها 
نبودند، اما در مطالعات دو سال گذشته، این دو منطقه جزو 
کانون هاى بحرانى قرار گرفته انــد، بنابراین باید منتظر 

نشان دادن کانون هاى جدید گردوغبار در استان باشیم.
حســینعلى نریمانى با اشاره به پیشــروى ریزگردها در 
اصفهان، اظهار کرد: به استناد گفته هاى هواشناسى منشأ 
ریزگردهاى فعلى خارجى و از کشورهاى عراق، عربستان 
و سوریه به سمت ایران حرکت مى کند، البته نباید از سهم 

داخلى ریزگردها غافل شویم.
وى با بیان اینکه در حال حاضر ســهم داخلى ریزگردها 
در اصفهان کمتر است، افزود: هر سال به دلیل تغییرات 
اقلیمى با گردو غبار محلى مواجه هستیم و از 10 میلیون 
و 700 هزار هکتار مساحت استان اصفهان نزدیک 30 
درصد آن بیابان ها است که از این میزان حدود 2 میلیون 
و 500 هزار هکتار آن مناطق تحت تاثیر فرسایش بادى 

هستند.
نریمانى گفت: از 2 میلیــون و 500 هزار هکتار مناطق 
تحت تاثیر فرسایش بادى در استان، یک میلیون و 500 

هزار هکتار کانون فرسایش بادى است.

تشکیل کانون هاى جدید
 گرد و غبار در اصفهان 

ارائه صنایع دستى با تخفیف 
در بازارهاى کوثر

نصف جهــان  روزنامه اقتصادى اجتماعى «سیماى 
شــهر» که اکنون ششــمین سال انتشــار خود را 
مى گذراند در شماره دوشنبه یکى از تیترهاى بزرگ 
صفحه دوم خود را به خبرى درباره اظهارنظر رئیس 
اتاق اصنــاف اصفهان اختصاص داده اســت و به 
مســئله نان و گرانى ها و حواشى اخیر آن پرداخت. 
به گفته رسول جهانگیرى، افزایش قیمت نان تنها 

مربوط به نان هاى فانتزى اســت و تا پایان امسال
 نان هــاى معمولى هیچ افزایــش قیمتى نخواهد 
داشــت. موضوع جالب در گفته هــاى رئیس اتاق 
اصناف اصفهان این است که اکنون بعد از الکچرى 
شدن تخم مرغ و گوجه و سیب زمینى او اعالم کرده 
است که ساندویچ هم به جرگه غذاهاى الکچرى

 پیوسته است. 

الکچرى بازى به ساندویچ هم رسید

نصــف جهــان   امــروزه با توجــه بــه فعالیت ها 
و مشــغله هاى روزانه، یکى از عوامــل مهم براى 
آرامش جسم و روح انســان ها فعالیت هاى ورزشى 
و رفتن به بوستان هاســت.  این در حالى است که 
در برخى مناطق از جمله برخى از خیابان هاى 24 
مترى و باقوشخانه مردم از کمبود امکانات فضاى 

ســبز و پارك هاى محلى در خیابــان هاى فرعى 
گالیه مند هستند. 

به گفته مردم این منطقه اگــر در برخى از محله ها 
بوستان کوچکى هم وجود داشته باشد استانداردهاى 
الزم براى بازى کــردن و اوقات فراغت کودکان و 

نوجوانان رعایت نشده است.

نبود استانداردهاى الزم در برخى از بوستان ها 

نصف جهان   بیماران مبتال به بیمارى کلیه، سرطان، 
تاالسمى و بیماران خاص با مشکالت جدى در تهیه 

دارو مواجه هستند.
طبق پیگیــرى هاى نصــف جهان، بســیارى از 
داروخانه هاى اصفهان بــا کمبود دارو هاى خاص 
مواجه شــده اند و بیماران مجبورند با قیمت هاى 

گران داروهایشان را تهیه کنند.
بیماران خاص انتظار دارند از آنجایى که بنیاد امور 
بیمارى هاى خاص پل ارتباطى میان بیماران خاص 
و دولت است مسئوالن ذیربط در اصفهان نسبت به 
تأمین داروى بیماران خاص و رفع مشکالت موجود 

در این زمینه اقدام کنند.

کمبود داروهاى بیماران خاص 

 موش هاى شهر حاال به جاى سوراخ موش، در روز روشن 
و جلوى چشم شــهروندان رژه مى روند و با پیدا کردن 
غذا به ویژه در هسته مرکزى شــهر، روزبه روز فربه تر 
مى شوند و چاالکى شان براى نماندن زیر دست و پاى 

شهروندان کمتر.
رامین میرعســگرى، رئیس اداره هماهنگى و نظارت 
بر خدمات شهرى شــهردارى اصفهان در گفت وگو با 

ایسنا، با اشاره به اینکه جمعیت حیوانات موذى در شهر 
اصفهان به شدت کنترل شــده، مى گوید: در معاونت 
خدمات شهرى شــهردارى گروه مبارزه با جوندگان و 
حیوانات موذى را داریم که شــهردارى ساالنه نزدیک 
به 12 میلیارد تومان هزینه صرف آن مى کند. در مناطق 
15 گانه شهر اصفهان نیز یک نیروى مختص مبارزه با 
حیوانات موذى داریم که با برنامه اى که از سوى معاونت 
خدمات شهرى داده مى شــود، خیابان به خیابان با این 

پدیده مقابله مى کنند و گزارش مى دهند.
وى علت افزایش این حیوانات موذى در شهر اصفهان را 
جارى شدن آب در رودخانه زاینده رود و انهار شهر مى داند 
و مى افزاید: این موش ها در بستر خشک رودخانه و انهار 

النه داشتند که با جریان آب، النه ها خراب شده و بیرون 
آمده اند، ضمن اینکه در فصل بهار هم زاد و ولد آن ها زیاد 
مى شود، اگرچه جمعیت موش ها به شدت کنترل مى شود 

و قطعاً کمتر از قبل شده است.
رئیــس اداره هماهنگى و نظارت بر خدمات شــهرى 
شهردارى اصفهان با اشــاره به فراهم بودن غذا براى 
موش ها در سطح شــهر، خاطرنشان مى کند: متأسفانه 
برخى از شهروندان به نظافت 
شــهر اهمیــت نمى دهند و 
به راحتــى زباله هــاى خود را 
در خیابان و ســطح شهر رها 
مى کنند، ایــن موضوع باعث 
مى شود غذاى مورد نیاز حیوانات 
به راحتى در دسترس آن ها قرار 

گیرد.
وى ادامــه مى دهد: مغازه هاى 
اغذیه فروشى و فست فودها به 
ویژه در مرکز شهر نیز زباله ها و 
ته مانده غذا و روغن هاى استفاده شده را جلوى مغازه ها 
و در فضاى ســبز و جوى آب مى ریزند و نظافت شهر 
را رعایت نمى کنند. اگرچه بارها بــه آن ها اخطار داده 
شده، حتى اخطار ماده 16 مى گیرند و تا حکم قضائى و 
پلمب پیش مى روند ولى تعداد آن ها زیاد است، و وقتى 
برخورد مى شود مى گویند ما اینجا را اجاره کرده ایم و در 
این شرایط اقتصادى، اشتغال و معیشت کارگرانمان به 

خطر مى افتد.
میر عسگرى مى افزاید: در انهار و زیر پل هایى که مردم 
زباله بیشترى مى ریزند، جلوى فست فودى ها، پارك ها 
و فضاى سبز و هرجایى که غذاى کافى براى موش ها 

باشد، تعدادشان روزبه روز بیشتر مى شود. 

چرا موش ها در اصفهان زیاد شده اند؟

 در حالى که هر لحظه در صــدر خبرها از مرگ اصفهان 
و رشــد بیابان ها نام برده مى شود اما در تازه ترین اظهار 
نظرها، عضو هیئت علمى اقتصاد دانشــگاه اصفهان با 
نگاهى مثبت به این موضوع یکــى از محورهاى جدى 
براى توسعه استان اصفهان را گردشگرى بیابان مى داند. 
به گفته نعمــت ا... اکبــرى، صنعتى کــه در حوزه هاى 
مختلف به خصوص اکوتوریسم و طبیعت گردى مى تواند 
ظرفیت هاى بسیار خوبى داشته باشد،گردشگرى است و با 
اینکه اصفهان در حوزه هاى مختلف گردشگرى تاریخى، 
فرهنگى، اکوتوریسم و طبیعت گردى ظرفیت هاى بسیار 

خوبى دارد هنوز به طورجدى به آن توجه نشده است.
درست دو سال پیش هم رضا جعفرى،عضو هیئت علمى 
دانشکده منابع طبیعى دانشگاه صنعتى اصفهان با اشاره 
به بیابانى شدن اصفهان از تعامل بخش خصوصى، دولت 
و دانشگاه نام برده بود و اعالم کرد، ترویج صنعت توریسم 
در مناطق بیابانى استان اصفهان باعث کاهش بیابانزایى 
مى شــود: «ســرمایه گذارى بخش خصوصى و تعامل 
ســازمان هاى مربوطه با این بخش و دانشگاه مى تواند 
ما را در استفاده بهینه از تکنولوژى نوین و ترویج صنعت 

توریسم در مناطق بیابانى استان اصفهان کمک کند.»
براســاس آمارهاى موجود، وسعت بیابان هاى ایران 20 
درصد مساحت کشور است و این رقم در استان اصفهان 
به 30 درصد مى رسد. همچنین حدود 3/2 میلیون هکتار از 
وسعت استان اصفهان را اراضى بیابانى، کویرى و تپه هاى 
شنى فعال و نیمه فعال تشکیل مى دهد؛ پتانسیل مغفول 
مانده اى که مى تواند در زنده ماندن اصفهان نقش مهمى 

داشته باشد. 
به تعبیرى دیگر حاال که زور طبیعت گردى به سفرهاى 
لوکس و آنچنانى چربیــده و تعداد زیــادى از آدم ها به 
بودن در طبیعت، ســفرهاى کم هزینه تــر و اقامت در 
اقامتگاه هاى بوم گردى مشتاق تر هستند، کویرنوردى و 
توریسم بیابانى در اصفهان مى تواند به عنوان یک گزینه 
استثنایى براى استانى باشد که در سراشیب بیابانى شدن 

قرار گرفته است.

اما آیا چنین اتفاقى مى تواند براى اســتانى که در آستانه 
بیابانى شدن است بیافتد؟ چندى پیش مدیر پایگاه میراث 
جهانى بیابان لوت و رئیس مؤسسه جغرافیا دانشگاه تهران 
با اشاره به این پتانسیل ها گفته بود: «بیابان یک مفهوم 
اکولوژیک و اقلیمى فراتر از کویر است، مناطق کویرى 
عوارض متنوعى دارد و در کشور ما این عوارض در کنار 
هم قرار دارند، تنوع ریگزارها، کویر، رودخانه ها، دره ها و 
کوهســتان هاى مناطق بیابانى جاذبه گردشگرى ایجاد 
مى کند، بنابراین باید به عنوان یک ثروت ملى براى آن 
برنامه ریزى کرد.اصفهان به عنوان اســتان برخوردار از 
عوارض متعدد بیابانى نیازمند این است که همه جنبه هاى 
مرتبط با این موضــوع از جمله ظرفیت هــا، تهدیدها، 
آموزش ها، ترسیم وضعیت موجود، چشم انداز و ذینفعان 

در این برنامه تعریف و پیش بینى شود.»
ایــن موضوعى اســت که پرویــز کردوانى، پــدر علم 
کویرشناسى ایران نیز بر روى آن صحه گذاشته وگفته: 
«تا 20 ســال دیگر کویرهاى ایران از بین خواهد رفت. 
امروزه آفرودها و تردد افراطى آنها در تمامى نقاط کویر و 
بیابان بالى جان این محیط شده است و نظم طبیعت را 
بر هم زده است. این اقدامات گردشگرى بسیار مى تواند 
مفید باشــد و جنبه اقتصادى خوبى نیز داشته باشد و در 
سایر کشورها نیز مرسوم است اما باید در یک چارچوب و 
به صورت قاعده مند انجام شود. وجود یک کوه ماسه اى 
به ارتفاع 1400 متر و وجود گرم ترین نقطه زمین در دل 
این بیابان قطعًا همان جاذبه هایى هســتند که مى تواند 
تعداد زیادى توریســت را به منطقه بکشاند و یک تحول 

اقتصادى عظیم ایجاد کند.
اصفهــان داراى منابع غنــى از کویرهاســت که گفته 
مى شــود کویر مصر به تنهایى، یکى از پول ســازترین 
حوزه هاى گردشگرى در استان  است و معدن دالرهاى 
نهفته اى است که با ورود گردشگر به این بیابان، مى توان 

این دالرها را استخراج کرد.
کویر مرنجاب از دیگر کویرهاى اصفهان اســت که در 
شمال شهر آران و بیدگل قرار دارد و یکى از معروف ترین 
کویرهاى استان اصفهان اســت که گردشگران زیادى 

براى کویرنوردى آن را انتخــاب مى کنند. کویر ورزنه و 
خارا نیز به عنوان نزدیک ترین کویر به شــهر اصفهان 
در 100کیلومترى شرق این شــهر واقع شده و پر از شن 
زارهاى روان، تپه هاى ماسه اى و رمل هایى است که هر 

بیننده اى را مجذوب خود مى کند. 
جالب اینجاست که ساکنان کشــورهاى اروپایى که از 
نعمت این بوم طبیعــى جهان بى بهره انــد، مى توانند 
به عنوان پتانســیل هاى بالقوه و یکــى از زمینه هاى 
گردشــگرى پر جاذبه براى کویرهاى ایران و اصفهان 
محسوب شوند. شرایط یاد شــده مى تواند بیابان هاى 
اصفهــان را به یــک اکوسیســتم پایدار که به ســبب 
ویژگى هاى جغرافیایى و اقلیمى پدید آمده و به پایدارى 
بوم شناختى رسیده است تبدیل کند و از سویى دیگر این 
مناطق یکى از کانون هاى گردشگرى در طبیعت تعریف 

شود و گردشگران بسیارى را به خود مجذوب کند.
 امروز برخى از کشورها مانند تونس تنها از گردشگرى در 
بیابان هاى خود ساالنه حدود سه میلیارد دالر درآمد کسب 
مى کند در حالى که ما با وجود داشتن پتانسیل هاى فراوان 
از این صنعت سودآور ســهم ناچیزى عایدمان مى شود؛ 
بنابراین به خوبى مى توان دریافت که رونق گردشــگرى 
در بیابان یا بیابانگردى نه تنها ســبب بــازده اقتصادى 
براى گستره وســیعى از اصفهان که با وجود خشکسالى، 
ظرفیت هاى تولید کشاورزى و صنعتى رقابتى ندارد فراهم 
مى کند بلکه برخى شیوه هاى سنتى فراموش شده را نیز 

احیا مى کند.
شــاید دایره نگاه ما در شــرق اصفهان که گاهى آن را 
منوط به بى مدیریتى ها مى دانیم، باید وســیع تر و بازتر 
شود تا پنجره اى باز شــود تا بتوانیم از منابع پنهانى که 
در اکوتوریســم و طبیعت گردى ایــن منطقه و مناطق 
دیگر اصفهان هست اســتفاده کنیم و به این گفته عضو 
انجمن علمى بهداشــت محیط ایران برسیم که استان 
اصفهان،جلوه اى از اکو توریســم، طبیعت گردى، کویر 
نوردى، گردشگرى بیابان و کویر است؛ یعنى اگر فقط به 
جاذبه  هاى گردشگرى که تنها دراصفهان موجود است، 

توجه شود براى اداره کشور کافى است.

جاذبه هاى کویرى؛ گنجى پنهان در استان اصفهان

ماسه هاى هر بیابان از طالست 

دریا قدرتى پور

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان با 
اشــاره به آغاز طرح غربالگرى اضطراب کودکان پنج تا 
شش ســال از ابتداى اردیبهشــت ماه در استان، گفت: 
طى سال گذشته حدود سه هزار کودك داراى اضطراب 
شناسایى و درمان شدند که حدود یک هزار و 284کودك 
اصفهانى در این غربالگرى دچار اضطراب باالیى بودند.

على اکبر ابراهیمى اظهار کرد: براى انجام این غربالگرى، 
والدین باید به مراکز مشاوره بهزیستى در استان اصفهان 
مراجعه کننــد و درصورتى که امکان مراجعــه ندارند، 
مى توانند به سامانه جامع مراکز مشاوره بهزیستى وارد 
شوند و پرسش نامه طرح غربالگرى اضطراب را تکمیل 

کنند.
وى افزود: در هر دو روش، غربالگرى اضطراب کودکان 

براى والدین به صورت رایگان انجام مى شــود؛ پس از 
بررسى پرسش نامه چنان چه تشخیص داده شد کودك 
پنج تا شش ســال داراى اضطراب است، بهزیستى سه 
جلسه رایگان مشاوره اضطراب براى کودك توسط مراکز 

مشاوره تحت نظارت بهزیستى در نظر مى گیرد.
ابراهیمى گفت: راستى آزمایى پرسش نامه هاى پرشده 
غربالگرى اضطراب کودکان توســط والدین، مشکلى 
است که نمى توان راهکارى براى آن ارائه کرد؛ تنها تأکید 
ما این اســت که تا حد امکان، والدین کودکان خود را به 

مراکز مشاوره براى غربالگرى اضطراب بیاورند. 
وى ادامــه داد: این غربالگــرى در اصفهــان از اوایل 
اردیبهشت ماه شــروع شده اســت و والدینى که داراى 
کودکان پنج تا شش سال هستند مى توانند سطح اضطراب 

کودك خود را سنجش کنند و اگر اضطراب کودك پس 
از سه جلسه درمان نشــد، والدین آن کودك را به مراکز 

مشاوره بهزیستى شهرستان معرفى مى کنند.

شناسایى 3000 کودك مضطرب در اصفهان

رییس پلیــس راهنمایــى و رانندگــى فرماندهى 
انتظامى اســتان اصفهان از 2 کشــته و 2 مجروح 
در تصادفات رانندگى روز گذشــته در این کالنشهر 
بر اثر تخطى از سرعت مطمئنه و بى توجهى راننده

 به جلو خبر داد.
سرهنگ محمدرضا محمدى افزود: روز دوشنبه در 
یک حادثه بر اثر تصادف 2 دستگاه خودروى سبک 
در بزرگراه اقارب پرست اصفهان، یک نفر کشته و 2 
نفر مجروح شــدند. وى اظهار داشت: در این حادثه، 
یک ســوارى پژو 405 با پراید تصادف کرده بود که 

راننده پژو در دم فوت کرد و 2 سرنشــین این خودرو 
نیز مجروح شــدند. دلیل وقوع این حادثه، تخطى از 
سرعت مطمئنه و ناتوانى راننده پژو در کنترل وسیله 

نقلیه اعالم شده است.
وى همچنین از وقوع حادثه دیگرى بر اثر برخورد یک 
دستگاه خودروى پراید با یک دستگاه موتورسیکلت 
در بزرگراه چمران و فوت راکب موتورســیکلت در 
دم خبر داد. دلیل وقوع این حادثه رانندگى توســط 
کارشناسان تصادفات رانندگى، بى توجهى به جلوى 

راکب موتورسیکلت اعالم شده است.

کشته شدن 2 اصفهانى در تصادفات دیروز
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 ،StatCounter براســاس داده هــاى 
مایکروسافت Edge موفق شد تا با تصاحب 
ســهم 10 درصدى از مرورگرهاى دسکتاپ 
نصب شده، سافارى اپل و فایرفاکس را پشت 
سر گذاشته و بعد از گوگل کروم با سهم 66,64 
درصد در جایــگاه دومیــن مرورگر محبوب 

دسکتاپ قرار گیرد.
 پس از مرورگر Microsoft Edge، سافارى 
اپل با سهم حدودا 9,61 درصدى و فایرفاکس 

با سهم حدودا 7,86 درصدى قرار دارند.
مدتى پیش مایکروسافت نسخه جدید مرورگر 
خود را در اختیار عموم قرار داد. ردموندى ها به 
طور فعال از این مرورگر پشتیبانى مى کنند تا 
بتوانند کاربران فعلى را راضى نگه دارند و در 

کنار آن، کاربران بیشترى را نیز جذب کنند.

 :Edge مایکروسافت
محبوب تر از قبل

نقل شده است که مایکروسافت اج موفق شده 
تا بسیارى از رقباى خود را در بخش دسکتاپ 
کنار بزند. این مرورگر از ویژگى هایى جذاب، 
کارایى باال و بهینه سازى هاى زیادى بهره مند 
شده اســت. با این حال اما موتور جستجوى 
اختصاصى به کار رفتــه در آن باب میل تمام 
کاربران نبود. همین موضوع ســبب شده بود 
تا مرورگــر جدید مایکروســافت حتى نتواند 
به ســهم دو رقمى از دنیاى مرورگرها دست 

پیدا کند.
همین اتفاقات ســبب شــدند تا ردموندى ها 
 Microsoft تغییــرات زیادى را در مرورگــر
Edge خود اعمال کنند و در نهایت به موفقیت 

دست پیدا کنند. اکنون طبق آخرین داده هاى 
 ،StatCounter منتشر شده از سوى مؤسسه
این مرورگــر موفق به تصاحــب 10 درصد 
از ســهم دنیــاى مرورگرهــاى دســکتاپ 

شده است.
این مؤسسه مى گوید مایکروسافت اج توانسته 
با رشــد مثبت 0,42 درصدى سهمش، سهم 
کلى 10,07 درصدى را از بخش دسکتاپ ها را 
به خود اختصاص دهد. بنابراین مایکروسافت 
اج بــه دومین مرورگــر محبــوب کاربران 
دسکتاپ مبدل شده است؛ البته نباید فراموش 
کرد که کروم همچنان محبوب ترین مرورگر 
در میان کاربران دســکتاپ با ســهم 66,64 
درصدى بوده و هیچ مرورگرى هنوز توانایى 

رقابت با آن را در این زمینه ندارد.

کدام یک از گوشى هاى اپل براى شما مناسب است؟
 گوشى هاى اپل عالقه مندان فراوانى در سراسر دنیا دارد و اکثرا کاربران دوست دارند به یکى از مدل هاى این گوشى دست پیدا کنند.

 خط تولید آیفون اپل قبًال نسبتًا ساده بود. زمانى که استیو جابز بیش از 15 سال پیش آیفون اولیه را معرفى کرد، تنها یک مدل وجود داشت که فقط در 
AT&T موجود بود. بنابراین، اگر آیفون مى خواستید، تنها گزینه اى که در سال 2007 داشتید این بود که 4 یا 8 گیگابایت فضاى ذخیره سازى 

مى خواهید.
 iMessage، در یک دهه و نیم گذشته خیلى چیز ها تغییر کرده است. مى توانید آیفونى متناسب با هر بودجه اى پیدا کنید و به ویژگى هایى مانند

FaceTime، Apple Music، iCloud و موارد دیگر دسترسى داشته باشید. زمانى که اپل، سرى آیفون 13 را در سال 2021 عرضه 

کرد، تحت تأثیر ارتقاء ها قرار گرفتیم. گوشى ها، دوربین هاى جدید، فضاى ذخیره سازى بیشتر، باترى هاى بزرگ تر و صفحه نمایش 
روشن تر داشتند.

این بدان معنا نیست که آن ها بهترین گزینه هاى آیفون براى همه هستند. اپل در حال حاضر در مجموع هشت مدل آیفون در بازار دارد 
که قیمت آن ها از 429 دالر براى آیفون SE (2022) تا 1599 دالر براى آیفون 13 پرو مکس با 1 ترابایت فضاى ذخیره سازى متغیر 

است. بهترین آیفون براى شما آیفونى است که طراحى، ویژگى ها و فناورى مورد استفاده شــما را داشته باشد و از آن مهم تر با 
بودجه شما جور باشد.

 SE من تمام مدل هاى موجود در بازار را تجزیه کردم تا بتوانید تصمیم بگیرید که کدام مدل آیفون به بهترین وجه با نیاز هاى شما مطابقت دارد. آیفون
را بررسى کنید. مانند طراحى آیفون 13 است با قیمتى ارزان تر. آیفون 12 و 12 مینى سال گذشته را در نظر بگیرید. یک گوشى کوچک با عمر باترى 
خوب مى خواهید؟ پس آیفون 13 مینى دلخواه شما است. در مورد آیفون 11 دو ســال پیش چطور، آیا هنوز ارزشش را دارد؟ در ادامه به این سواالت 

پاسخ مى دهیم.
براى اینکه تصمیم شما پیچیده تر شود، برخى از آیفون ها داراى دو دوربین، برخى دیگر داراى سه دوربین و برخى دیگر 

داراى چهار دوربین (از جمله دوربین سلفى جلو) هستند. همچنین باید در نظر داشته باشید که تقریباً هر مدل 
آیفون فعلى به جز iPhone SE (2022) داراى Face ID است.

براى کمک به شما در فهمیدن اینکه بهترین آیفون براى شما کدام است، من به طور کامل هر کدام را 
در این گزارش، از باترى ها گرفته تا عملکرد دوربین، بررسى و آزمایش کردم. من قیمت هاى فعلى آیفون 

را درج کردم، اما این قیمت ها در مناطق مختلف متغیر است. همچنین، این لیست بر اساس مدل هاى فعلى است که خود شرکت 
اپل مى فروشد. اگر در حال خرید هستید، ممکن است متوجه شوید که اپراتور ها و فروشگاه هاى عادى، مدل هاى متوقف شده اى 

مانند Pro ۱۲ iPhone و Pro Max ۱۲ iPhone را نیز ارائه مى دهند.

 پیدا کنند.
دل وجود داشت که فقط در 

فضاى ذخیره سازى

iMessage، ند،

2 عرضه
ه نمایش 

ن در بازار دارد 
زى متغیر 

م تر با 

من تمام مدل هاى موجود در بازار ر
را بررسى کنید. مانند طراحى آیفون
3خوب مى خواهید؟ پس آیفون 13م

پاسخ مى دهیم.
ربراى اینکه تصمیم شما
داراى چهار دور
آیفون فعلى
براى کمک
در این گزار
را درج کردم
اپل مى فروش
Phone مانندe

گوشى آیفون 13 با قیمت 829 دالر یک ارتقا و اصالح 
کامل نســبت به آیفون 12 سال گذشــته است. برخى 
ناامید خواهند شــد، زیرا تفاوتى اساســى با مدل هاى
 قبلــى نــدارد، اما ایــن در واقــع بخشــى از جذابیت

 است.
 آشــنایى کاربران بــا ویژگى هــاى آیفــون یکى از 
کلید هــاى موفقیت آیفون هاى اپل بوده اســت. آیفون 
13 داراى طراحى مربعى تقریبًا مشابه با آیفون 12 است. 
ایــن مــدل از قابلیــت ۵G و MagSafe پشــتیبانى

 مى کند.
این گوشــى با دوربین هاى جدید همتراز با دوربین هاى 
برترین آیفون 12 پرو مکس ســال گذشــته اســت. 
همچنین باترى بزرگتــرى دارد که در آزمایشــات ما 
با یک بار شــارژ 4.5 ســاعت بیشــتر از آیفــون 12 

دوام آورد.
 تراشه Bionic A۱۵ را به ویژگى هاى مثبت این دستگاه 
اضافه کنید. آیفون 13 برنده جایزه انتخاب ســردبیران 

وبسایت CNET شد.

آیفون 13 پرو 1099 دالرى بهترین آیفونى اســت که 
اپل تا به حال ساخته اســت. از نظر طراحى، آیفون 13 
پرو داراى روکش مات ظریف در پنل پشــتى است و در 
طرفین قاب فوالد ضد زنگ براق دارد. آن را با پنل پشتى 
براق و کناره هاى آلومینیومى مات آیفون 13 مقایســه 
کنید تا به کیفیت بــاالى این مدل پــى ببرید. صفحه 
نمایش آیفون 13 پرو از آنچه اپل ProMotion مى نامد، 
پشتیبانى مى کند. بسته به آنچه روى نمایشگر، نمایش 
داده مى شود، نرخ تازه سازى بین 10 تا 120 هرتز تغییر 
مى کند. هنگام استفاده، صفحه نمایش درخشان به نظر 
مى رسد. انیمیشن ها یکدست به نظر مى رسند، گرافیک ها 
واضح به نظر مى رســند و حتى چیز هــاى عادى مانند 

پیمایش بهتر و روانتر به نظر مى رسد.
 ۵G 15 را اجرا مى کنــد و از قابلیت iOS این گوشــى
و MagSafe نیز پشــتیبانى مى کنــد. مانند آیفون 13 
معمولى، آیفون 13 پرو داراى تراشه Bionic A۱۵ است، 
اما داراى یک هســته گرافیکى اضافى نیز هست که به 
گوشى براى اجراى بازى و ویرایش ویدیو کمک مى کند. 

آیفون 13 پرو فوق العاده است.

با پشتیبانى از ۵G که مهمترین ویژگى آن است، آیفون 
12 با قیمت 729 دالر آغاز نســل جدید آیفون مى باشد. 
این گوشــى داراى آلومینیوم مات در دو طرف، صفحه 
 ،Bionic A۱۴ تراشــه ،OLED نمایــش 6.1 اینچــى
پشتیبانى از شارژ MagSafe و پوشش محافظ سرامیکى 
اپل در پنل جلویى براى کمک به کاهش خراش و آسیب 

ناشى از افتادن است.
در یک تعریف ساده، گوشى آیفون 12 مینى یک نسخه 
کوچکتر از آیفــون 12 با صفحه نمایــش 5.4 اینچى 
اســت. این مدل از نظر قیمت هــم 100 دالر ارزان تر 
اســت. دوربین هاى ســلفى، عریض و فــوق عریض 
در آیفون 12 و 12 مینى رضایت بخشــند، اما قطعا یک 
پله پایین تر از دوربین هاى آیفون 13 و 13 مینى جدیدتر 
مى باشند. بنابراین، اگر اولویت شــما گوشى با بهترین 
دوربین ممکن اســت، این مدل ها بهترین آیفون براى 

شما نیستند.

چه کسى گفته است که گوشى هاى کوچک دیگر وجود 
ندارند؟ آیفون 13 مینى (729 دالر در فروش عادى، 699 
دالر در طرح اپراتور) بسیار عالى است، زیرا همه چیز هایى 
را که آیفــون 13 دارد در خود دارد. تنها فــرق آن ابعاد 
کوچکترش است. اگر در مورد عمر باترى دلواپس هستید، 
نگران نباشید. آیفون 13 مینى باترى بزرگترى نسبت به 
آیفون 12 مینى سال گذشته دارد. در آزمایشات ما، این 
آیفون مینى با یک بار شــارژ 3.5 ساعت بیشتر از آیفون 
12 مینى دوام آورد. همچنین در همان تست یک ساعت 

بیشتر از آیفون 12 معمولى شارژ نگه داشت.
قابل توجه است که آیفون 13 مینى داراى دوربین هاى 
عریض و فوق عریض تقریباً مشابه آیفون 12 پرو مکس 
سال گذشته است. یکى از راه هایى که مى توانید تشخیص 
دهید این اســت که دوربین هاى عقب به صورت مورب 
روى هم قرار گرفته اند تا فضا را براى سنسور تثبیت شده 
بزرگ تر باز کنند.آیفــون 13 و 13 مینى در حقیقت یک 
گوشى هستند. اما یکى کوچک است و دیگرى نه. با این 
حال، من فقط توصیه مى کنم آیفون 13 مینى را با توجه 

به اندازه اش تهیه کنید.

اولین چیزى که بایــد در مورد آیفــون 13 پرو مکس 
1199 دالرى بدانید، این اســت که در آزمایشــات ما، 
طوالنى ترین عمر باتــرى را در بین گوشــى هایى که 

تاکنون آزمایش کرده ایم، دارد.
 نکته بعدى کــه باید بدانید این اســت کــه برخالف 
آیفون 12 پرو و آیفون 12 پرو مکــس، آیفون 13 پرو و 
آیفون 13 پــرو مکــس تقریبــًا از هر نظر یکســان

 هســتند و حتــى دوربین هــاى مشــابهى دارنــد. 
در اصل، آن ها یک تلفن هســتند، فقــط در اندازه هاى 

مختلف.
آیفون 13 پرو مکــس داراى صفحه نمایش 6.7 اینچى 
ProMotion است که در مقایسه با صفحه نمایش 6.1 

اینچى در آیفون 13 پرو بزرگتر است و وزن بیشترى نیز 
دارد. بخشى از این وزن اضافى ناشــى از باترى بزرگتر 

آیفون 13 پرو مکس است. 
اگر بتوانید اندازه این گوشى بزرگ را تحمل کنید، براى 
اکثر کاربرد ها بهترین آیفون اســت و ارزش هر دالر از 

قیمت باالیش را دارد.

آیفون SE 2022، ارزان ترین آیفون
شــاید فکر کنید تنها جذابیت آیفون SE (2022) قیمت 429 دالرى آن است. مسلما این یک عامل بزرگ است. 
در ظاهر، آیفون SE بدنه اى تقریبًا یکسان با آیفون 8 دارد، اما با همان شیشه اى که در پنل پشتى آیفون 13 یافت 
مى شود، ارتقا یافته است. این تنها آیفون موجود در این لیســت است که داراى Touch ID است که برخى از افراد 

هنوز آن را به شناسایى چهره ترجیح مى دهند.
 مدل SE همان پردازنده A۱۵ آیفون 13 را دارد. مدل SE نمایانگر طراحى کالســیک آیفون است، اما با قابلیت 

اضافه شده براى اجراى آخرین نسخه iOS و برنامه هاى به روز شده.

آیفون 11، بهترین آیفون زیر 500 دالر
اگر نیازى به پشتیبانى از ۵G ندارید، آیفون 11 با قیمت 499 دالر حتى در سال 2022 یک گزینه خوب است. شما با 
این قیمت قابلیت هاى زیادى مانند پردازنده A۱۳، دوربین هاى خوب، عمر باترى باال و انتخاب شش رنگ دریافت 
مى کنید.بزرگترین ایراد این گوشــى صفحه نمایش سبک قدیمى اســت که از یک پنل LCD به جاى یک پنل 
OLED زیباتر استفاده مى کند. اما اجازه ندهید که این ویژگى زیاد روى شما تأثیر بگذارد، صفحه نمایش همچنان 

در هنگام استفاده رضایت بخش به نظر مى رســد. اگر 50 دالر اضافى در بودجه خود دارید، توصیه مى کنم نسخه 
128 گیگابایتى آیفون 11 را تهیه کنید.

آیفون 13 پرو
آیفون 13بهترین آیفون تا امروز

 گوشى اى براى همه
آیفون 13 پرو مکس، 
بهترین دوام باترى

آیفون 13 مینى
بهترین گوشى جمع و جور آیفون 12 و آیفون 12 

مینى، بهترین انتخاب
 با توجه به قیمت

 Edge مایکروسافت
با سهم 10 درصد 

دومین مرورگر محبوب 
دسکتاپ است SE ى شما مطابقت دارد. آیفونE

ک گوشى کوچک با عمر باترى
را دارد؟ در ادامه به این سواالت 

 برخى دیگر 
للللمدل  هر 

کدام را 
على آیفون 

هاى فعلى است که خود شرکت 
عادى، مدل هاى متوقف شده اى 

دسکتاپ است

مشترکان خانگى و تجارى ارتباطات پهن باند ثابت تا پایان سه ماهه چهارم سال 1400، 
بیش از 11 میلیون نفر هســتند کــه از فناورى هاى اینترنت پرســرعت، از حداقل 256 

کیلوبیت برثانیه تا 30 مگابیت برثانیه و باالتر استفاده مى کنند.
 امروزه کمتر کسى از اهمیت استفاده از اینترنت غافل است و فناورى اطالعات به پدیده اى 
ضرورى در زندگى افراد تبدیل شده است. طى سال هاى گذشته، روند استفاده از اینترنت از 
سرعت هاى کیلوبیتى در اینترنت دایال آپ، رفته رفته جاى خود را به فناورى ADSL داد که 
سرعتى به مراتب بیش تر داشته و سرعت هایى تا 521 کیلوبیت برثانیه و حتى 16 مگابیت 
را هم پوشش مى داد و اکنون نوبت به فیبر نورى است که سرعت هایى به مراتب باالتر را 

براى کاربران به ارمغان آورد.
یکى از انواع اینترنت پرسرعت، اینترنت ثابت اســت که اینترنت هاى ADSL، VDSL  و 
FTTX را شامل مى شود؛ این دســته به یک مکان مشخص و محدوده جغرافیایى خاص 

یا بستر فیزیکى محدود هستند و خارج از این محدوده ى مشخص، امکان استفاده از این 
سرویس وجود ندارد. طبق اطالعات و اعالم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى 
تا پایان سه ماهه چهارم سال 1400، مشترکان خانگى و تجارى ارتباطات پهن باند ثابت، 

11میلیون و 50 هزار و 24 نفر را شامل  مى شود.
اینترنت ADSL جزو قدیمى ترین ســرویس هاى اینترنت در جهان است که با استفاده از 
خطوط تلفن ثابت و بدون ایجاد مزاحمت براى تماس هاى صوتى (اتفاقى که در دایال آپ 
رخ مى داد)، اطالعات را از مراکز مخابراتى به روى مودم مى آورد.  اینترنت ADSL، ارزان و 
نسبت به انواع دیگر اینترنت پهن باند در دسترس  و راه اندازى سریع و ساده ترى دارد؛ با وجود 
این، محدودیت هایى از جمله سرعت دانلود کمتر از 24 مگابیت برثانیه و سرعت آپلود کمتر 

از دو مگابیت روبه روست. 
اینترنت VDSL بنابراین برخالف ADSL از خطوط تلفن ثابت شهرى براى انتقال اطالعات 
استفاده نمى کند و نیاز به کابل کشى دارد. البته سرعت دانلود روى اینترنت VDSL نزدیک به 

پنج برابر سرعت دانلود ADSL است و سرعت آپلود آن نیز 10 برابر ADSL است.
 ADSL،  یکى دیگر از انواع اینترنت پرسرعت، سرویس هاى ثابت بى سیم است که انواع
TD-LTE، وایمکس و اینترنت نقطه به نقطه بى سیم را شــامل مى شود. حداکثر سرعت 

عملیاتى اینترنت TD-LTE حدود 40 مگابیت برثانیه برآورد شــده است. محدودیت این 
سرویس قطع سرویس در صورت جابجایى بین آنتن ها، کاهش کیفیت سرویس با افزایش 

فاصله کاربر از آنتن و یا وجود اختالل هاى رادیویى، تعرفه باالتر به دلیل نوع سرویس، هزینه 
نصب و نگهدارى باال و استفاده اختصاصى از فرکانس رادیویى است.

اینترنت فیبر نورى (FTTx) نیز مبتنى بر کابل هاى فیبر نورى است و از کابل هاى مسى یا 
خطوط تلفن استفاده نمى کند و کابل هاى فیبر نورى انتقال دهنده اطالعات هستند. به دلیل 

استفاده اینترنت فیبر نورى از سیگنال هاى نورى، کیفیت و سرعت بیش ترى نسبت به 
ADSL و VDSL دارد و مى تواند یک کیفیت و سرعت را بدون در نظر گرفتن فاصله 

کاربر تا سرویس دهنده ارایه دهد. فیبر نورى مى تواند سرعت هاى دانلود و آپلودى 
بالغ بر یک گیگابیت ارائه دهد.

مسووالن معتقدند در 10 سال گذشــته،  اینترنت ثابت رشد کمى داشته و 
اکنون رشدش منفى شده است، از طرفى مردم که خواهان دریافت خدمات 

باکیفیت هستند هم ترجیح مى دهند با توجه به تعرفه پایین موبایل و 
بهتر بودن ســرعت و کیفیت اینترنت اپراتورها، از موبایل استفاده کنند، 
هرچند این موضوع در درازمدت براى ایران خوب نیست و باید چاره اى 
براى آن اندیشید، کما اینکه عیســى زارع پور -وزیر ارتباطات و فناورى 

اطالعات- هم از تالش براى توسعه اینترنت فیبر نورى خبر داده تا کیفیت ارتباطات ثابت 
را بهبود ببخشد.

متوسط سرعت اینترنت کاربران چقدر است؟
ز س رو وع ل ر

دیویى است.
 نورى است و از کابل هاى مسى یا 
لدهنده اطالعات هستند. به دلیل 

ت و سرعت بیش ترى نسبت به 
بدون در نظر گرفتن فاصله 

عتهاى دانلود و آپلودى

رشدکمىداشته و 
تتتتتمات ن دریافت خد

یین موبایل و 
ل استفاده کنند، 
ت و باید چاره اى

باطات و فناورى 

ر ر ور ر ر وووووو ر ش ز م
را بهبود ببخشد.

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

شــماره: 140060302006007603- تاریخ: 1400/11/14 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006001313 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مریم رحیمى اندانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى از......... پالك شماره فرعى از 

اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 

با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رأى مى  نماید. 

رأى هیأت 
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب ذیل صفحه 165 دفتر 554 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 مریم 
رحیمى اندانى به شناسنامه شماره 1130053059 کدملى 1130053059 صادره خمینى 

شهر فرزند مرتضى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 67/81 مترمربع پالك شماره 246 
فرعى از 105 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى 

خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 4/33 متر دیوار به دیوار باقیمانده 

شرقا در سه قسمت که قسمت اول در دو قســمت اول به طول 4/68 متر دیوار مشترك با 
باقیمانده دوم به طول 6/50 متر دیوار به دیوار باقیمانده دوم شمالیست به طول 9/10 متر 

دیوار مشترك با باقیمانده سوم به طول 1/63 متر درب و دیواریست به گذر 
جنوبا در سه قسمت اول به طول 1/94 متر دوم غربیست به طول 0/30 متر و سوم به طول 

11/86 متر همگى دیوار به دیوار پالك 105/245 

غربا در 5 قسمت قسمت دوم شمالیست چهارم جنوبى به ترتیب به طول هاى 3/54 متر و 
0/40 متر و 4/51 متر و 0/50 متر و 4/64 متر دیوار به دیوار پالك 245 فرعى 

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: 1401/02/20- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/04- 
م الف: 1313143 - 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 /2/301
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اگر مى خواهید از خواص لیکوپن موجود در گوجه 

فرنگى که یک آنتى اکسیدان با خواص ضد التهابى 

ت، بهره ببرید، آن را بپزید. شما در هنگام مصرف 
اس

گوجه فرنگى به صــورت خام فقــط 

را به بدن مى رسانید. لیکوپن موجود در 
لیکوپن آن 

گوجه فرنگى پخته به راحتى جذب بدن مى شود.

سالم آن جذب بدن مى شوند.صورت تمــام مواد مغذى تجزیــه شــود. در این که باید به وسیله گرما ضخیم ســلولى است مانند گوجه فرنگــى، مارچوبه داراى دیواره هاى سبزى به بدن برســانید، آن را طبخ کنید. تقریبا اگر مى خواهید فیبر بیشترى از طریق مصرف این  

جــذب آنتــى اکســیدان ها و 
بتاکاروتــن موجــود در کدو 
حلوایى با پخته شدن آن بیشتر 

حجــم اســفناج با پخته شــدن 
کاهــش مى یابــد و شــما 

مى توانید مقدار بیشــترى 
از آن را بخورید. اســفناج 
همچنیــن داراى اســید 

فولیک است که به تقویت سیستم 

عصبى کمک مى کند. سطح اسید فولیک اسفناج با 
پختن این سبزى بیشتر حفظ مى شود.

ســطوح بتاکاروتن که 
ى آنتى اکسیدان بوده و در بدن تبدیل به 

نوع

ویتامین آ مى شود، در هویج پخته شده چند 
برابر افزایش مى یابد.

بروکلــى جــزو خانــواده 
کلم هاســت و خواص آنتى 
است که با این شــیوه خواص کاروتنوئید، لوتئین و فیتوئن هاى بهترین شیوه براى پخت کلم بروکلى، آب پز و بخارپز کردن آن خونى بدن، خطر سرطان را کاهش مى دهد. شــیمیایى، با کاهش التهاب در رگ هاى لوتئین و توکوفرول اســت.این ترکیبات اســت. همچنین بروکلى منبع غنى اکســیدانى آن بســیار معروف 

آن تقویت مى شود.

نتایج یک مطالعه نشان داده است که مصرف زیاد بیســکوئیت و بستنى، پرخاشگرى و مشکالت 
رفتارى را افزایش مى دهد.

بیسکوئیت ها و بستنى هاى شــیرین از جمله محبوب ترین خوارکى هایى هستند که توسط بسیارى 
مصرف مى شوند. طعم شیرین و متمایز آن ها باعث شده است که مورد عالقه بسیارى از افراد جوان 

یا مسن باشند.
آسیب هاى این خوراکى ها بسیار بیشتر از شیرینى طعم آن ها است. عالوه بر اثراتى که این خوراکى ها 

بر سالمتى بدن دارند، ثابت شده است که در افزایش پرخاشگرى فرد نیز نقش دارند.
محققان دانشگاه کلرادو توضیح داده اند که سطوح پایین فروکتوز منجر به افزایش جست وجوى غذا 

و ذخیره انرژى به عنوان چربى مى شود.

با این حال، مقادیر بیش از حد باعث تکانشگرى و پرخاشگرى مى شود که خطر مشکالت رفتارى 
را افزایش مى دهد. محققان گزارش کرده اند که اثرات آن شــامل ADHD، افســردگى شیدایى و 

اختالل دوقطبى است.
محققان تاکید کرده اند که مصرف بیش از حد فروکتوز و قند هاى تصفیه شده، ممکن است به طور 

قابل توجهى در ایجاد این اختالالت نقش داشته باشد.
محققــان توضیــح داده اند کــه فروکتوز واکنشــى شــبیه بــه آن چــه در گرســنگى اتفاق
 مى افتــد را تحریــک مى کنــد و ایــن کــه پاســخ جســت وجوى غــذا، ریســک پذیــرى،

 تکانشگرى، تصمیم گیرى ســریع و تهاجمى را براى کمک به یافتن غذا به عنوان پاسخى به بقا 
تشدید مى کند.

عالوه بر ماهى هاى چرب و مکمل هاى روغن ماهى، گزینه هاى غذایى نیز 
وجود دارند که سرشار از اسید هاى چرب امگا 3 هستند.

 اسید هاى چرب امگا 3 خواص سالمتى دیگرى هم دارند که شامل جلوگیرى 
از احساس گرسنگى، پیشگیرى از افسردگى و اضافه وزن است.

باقال و لوبیا نه تنها منبعى عالى براى پروتئین هستند که از منابع خوب براى 
امگا 3 نیز به شمار مى روند. یک فنجان لوبیا قرمز نزدیک به 1 گرم امگا 3 دارد 

که حدود نصف میزان مورد نیاز روزانه است.
لوبیا به راحتى در دسترس است به ویژه که با ماهى تازه مقایسه شده است. پس 

از یک غذاى مقوى بدون گوشت با لوبیا لذت ببرید.

کدو تنبل یا کدو حلوایى از بهترین منابع براى بتاکاروتن است، اما داراى امگا 
3 نیز هست. یک فنجان کدو حلوایى حاوى حدود 50 میلى گرم امگا 3 است.

یک اونس گردو به بدن شما 2600 میلى گرم امگا 3 مى افزاید. گردو یکى از 
بهترین منابع غذایى سرشار از اسید هاى چرب غیر اشباع است.

تنها با مصرف نصف فنجان ســویاى آب پز مى توانید 300 میلى گرم اسید 
چرب امگا 3 دریافت کنید. اسید هاى چرب امگا 3 موجود در گیاهان براى گیاه 

خواران بسیار مفید هستند.
سویاى سبز سرشار از فیبر و پروتئین است و به عنوان یک میان وعده سالم 

مى توان آن را مصرف کرد.

نصف فنجان از این برنج حاوى 240 میلى گرم امگا 3 اســت. ضمن این که 
مقادیر کافى فیبر و پروتئین را نیز به بدن مى رساند. برنج قهوه اى منبع غنى 
از منگنز، ویتامین ب، فسفر، پتاسیم و منیزیم نیز محسوب مى شود و از آنجا 

که کم کالرى است، در رژیم هاى غذایى کاهش وزن طرفداران زیادى دارد.

روغن کتان، روغن دیگرى سرشار از امگا 3 است، اما کمتر مورد استفاده قرار 
مى گیرد، زیرا نگه دارى آن خیلى سخت است (این روغن خیلى سریع اکسید 

مى شود)؛ بنابراین دان کتان به روغنش ترجیح داده مى شود.

تخم مرغ در حال حاضر به عنــوان منبعى براى همه مواد مغذى شــناخته 
مى شــود. یک عدد تخم مرغ حاوى 13 ویتامین و مواد معدنى و پروتئین با 
کیفیت باالست. برخى از تخم مرغ هاى ویژه غنى شده داراى دو برابر معمول 

امگا 3 هستند.

متعادل ترین روغن از نظر نسبت امگا 3 به امگا 6 است، چیزى حدود 1 به 2، در 
حالى که توصیه مى شود این نسبت کمتر از 1 به 5 باشد.

اگر از طعمش خوش تان نمى آید، توصیه مى کنیم که روغن کلزا را با روغن 
زیتون خیلى طعم دار، مخلوط کنید، طعم نامطلوب روغن کلزا خنثى مى شود.

آنچه رفتار را بیشتر شکل مى دهد، معنا و مفهومى است که از کلمات در ذهن داریم. استفاده درست از کلمات مى تواند در تناسب اندام ما موثر باشد.
 امرا... ابراهیمى در خصوص قدرت واژه و تاثیر آن بر الگو هاى ذهنى به منظور الغر شدن گفت: روان شناســان  معتقدند عمدتا معنا و مفهومى که از کلمات در ذهن شکل مى گیرد بر 

عملکرد ما موثر است.
افراد نسبت به واژه ها، حساسیت هاى خاص دارند.

به عنوان مثال طبق الگوى رفتارى و مفهومى، در برخى خانواده ها درد به معناى ناتوانى و طرد شدگى است. معادل سازى صحیح در ذهن به ما کمک مى کند در موضوعات مختلف مانند 
رژیم غذایى، رفتار صحیح ترى داشته باشیم.

فردى که وزن باالیى دارد مى تواند در واژه هاى رژیم غذایى و همچنین نوع تصور خود تغییراتى ایجاد کند.
به جاى استفاده از کلماتى مانند رژیم کم کالرى یا کم چربى، از لغاتى مانند رژیم غذایى مغذى و سودمند استفاده کنید. همچنین معادل سازى وتصویر سازى ذهنى خود را نسبت به غذا هاى 
فست فود مانند پیتزا و سیب زمینى سرخ کرده از حس خوشایند به تصویر فردى که اضافه وزن دارد در ذهن خود تغییر دهید و یا خوردن سبزیجات را در ذهن خود با فردى خوش اندام در 

ذهن تداعى کنید.
همچنین مى توان از دیگر حواس خود براى لذت بردن از خوراکى هاى مفید نسبت به مضر بهره برد. این روش که شرطى سازى محرك نامیده مى شود در کودکان موثر تر خواهد بود به 

این شکل که خوراکى هاى مفید را در لحظات خوشایند کودك به او بدهیم مانند خوردن خرما در زمان بازى کودك در پارك.
با چنین الگو هاى رفتارى و تغذیه اى صحیح مى توانیم، در رژیم غذایى خود براى تناسب اندام، اقدامات به سزایى انجام دهیم.

پنیر در انواع مختلف و طعم هاى متنوع در سراسر دنیا وجود دارد و اکثر مردم 
به این خوراکى عالقه مند هستند، اما مصرف زیاد پنیر براى بدن بسیار مضر و 
خطرناك است. پنیر در تمام انواع و شکل ها خوشمزه به نظر مى رسد و احتماًال 
شما حداقل یک نوع از آن را بیشتر مى پسندید اما به نظرتان آیا مصرف روزانه 
پنیر خطرناك اســت و نباید این عادت را داشته باشیم؟ این قسمت را تا انتها 

مطالعه کنید تا بفهمید که آیا مى توانید هر روز پنیر بخورید یا خیر.
نوع پنیر، میزان مصرف در طول روز و مشکالت جسمانى فرد مى تواند تعیین 
کند که او چقدر مى تواند از این ماده استفاده کند.اگر عدم تحمل الکتوز دارید،  
نباید خیلى پنیر بخورید، مخصوصاً پنیرهایى که الکتوز باالیى دارند.اگر بیمارى 
قلبى دارید، بهتر است پنیر را نادیده بگیرید و از پنیرهایى استفاده کنید که سدیم 
خیلى پایین و چربى خیلى کمى دارند.پنیر متشکل از پروتئین، ویتامین و مواد 
معدنى است ؛ بنابراین حتماً آن را به طور متعادل در رژیم غذایى خود جاى دهید 

اما هر ماده غذایى در صورتى که زیاد استفاده شود، معایبى هم دارد.
خوردن پنیر مى تواند به چند دلیل براى شما مفید باشد:

رساندن پروتئین به بدن
در هر وعده پنیر بین 5 تا 7 گرم پروتئین وجود دارد. در صورتى که یک تخم مرغ 

6 گرم پروتئین دارد و این موضوع نشان مى دهد که پنیر تا چه حد پروتئین باالیى 
دارد و مهم تر از همه اینکه مواد مغذى آن زیاد است و شما را سیر نگه مى دارد.

افزایش کلسیم بدن
یک قاچ از پنیر تقریباً 150 الى 300 میلى گرم کلسیم دارد و اکثر افراد با استفاده 
از پنیر؛ کلسیم بدن خود را تامین مى کنند و در نتیجه مى توانید بفهمید که این 

ماده چقدر خاصیت دارد و مى تواند براى سالمت استخوان هایتان مفید باشد.

تأمین ویتامین، مواد معدنى و پروبیوتیک
اصال نباید تعجب کنید، زیرا پنیر حاوى مقدار زیادى ویتامین آ است که نه تنها 
براى سالمت چشم اهمیت دارد، بلکه خواص آنتى اکسیدانى هم دارد. همچنین 
ویتامین ب 12 به عنوان یک ماده کلیدى در آن وجود دارد و حاوى فسفر است 
که به رشد عضالنى مى پردازد و وضعیت بدن شما را بهبود مى بخشد. مهم تر از 

همه اینکه پروبیوتیک نیز دارد.

در دسترس بودن
بله شما مى توانید پنیر را داخل یک تکه نان بگذارید و با خودتان هر جایى همراه 

کنید، حتى مى توانید با سبزیجات هم آن را استفاده کنید و در نتیجه سرو کردن 
آن اصًال کار سختى نیست و همیشه در دسترس است.

پیش تر اشاره کردیم کسانى که به الکتوز مقاومت دارند یا به عدم تحمل الکتوز 
دچار هستند، باید پنیرى را استفاده کنند که الکتوز پایینى دارد. به عنوان مثال 
پنیر پارمسان، سوئیسى و چدار جزو گزینه هایى هستند که الکتوز کمى دارند. 
حتى پنیر موزارال و یا پنیر شیر بز هم الکتوز کمى نسبت به پنیر شیر گاو دارد. 
پس این افراد هم خیلى در استفادهمناسب براى بعضى از افراد مبتال به عدم 

تحمل الکتوز کردن پنیر محدودیت ندارند، زیرا پنیرها خیلى متنوع هستند.

این خوراکى ها را خام نخورید

آسیب هاى 
رفتارى ناشى از 

مصرف
بیسکوئیت         
بستنى   و

ى 
 و 

ر 

ق
،
قا 

!
خام گیاه خوارى شاید داراى ارزش غذایى باشد، اما سبزى هایى هم وجود دارد که پختن آنها، باعث افزایش ارزش غذایى شان مى شود.

 براى پخت اکثر سبزیجات، توصیه ها بر این است که آن ها را بخارپز یا با چربى هایى مانند روغن کتان، روغن زیتون و ... طبخ کنید. اضافه کردن چربى هاى سالم به این سبزیجات، جذب ویتامین ها و مواد معدنى 
موجود در آن ها را در بدن چند برابر مى کند:

یکوپن آنر
ووجوجوجوجوججوجوجوجوجوجوجهگوجه فرنگى

ى  ر یو وووارچوبه داراى  فرنگــى، م
تتتتتتتتتتتتاست ـلولى 
 وسیله گرما

شــود. در این 
ىىغذىىىى مــام مواد م

نمى شوند.

سفناج با 
ســطوح بتاکاروتن که 
ى آنتى اکسیدان بوده و در بدن تبدیل به 

نوع
ش نآ ویتام

واهید از خواص لیکوپن موجود در گوجه 

ه یک آنتى اکسیدان با خواص ضد التهابى 

ه ببرید، آن را بپزید. شما در هنگام مصرف 
گى به صــورت خام فقــط 

را به بدن مى رسانید. لیکوپن موجود در 
 

شود.
جــذب آنتــى اکســیدان
بتاکاروتــن موجــود در
حلوایى با پخته شدن آن بی

بروکلــى جــزو خان
کلم هاســت و خواص
م اکســیدانى آن بســیار
تئین و توکوفرول اســت.این تراســت. همچنین بروکلى منب

 را به بدن مى رسانید. لیکوپن موج
ى پخته به راحتى جذب بدن مى ش
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ججج

د 
 سیستم 

ک ل دف طحا

و
ش

خونى

لوت

گوجه فرنگى مارچوبه

هویج

کدو حلوایى

بروکلىاسفناج

منابع سرشار از اسید هاى 
چرب امگا 3 به غیر از ماهى

لوبیا

کدو حلوایى

گردو

سویا

برنج قهوه اى

روغن کتان

تخم مرغ

روغن کلزا

اگر هر روز پنیر بخوریم چه اتفاقى براى بدنمان مى افتد؟

وع ى ر پ ر ز ر و ر نپ ر وز ل

آنچه رفتار را بیشتر شکل
 امرا... ابراهیمى در خص
عملکرد ما موثراست.

افراد نسبت به واژه ها، ح
به عنوان مثال طبق الگ
رژیم غذایى، رفتار صحی
فردى که وزن باالیى دا

به جاى استفاده از کلماتى
فست فود مانند پیتزا و س

ذهن تداعى کنید.
همچنین مىتوان از دیگ
این شکل که خوراکى ه
با چنین الگو هاى رفتارى

  اگر مى خواهید الغر شوید ، کلمات روزمره را تغییر دهید



0606آگهىآگهى 4310 سال نوزدهمسه شنبه  20  اردیبهشت  ماه   1401

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

شماره: 140160302006000600   تاریخ: 1401/01/29
رأى هیأت

باتوجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند به شماره 46672 مورخ 69/2/3 
دفتر 59 و سند 44624 مورخ 68/11/20 و سند شماره 127789 مورخ 80/3/2 و سند 78495 
مورخ 68/2/19 دفتر 73 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 نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى 
هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى / خانم نوروز على ابراهیمى به شناسنامه شماره 10039 کدملى 1140353691 
صادره فرزند عباس در سه دانگ از ششــدانگ به مساحت 251/77 متر مربع پالك شماره 
717 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى 

خود را با حدود ذیل صادر مى نماید.
رأى هیأت

باتوجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند به شماره 46672 مورخ 69/2/3 
دفتر 59 و سند 44624 مورخ 68/11/20 و سند شماره 127789 مورخ 80/3/2 و سند 78495 
مورخ 68/2/19 دفتر 73 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 نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى 
هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى / خانم ربابه ابراهیمى به شناسنامه شماره 512 کدملى 1288720068 صادره 
فرزند غالمحسین در سه دانگ از ششدانگ به مساحت 251/77 متر مربع پالك شماره 717 
فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى نماید.
شماًال به طول 11/85 متر دیوار و درب است به گذر

شرقًا به طول 22/06 متر دیوار است به گذر
جنوبًا به طول 21/39 متر دیوار به دیوار پالك 84/718

غربًا به طول 21/31 متر دیوار به دیوار پالك 719
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده .... 1 ..... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رســمى و ماده .... 13 .... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق 
مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور ســند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/05   تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/02/20   م الف: 1306525   مجتبى پورعلى   عضو قضائى. سعید حاج احمدى - رئیس 

اداره راه و شهرسازى. مرتضى ملک زاده   قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر /2/128

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

شماره: 140160302006000055- تاریخ: 1401/01/08 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب صفحات 88 و 91 و 323، دفاتر 514 
و 358 و صفحه 86 دفتر 514 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت 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 مجتبى قاسمى اندانى به شناسنامه شماره 13220 کدملى 1140508377 صادره 
فرزند ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159/34 مترمربع پالك 
شماره 426 فرعى از 112 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 شده و مستندات ضمیمه به موجب صفحات 88 و 91 و 323، دفاتر 514 
و 358 و صفحه 86 دفتر 514 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت 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 اعظم ماندگارى به شناسنامه شماره 21364 کدملى 1140213199 صادره فرزند 
على در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 159/34 مترمربع پالك شماره 
426 فرعى از 112 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى 

خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال در دو قسمت که قسمت اول پخى شکل است به ترتیب به طول هاى 1/61 متر و 9/55 

متر دیوار و درب است به گذر
شرقا به طول 15/11 متر دیواریست به دیوار پالك 112/426 باقیمانده 

جنوبا به طول 10/38 متر دیوار به دیوار پالك 426 فرعى 
غربا به طول 13/87 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك مذکور 

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: 1401/02/05- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/02/20- م الف: 1306398 - عضو قضائى - مجتبى پور على. رئیس اداره راه و شهرسازى 

- سعید حاج احمدى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى ملک زاده /2/138

فقدان سند مالکیت
شماره: آقاى رضا آقابابائى جوشــقانى فرزند حیدر على باستناد دوبرگ استشهاد محلى که 
تحت شماره 19254-1400/12/19 به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است ، مدعى 
است که سند مالکیت ششدانگ پالك شماره 3538  فرعى واقع در دهق 4 اصلى  بخش 15 
ثبت اصفهان که بنام نامبرده  ثبت و سند صادر شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
ضمنا بموجب سند رهنى شــماره 6232-1386/11/10 دفترخانه 199 نجف آباد در قبال 
مبلغ 140000000نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار سه شنبه 1401/02/20 
- 1312333/م الف - نصراهللا علینقیان   سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت /2/248

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

شــماره: 140160302016000135   تاریــخ: 1401/02/15 - برابــر راى شــماره 
140060302016001310 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى ناصر افشارى اسفیدواجانى فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 196 
صادره از آبادان در یک درب باغ به مساحت 1764,22 مترمربع در قسمتى از پالك 1941 
فرعى از دو اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان و ششــدانگ پالك ثبتى 1942 فرعى از دو 
اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم 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 انتشار نوبت 
اول: 1401/02/20   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/04- م الف: 1312785- رئیس ثبت 

اسناد و امالك تیران   سید محمدحسن مصطفوى /2/271

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

راى شــماره 140060302026014535 مورخ 1400/11/09 هیات چهار آقاى علیرضا 
جبروتیان نیسیانى به شناسنامه شماره 3571 کدملى 1292428465 صادره فرزند حمیدرضا 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 180 مترمربع از پالك شماره 459 فرعى 
از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 
رسمى متقاضى موضوع دفتر امالك الکترونیکى بشماره 139920302026010174 و سند 

انتقال 30443 مورخ 99,04,12 دفتر 381 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته 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 رســید، 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 انتشار نوبت اول: 1401/02/20 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/03/04 - م الف: 1313813   رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /2/273

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

1 راى شماره 140060302026014625 مورخ 1400/11/12 هیات سه آقاى الیاس احمدى 
اسکندرى به شناسنامه شماره 1455 کدملى 1159318417 صادره داران فرزند على بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 128,880 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه 

از مالکیت محمد صدرى موضوع سند انتقال 2338 مورخ 1324,08,29 دفتر 67 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته 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 رســید، 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 انتشار نوبت اول: 1401/02/20 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/03/04 - م الف: 1313735   رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /2/275

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

1- راى شماره 140060302026015766 مورخ 1400/12/08 هیات دو خانم مژده غالمى 
آهنگران به شناسنامه شماره 262 کدملى 1249491940 صادره نایین فرزند محمد نسبت 

به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 113,83 مترمربع از پالك شماره 
2 فرعى از 15140 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى برابر قباله عادى مع الواســطه از مالکیت نصراله امین الرعایا موضوع سند انتقال        

15033- 1342,07,21 دفتر 36 اصفهان که توسط ایران احد وراث واگذار شده است.
2- راى شماره 140060302026015767 مورخ 1400/12/08 هیات دو آقاى على اکبر 
روان بخش به شناسنامه شماره 47 کدملى 6609710783  صادره دولت آباد  فرزند حسین 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 113,83 مترمربع از پالك 
شماره 2 فرعى از 15140 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت نصراله امین الرعایا موضوع سند 
انتقال 15033   1342,07,21 دفتر 36 اصفهان که توسط ایران احد وراث واگذار شده است.

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: 1401/02/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/04 - م الف: 

1313918   رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/277

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

راى شــماره 140060302026014197 مورخ 1400/11/02 هیات یک خانم مریم خزلى 
پور به شناسنامه و کدملى 1270818651 صادره از اصفهان فرزند حسن بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 118,87 مترمربع از پالك شماره 123 فرعى از 15179 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع 
الواسطه از مالکیت عبدالکریم جوهرى موضوع سند انتقال 3627   40,02,23 دفتر 76 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته 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 رســید، 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 انتشار نوبت اول: 1401/02/20 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/03/04 - م الف: 1313943   رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /2/280

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

راى شــماره 140060302026013314 مورخ 1400/10/11 هیــات دو آقاى منوچهر 
اسالمیان به شناسنامه شــماره 81 کدملى 1129595315 صادره فریدونشهر فرزند احمد 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 134,11 مترمربع از پالك شماره 42 فرعى از 
15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 

متقاضى موضوع دفتر امالك الکترونیکى 139820302026002479 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته 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 رســید، 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 انتشار نوبت اول: 1401/02/20 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/03/04 - م الف: 1314262   رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان   موسوى /2/282 

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

راى شــماره 140060302026015575 مورخ 1400/12/03 آقــاى احمدرضا نوروزى به 
شناسنامه شماره 1701 کدملى 1286789095 صادره اصفهان فرزند حسن بصورت ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 25,24 مترمربع از پالك شماره 15178 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت فرج 

اله نجارزادگان موضوع سند انتقال 15209- 39/3/19 دفتر 72 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: 1401/02/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/04 - م الف: 

1314295   رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان   موسوى /2/284 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
آراى شــماره 6528 و 6539 مورخه 1400/12/11 خانم  مینا خاکــى نجف آبادى فرزند 
غالمرضا  در سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه  و آقاى محمد شریفى نجف آبادى 
فرزند مرتضى در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه   به مساحت 211/60  مترمربع 
قسمتى از پالك 1057 و 1101   اصلى واقع در قطعه 5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان   
متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/20 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/03/04 - 1312630/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - 

سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /2/286

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 5627 مورخه 1400/11/02 خانم  محبوبه خاکى نجف آبادى فرزند غالمرضا  
در ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 211/46 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1101 و  1057  
اصلى واقع در قطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان   متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/20  - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/04 
- 1313685/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /2/288

آگهى افراز پالك شماره 1/5620
چون خانم مهســا فتوحى بوکالت از طرف آقاى رفیع الدین فتوحى فرزند سید على مالک 
نوزده و سه چهارم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ قطعه زمین پالك 5620 فرعى از یک 
اصلى واقع در کوى کبودان اردســتان دهســتان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان طى 
درخواست وارده بشماره 32000500 مورخ 25/ 3/ 1400 تقاضاى افراز نموده است و اعالم 
نموده آدرس خواندگان را ندارد لذا با عنایت به گزارش نماینده ثبت وارده بشماره 32000500 
مورخ 1400/3/31 و دستور وارده بشماره 32000509 مورخ 1401/2/04 ریاست محترم 

اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
1-آقاى عبدالحسین فتوحى فرزند سید على اکبر مالک نوزده و سه چهارم حبه مشاع از 72 

حبه ششدانگ که به نامش سابقه ثبت دارد
2-خانم طاهره فتوحى فرزند میرزا عبدالجواد مالک پنج حبه از 72 حبه ششــدانگ که به 

نامش سابقه ثبت دارد
3-خانم بتول فتوحى فرزنــد میرزا عبدالجواد مالک پنج حبه از 72 حبه ششــدانگ که به 

نامش سابقه ثبت دارد
4-خانم رضوان فتوحى فرزند میرزا عبدالجواد مالک پنج حبه از 72 حبه ششــدانگ که به 

نامش سابقه ثبت دارد
5-خانم فروغ فتوحى فرزند سید على اکبر مالک هفت هشتم حبه از 72 حبه ششدانگ که 

به نامش سابقه ثبت دارد
6-خانم آمنه فتوحى فرزند سید على اکبر مالک هفت هشتم حبه از 72 حبه ششدانگ که 

به نامش سابقه ثبت دارد
7-خانم صبیحه فتوحى فرزنداسماعیل مالک یک و پنج شانزدهم حبه از 72 حبه ششدانگ 

که به نامش سابقه ثبت دارد
8-خانم زهرا ســلطان فتوحى فرزنداسماعیل مالک یک و پنج شــانزدهم حبه از 72 حبه 

ششدانگ که به نامش سابقه ثبت دارد
9-خانم فاطمه فتوحى فرزنداسماعیل مالک یک و پنج شانزدهم حبه از 72 حبه ششدانگ 

که به نامش سابقه ثبت دارد
10-خانم بایسته بیگم فتوحى فرزنداســماعیل مالک یک و پنج شانزدهم حبه از 72 حبه 

ششدانگ که به نامش سابقه ثبت دارد
11-وقف امیر جمله مالک ده و یک دوم حبه از 72 حبه ششدانگ که به نامش سابقه ثبت 
دارد با توجه به اقرارنامه 43170 در دفتر خانه 51 ســید على اکبر فتوحى که در مورد سهم 

االرث نامبرده از ابوالحسن فتوحى و مصطفى فتوحى وسکینه فتوحى نافذ است
12-مالک اعیانى ســه دانگ مــورد تقاضا با توجه بــه اقرارنامه شــماره 40295 مورخ 
1361/07/12 و بموجب سند اجاره 29048 مورخ 1354/07/30 تنظیمى در دفترخانه 51 که 
در اجاره آموزش و پرورش اردستان مى باشد لذا طبق ماده 3 آئین نامه قانون افراز و فروش 
امالك مشاع مصوب آذرماه 1357 به موجب این آگهى به کلیه مالکین ابالغ مى گردد که 
جهت معاینه محل پالك مرقوم روز دوشــنبه مورخ 1401/03/16 ساعت 9 صبح تعیین 
وقت نموده و جهت تنظیم صورتجلسه در محل پالك مرقوم حضور بهم رسانید در غیر این 
صورت برابر مقررات اقدام و پس از افراز احکام صادره مجدد بوسیله نشر آگهى ابالغ خواهد 
شد. تاریخ انتشار آگهى: 1401/02/20   م الف: 1313782 - ذبیح اله فدائى اردستانى   مدیر 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان /2/290

آگهى تغییرات
شرکت صحون صنعت ســپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 2362 و شناسه ملى 
10260575640 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومــى فــوق العــاده مورخ 
1400/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
:ماده 33 اساســنامه اصالح گردید : سهام 
وثیقه مدیران : هریک از مدیران باید در مدت 
مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام 
شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان 
وثیقه و تضمین خســاراتى که ممکن است 
از تصمیمات مدیران منفردا یا مشــترکا بر 
شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد 
وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از 
حقوق ناشیه از آن از قبیل حق راى و دریافت 
سود نمى باشد ولى مادامى که مدیر مفاصا 
حساب دوره تصدى خود را از شرکت دریافت 
نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق 
شرکت باقى خواهد ماند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى خمینى شــهر 

(1310426)

آگهى تغییرات
شرکت بهین ابنیه شایگان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 69914 و شناسه ملى 
14010709698 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/12/16 
تصمیمــات ذیل اتخــاذ شــد : 1 - آقاى 
امیرحســین الهى1271969661 بعنوان 
رئیس هیئت مدیــره 2 - آقاى امیر صالحى 
شمى 1972234951 بعنوان مدیر عامل 
(خارج از سهامدران و اعضاء هیئت مدیره) 
3 - آقاى داود ســوى زاده1292052457 
بعنوان نائب رئیــس هیئت مدیره 4 - آقاى 
داود دلشــاد1292770597 بعنوان عضو 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد 
آور شــرکت از قبیل: چک، ســفته، بروات، 
قراردادها، عقود اســالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء رئیس هیئــت مدیره آقاى 
امیرحسین الهى به کدملى 1271969661 
و عضو اصلى هیئت مدیره آقاى داود دلشاد 
به کدملــى 1292770597 متفقاً و با مهر 
شرکت معتبر است.. ضمنا مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1310430)

آگهى تغییرات
شــرکت توپال پژوه آریا ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 2281 و شناســه ملى 
14009396352 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/06/31 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : محســن مصدق به کدملى 
1199033677 و محمــد رضا طرقى نژاد 
به کدملــى 2295256267 و محمد کاظم 
تدین به کدملــى 2410910483 و محمد 
مهدى عقیده به کدملى 3874574296و 
کدملــى  بــه  توحیــدى  محمدعلــى 
1288779720بعنوان اعضاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
حسین دهقان به کدملى 1198977231 و 
کاظم بحرینى بــه کدملى 0051031213 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شــرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین شده اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى خمینى 

شهر (1310433)

آگهى تغییرات
شرکت سنگواره واال سپاهان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 63807 و شناسه ملى 
14008872434 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/12/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
امید یاورى به شماره ملى 1290536090 
و شــهین افیوئیــان بــه شــماره ملى 
1110223137 و عاطفه داودى به شماره 
ملى 4819714813 به سمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند محبوبه روستازاده شیخ یوسفى به 
شماره ملى 1290645620 به سمت بازرس 
اصلى و فریناز خدادوســتان به شماره ملى 
1290803625 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شدند.روزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1310447)

تاسیس
شرکت سهامى خاص پرتو شار کاال درتاریخ 1401/02/04 به شماره ثبت 70790 به شناسه ملى 
14011059653 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى 
باشد بازاریابى غیرهرمى وغیر شبکه اى ،خرید ، فروش ، توزیع ، صادرات و واردات کلیه کاالها و خدمات 
مجاز ،اخذ نمایندگى از شرکتهاى داخلى وخارجى ،ارائه خدمات فنى مهندسى ، برقرارى نمایندگى در 
کشور و خارج از کشور ،انجام کلیه امور بازرگانى ، تجارى طبق مقررات واردات و خرید کاالهاى مجاز از 
صنایع داخلى وخارجى ، صادرات مجدد و فروش آن به مصرف کنندگان داخلى و خارجى ،اخذ نمایندگى 
از شرکتهاى داخلى و خارجى و مشارکت با اشــخاص حقیقى یا حقوقى ویا در سایر شرکتها اعم از 
داخلى یا خارجى از طریق تعهد سهام شرکتهاى جدید یا خرید سهام شرکتهاى موجود . درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله چرخاب ، کوچه 
چرخاب[(مادى نیاصرم)_10] ، خیابان فردوسى ، پالك - 241 ، ساختمان 502 ، طبقه همکف ، واحد 
185 کدپستى 8144648785 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 300,000,000 ریال 
نقدى منقسم به 100 سهم 3000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 105000000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 45 مورخ 1401/01/29 نزد بانک ملى ایران شعبه 
خیابان فردوسى اصفهان با کد 3014 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد 
اعضا هیئت مدیره خانم افسون افهام به شماره ملى 1270342134 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى عماد افهام به شماره ملى 1281584770 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امیدرضا افهام به شماره ملى 1288087284 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان آقاى جواد سلطانیان تیرانچى به شماره ملى 1141914883 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 سال آقاى اصغر حیدرى به شماره ملى 1289563179 به سمت بازرس على البدل 
به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1310428)
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آگهى تغییرات 
شرکت نوین صنعت پرتو گســتر وندا شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 68873 و شناسه 
ملى 14010317486 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العــاده مورخ 1401/01/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به 
نشانى استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش 
حبیب آباد ، دهستان برخوارشرقى ، روستا شهرك 
صنعتى دولت آباد، محله شهرك صنعتى دولت آباد 
، بلوار امام خمینى ، خیابان پروین ، پالك 59 ، طبقه 
همکف کدپســتى 8341656431 تغییر یافت و 
ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1310427)

آگهى تغییرات 
شــرکت زرین فوالد شــایا شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 55054 و شناســه ملى 
14005330149 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیــره مــورخ 1400/08/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - آقاى حســن ادیب حاجى باقرى به 
ســمت رئیس هیات مدیره و آقاى احسان ادیب 
حاجى باقرى به سمت نایب رئیس هیات مدیره و 
آقاى میثم ادیب حاجى باقرى به سمت مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند . - کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا یکى از اعضا هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1310417)

آگهى تغییرات 
شرکت گروه توسعه کاربردى فن آورى اطالعات 
نت سازان اصفهان شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 21841 و شناسه ملى 10260426813 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/01/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مریم 
علیخانى به شماره ملى 1284800849 به سمت 
بازرس اصلى و محمدرضا حکیم فعال اصفهانى به 
شماره ملى 1290646767 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شــد اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1310458)

آگهى تغییرات 
شــرکت بهین ابنیه شایگان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 69914 و شناســه ملى 
14010709698 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مــورخ 1400/12/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : آقاى داود دلشــاد به کدملى 
1292770597 آقاى امیرحسین الهى به کدملى 
1271969661 آقاى داود سوى زاده به کدملى 
1292052457 بعنوان اعضــاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند اداره 
کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1310429)

آگهى تغییرات 
شــرکت دیبا طب اســپادان شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 58209 و شناسه ملى 
14006698756 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/10/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقاى مهدى ترابى دلوئى به شماره ملى 0075049791 که داراى 100000ریال سهم الشرکه 
مى باشد با رعایت مفاد ماده 103 قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره 27722 مورخ 1400/2/29 
صادره از دفتراسناد رسمى1044 حوزه ثبتى تهران 25000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقاى سروش 
نوچیان به شماره کد ملى 1754228690 واگذار نمود و میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 75000 ریال 
کاهش داد . اسامى شرکا و میزان سهم الشرکه هر کدام بدین شرح مى باشد : محمد رضا دارابى داراى 
250000 ریال سهم الشرکه عاطفه دارابى داراى 50000 ریال سهم الشرکه محمد مهدى ترابى دلوئى 
داراى 75000 ریال سهم الشرکه على معلم داراى 180000 ریال سهم الشرکه محمد انارکى بارده داراى 
230000 ریال سهم الشرکه سید وحید نکته دان اصفهانى داراى 170000 ریال سهم الشرکه سید مهدى 
نقیب زاده نائینى داراى 20000 ریال سهم الشرکه سروش نوچیان داراى 25000 ریال سهم الشرکه 
امضاء فاطمه رزاقى پور داراى 0 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1310466)

گزینه اصلى پرسپولیس
 براى میزبانى از سپاهان 

02

لیگ فوتبال ترکیه ممکن اســت درهاى خود را به سمت 
یک فوتبالیســت آینــده دار ایرانى باز کنــد. تیم فاتیح 
کاراگومرك در سوپرلیگ جوانان ترکیه بازى مى کند و از 
تیم هاى جسور در مقابل غول هاى نامدار است. کاپیتان 
این تیم بازیکنى با 17 سال سن و اهل گرگان است که از 
نونهالى در ترکیه زندگى مى کند. سلیم توماج در 20 بازى 
این فصل 8 گل زده و 6 پــاس گل داده و بهترین بازیکن 
تیمش به شــمار مى رود. یافتن بازیکنــان ایرانى که در 
لیگ هاى خارجى و بخصوص در ســطوح رده هاى سنى 
پایین تر بازى مى کنند و امیدبخش هستند، یکى از عالیق 
رسانه ها و فوتبالى ها ســت و حاال نوبت به این بازیکن 

رسیده که در تیررس قرار بگیرد.

نوجوان گرگانى
 ستاره ترکیه

01
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در جلســه هماهنگى پیــش از دیدار تیم هــاى فوتبال 
پرسپولیس و ذوب آهن مقرر شد با هماهنگى یگان ویژه و 
نیروى انتظامى، کاروان پرسپولیس از زمان ورود به شهر 
اصفهان با تدابیر ویژه امنیتى و اسکورت هاى در نظر گرفته 
شده، همراهى شــود. همچنین تدابیر امنیتى از بدو ورود 
کاروان پرســپولیس به فرودگاه اصفهان تا هتل و پس از 
آن، از هتل به ورزشگاه و تا بازگشت سرخپوشان پایتخت 
به تهران، ادامه داشت. خرداد سال گذشته اتوبوس حامل 
تیم فوتبال پرسپولیس درحالى که در شهر اصفهان قصد 
عزیمت به ورزشــگاه فوالدشــهر براى انجام بازى برابر 
ذوب آهن را داشت از روى یک پل با دو نارنجک دست ساز 
مورد حمله قرار گرفت که این موضوع تا مدت ها ســوژه 

پرسپولیسى ها علیه اصفهان شده بود.

فدراســیون فوتبال عراق اعالم کرد با شهناز یارى مربى 
ایرانى براى هدایت تیم ملى فوتســال بانوان این کشور 
در مسابقات قهرمانى غرب آسیا قرارداد امضا کرده است. 
پیش از این ناظم الشریعه سرمربى اسبق تیم ملى فوتسال 
مردان کشــورمان هم هدایت تیم ملى فوتسال عراق را 
برعهده گرفته بود و اکنون کادر فنى فوتسال عراق کامًال 
ایرانى شــد.فراس بحر العلوم رئیس کمیته فوتبال بانوان 
فدراســیون عراق در این زمینه گفت: شهناز یارى یکى از 
بهترین مربیان ایرانى به شمار مى آید که مى تواند کمک 

زیادى به تیم ملى بانوان عراق کند. 

باشگاه پرســپولیس براى میزبانى از تیم ســپاهان در هفته 
بیست وهفتم لیگ برتر به دنبال انتخاب شهر و ورزشگاه مدنظر 
براى معرفى به سازمان لیگ است. در همین زمینه نیز در وهله 
اول گزینه اصلى سرخپوشــان براى میزبانى از تیم سپاهان، 
شهر مشهد مقدس و ورزشگاه امام رضا (ع) این شهر بود که 
ظاهراً با مخالفت مسئوالن استانى براى حضور تماشاگران در 
ورزشگاه، این شهر از گزینه هاى میزبانى سرخپوشان خارج 
شده است. باشگاه پرســپولیس اکنون به دنبال هماهنگى 
ورزشگاه سردار شهیدسپهبد قاسم سلیمانى سیرجان است تا 
در صورت موافقت مسئوالن این شهر و باشگاه گل گهر، دیدار 

پرسپولیس - سپاهان در این شهر برگزار شود.

سرخ ها با اسکورت ویژه 

فوتسال عراق کالً ایرانى شد
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قائم مقام باشگاه گیتى پسند اصفهان گفت که رئیس ایرانى کمیته 
فوتسال و فوتبال ساحلى AFC، باید در قبال لغو متعدد مسابقات 

جام باشگاه هاى آسیا پاسخگو باشد.
محمدحســین عراقى زاده درباره لغو مســابقات فوتســال جام 
باشگاه هاى آسیا 2022 اظهار داشــت: در تعطیالت نوروز متوجه 
انصراف امارات از میزبانى مســابقات شــدیم. با توجــه به اینکه 
اصفهان میزبانى دو دوره جام باشگاه هاى آسیا را بر عهده داشت، به 
این نتیجه رسیدیم که شرایط برگزارى رقابت ها را داریم و از طریق 
نهادهایى چون هیئت فوتبال و اداره کل ورزش و جوانان اســتان 

اصفهان، پیشنهاد میزبانى را ارائه کردیم.
 AFC وى با اشــاره به حضور دو مدیــر ایرانى حوزه فوتســال
تصریح کرد: درخواســت ما روز 25 فروردین به AFC ارسال و 
قرار شد اصفهان، کویت یا تایلند میزبان شوند. روز شنبه اما متوجه 
شدیم برگزارى جام باشگاه هاى آسیا لغو شده است که دلیل آن را 
نمى دانم. مهدى تاج که در رأس کمیته فوتسال و فوتبال ساحلى 

کنفدراسیون فوتبال آسیاست، باید پاسخگو باشد. 

قائم مقام باشگاه گیتى پســند با بیان اینکه سایر باشگاه هاى قاره 
از لغو مسابقات آســیایى گالیه مند هستند گفت: خیلى راحت جام 
ملت هاى آسیا و سه دوره جام باشگاه ها را لغو مى کنند. با رویه اى که 
آقایان در کنفدراسیون فوتبال آسیا دارند، بعید نیست جام ملت هاى 
امسال هم لغو شود. هفته گذشــته لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد 
و حسین طیبى که افتخار فوتسال ایران است، به میدان رفت. لغو 
بازى ها فقط براى آسیا رخ مى دهد و همین باعث کاهش کیفیت 

فوتسال قاره مى شود.
عراقــى زاده با بیان اینکه لغو متوالى رقابت ها ســبب دلســردى 
باشــگاه ها مى شــود، خاطرنشــان کرد: اگر امــارات از میزبانى 
انصراف بدهد، یعنى امکان برگزارى مســابقات در هیچ کشــور 
دیگرى نیســت؟ جام باشگاه هاى والیبال آســیا در تهران برگزار 
مى شود و مشکلى براى برگزارى جام باشــگاه هاى هندبال قاره 
وجود ندارد. مدیران باشــگاه نفت الوســط عراق هم از این اتفاق 
شاکى هستند و لغو مســابقات، انگیزه اى براى باشگاه هاى قاره 

باقى نمى گذارد.

قائم مقام باشگاه گیتى پسند اصفهان: 

تاج پاسخگوى
 لغو مسابقات 

فوتسال آسیا باشد

در یکى از بازى هاى هفته بیســت و یکم رقابت هاى فوتبال قهرمانى 
دسته دوم باشگاه هاى کشور و در گروه ب تیم شاهین بندرعامرى یک 

بر صفر تیم شهردارى نوشهر را شکست داد.
یکى از اتفاقات جالب ایــن دیدار، مالقات ســپاهانى هاى قدیم در 
کســوت مربیگرى دو تیم بود. مهدى کریمیان که سه بار با تیم 
ســپاهان قهرمانى در لیگ برتر را تجربه کرده است و محسن 
بنگر که چند فصلى براى سپاهان بازى کرد و جالب اینکه همانند 
بازیکن بوشهرى سپاهان ســه بار در این تیم جام قهرمانى لیگ 

برتر را لمس کرد.
فصل 89-88، 90-89 و 91-90 سه فصلى بود که مهدى کریمیان و 
محسن بنگر به اتفاق به همراه سپاهان قهرمان لیگ برتر شدند و جالب 
اینکه در ادامه مسیر مهدى کریمیان بازى در تیم استقالل را تجربه کرد 

و محسن بنگر بازى در تیم پرسپولیس.  
وضعیت این دو مربى در تیم هاى تحت هدایت شــان متفاوت اســت. 
مهدى کریمیان به همراه شــاهین شــهردارى بوشــهر با 44 امتیاز 
صدرنشین گروه ب بشمار مى رود و با توجه به اختالف 9 امتیازى با تیم 
دوم در فاصله 5 هفته مانده به پایان بازى ها به نظر مى رسد قهرمانى 
در این گروه و صعود مســتقیم به لیگ یک را تجربه خواهد کرد و اما 

محسن بنگر با تیم شهردارى نوشهر و با 24 امتیاز تیم دهم جدول است 
و شانسى براى صعود ندارد. البته محسن بنگر فصل گذشته این تیم را از 
لیگ 3 به لیگ 2 رهنمون کرد و به نظر مى رسد براى صعود به لیگ یک 
همانند تیم شاهین بندرعامرى نیاز به حمایت هاى مالى بیشترى دارد. 

گفتنى است رقابت هاى فوتبال قهرمانى دسته دوم باشگاه هاى کشور 
در دو گروه 14 تیمى دنبال مى شــود که تیم هاى اول به همراه برنده 

تیم هاى دوم به لیگ یک صعود مى کنند.

سرمربى سپاهان مى گوید باشگاه از شرایط تیمش راضى است و به ادامه 
همکارى با آن تمایل دارد.

محرم نویدکیا درباره ادامه همکارى اش با سپاهان عنوان کرد: من یک 
سال دیگر با سپاهان قرارداد دارم و با باشــگاه صحبت هایى هم انجام 
دادیم. باشگاه از شــرایط راضى بودند. باید فصل تمام شود و بعد ببینیم 
عملکرد ما چقدر توانسته کمک کند. مســئوالن باشگاه تمایل به ادامه 
همکارى دارند. نمى خواهم از کارم دفاع آن چنانى کنم اما تمام تالشم را 
انجام دادم. این یک تجربه بزرگ بود که مطمئنم به من کمک  مى کند. 
امیدوارم این ساختار سپاهان محکم جلو برود. سپاهان باشگاهى است 
که سال به سال بهتر مى شود و شاید به ساختار فوتبال ایران کمک کند.

نویدکیا: 
 باشگاه تمایل به 
ادامه همکارى دارد

سایت گل ترکیه در گزارشى به شرح زندگى طارمى و ماجراى انتقالش به 
باشگاه ریزه اسپور پرداخت و از او به عنوان تاثیرگذارترین بازیکن پورتو 

یاد کرد.
شنبه شب در چارچوب هفته سى و سوم لیگ پرتغال، پورتو در لیسبون به 
مصاف بنفیکا رفت و به برترى یک بر صفر رسید تا به قهرمانى لیگ پرتغال 
دست یابد. از روز یکشنبه رسانه هاى پرتغالى به تمجید از طارمى پرداختند 
و از ملى پوش کشورمان به عنوان بزرگترین ستاره پورتو در این قهرمانى 
نام بردند. پس از رسانه هاى پرتغالى حاال نوبت به سایت گل ترکیه رسیده 

تا لب به تمجید از بازیکن کشورمان باز کند.
ســایت گل با تیتر «مهدى طارمى، بازیکنى که از ریزه اسپور فرار کرد، 
در پورتو با بیش از 20 گل زده قهرمان پرتغال شــد» به تمجید از ستاره 
کشــورمان پرداخت.این رســانه معتبر نوشــت: مهدى طارمى، ستاره 
بزرگ پورتو در ســى امین قهرمانى در لیگ پرتغال بود. مهاجم ایرانى به 
تاثیرگذارترین بازیکن کونسیسائو در این فصل نام گرفت و توانست در 32 
بازى این فصل 20 گل بزند و 12 پاس گل بدهد. او فصل گذشته نیز در 34 
بازى براى پورتو 17 گل زد و 12 بار پاس گل داد تا نشان دهد درخششى 
ادامه دار دارد. از طرف دیگر او هم گل مى زند و هم در گلســازى تیمش 
شریک اســت و به عبارتى مهره بزرگ پورتو نامیده مى شود. این رسانه 
مشــهور دنیا ادامه داد:  طارمى در فصل 2016-2017 به تیم ریزه اسپور 
ترکیه منتقل شــده بود ولى بدون بازى کردن در این تیم به کشــورش 
بازگشت. ریزه اسپور از او به فیفا شکایت کرد و فیفا نیز جریمه 800 هزار 
یورویى و محرومیت 4 ماهه براى او نوشــت. او باعث شــد تا تیم سابق 
یعنى پرسپولیس ایران از 2 پنجره نقل و انتقاالتى نیز محروم شود. پس 
از پرسپولیس به قطر رفت و با 500 هزار یورو به الغرافه پیوست. سپس به 
صورت رایگان راهى پرتغال شد و در فصل اولش در اروپا براى ریوآوه 18 

گل به ثمر رساند و با 4/7 میلیون یورو به پورتو رسید.

پاسور ســابق تیم ملى والیبال بعد از پایان کار خود در لیگ ترکیه براى همراهى 
پیکان در جام باشگاه هاى آسیا وارد تهران شد.

سعید معروف که در سال هاى اخیر با درخشش خود در ترکیب تیم 
ملى ایران به برند والیبال ایران در سطح جهان تبدیل شد، بعد از 
گذراندن یک فصل نسبتا موفق در فنرباغچه ترکیه، بامداد دیروز 

وارد تهران شد.
این پاسور باتجربه که سال گذشــته و بعد از المپیک توکیو از 
بازى هاى ملى خداحافظى کرده، با پیکان براى حضور در جام 
باشگاههاى آسیا به توافق رسیده تا بعد از مدت ها به ایران 

بازگردد و در یکى از تیم هاى ایرانى بازى کند.
احتماال معــروف  امروز فــردا در تمرینات تیــم والیبال 
پیکان شرکت مى کند تا از هفته آینده این تیم را در جام 
باشگاه هاى آسیا در کنار ســتاره هایى همچون اروین 

انگاپت و نیمیر عبدالعزیز همراهى کند.
دو ستاره خارجى پیکان هم طى یکى، دو روز آینده وارد 
تهران مى شوند تا تمرینات این تیم با حضور ستاره هاى 

داخلى و خارجى رنگ و بوى جدیدى بگیرد.

سعید معروف در تهران
 به میدان آسیایى  مى رود

در یکى از بازى
دسته دوم باشگ
بر صفر تیم شه
یکى از اتفاقا
کســوت
ســپاها
بنگر که
بازیکن ب

برتر را لمس
9فصل 8-89
ب محسن بنگر
اینکه در ادامهم
و محسن بنگر
وضعیت این دو
مهدى کریمیا
صدرنشین گرو
دوم در فاصله
در این گروه و

دست یابد. از رو
و از ملى پوش ک
نام بردند. پسا

براى همراهى  لیگ ترکیه

 ترکیب تیم 
شد، بعد از 
اد دیروز

وکیو از 
در جام 
یران 

ل 
م 

د 
ى 

ر تهران
 مى رود

شدیم برگزارى جام باشگاه هاى آسیا لغو شده اس
نمى دانم. مهدى تاج که در رأس کمیته فوتسال
کنفدراسیون فوتبال آسیاست، باید پاسخگو باشد

سرمربىس
همکارىب
محرم نوید
سال دیگر
دادیم. باش
ما عملکرد
همکارىد
انجام دادم
امیدوارم ای
که سال به

ا

ترکیه، گذشته مهدى طارمى را به یادش آ ورد
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عملیات احداث تصفیه خانه فاضالب چادگان از ســال 
1392 آغاز شده و تاکنون 75 درصد پیشرفت فیزیکى 

داشته است.
مدیر دفتر مطالعات و بررسى هاى فنى شبکه فاضالب 
آبفاى اســتان اصفهان مــى گوید: در صــورت تامین 
اعتبار، طرح فاضالب شهر چادگان سال آینده وارد مدار 

بهره بردارى مى شود.
ســعید شمســایى تکمیل و راه اندازى طرح فاضالب 
چادگان را مســتلزم تامین 200 میلیــارد تومان اعتبار 
دانست و گفت: این طرح به طور همزمان در سه جبهه 
احداث تصفیه خانه، اجراى شــبکه جمع آورى و انتقال 
فاضالب و مطالعات احداث دو باب ایســتگاه پمپاژ در 

حال اجراست.
وى افزود: عملیات احداث تصفیه خانه فاضالب چادگان 
از سال 1392 آغاز شــده و تاکنون 75 درصد پیشرفت 

فیزیکى داشته است.
شمسایى افزود: این تصفیه خانه پس از تکمیل و بهره 
بردارى مى تواند 2330 متر مکعب فاضالب را در شبانه 
روز با روش هاى پیشرفته لجن فعال و تصفیه تکمیلى 

فیلتراسیون تصفیه کند.
وى با بیان این که عملیات اجرایى شبکه جمع آورى و 

انتقال فاضالب شهر چادگان 80 درصد پیشرفت فیزیکى 
داشته اســت افزود: تاکنون 35 کیلومتر از 44 کیلومتر 
خطوط جمع آورى و انتقال فاضالب مورد نیاز این طرح 
با استفاده از لوله هاى پلى اتیلن به قطرهاى 200 تا 500 

میلیمتر اجرا شده است.
مدیر دفتر مطالعات و بررسى هاى فنى شبکه فاضالب 
آبفاى استان اصفهان با بیان این که مراحل مطالعاتى 

دو باب ایستگاه پمپاژ فاضالب این شهر نیز آغاز شده 
اســت افزود: شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
تاکنون به تعهــدات خود در جهت اجــراى این طرح 
بزرگ عمل کرده اســت اما  تکمیل و بهره بردارى از 
آن نیازمند تامین اعتبارى معــادل 200 میلیارد تومان 
است که امیدواریم در سفر رییس جمهور به اصفهان به

 تصویب برسد.

بهره بردارى از فاضالب چادگان در گرو تأمین اعتبار 200 میلیاردى

بدینوسیله اعالم مى گردد شرکت فرآورده هاى نســوز ایران در نظر دارد با 
برگزارى مناقصه عمومى جهت "تأمین ســرویس هاى ایاب و ذهاب همراه با 
راننده" نسبت به انتخاب پیمانکار ممتاز اقدام نماید. لذا از متقاضیان شرکت 
در مناقصه دعوت مى گردد جهت دریافت اســناد مناقصه به سایت شرکت 
به نشانى www.irefco.ir و یا به آدرس شــرکت واقع در کیلومتر 52 جاده 
اصفهانـ  مبارکه مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 52543740- 031 داخلى 
204 تماس حاصل فرمایند. ضمنًا پیشــنهاددهندگان مى بایست حداکثر تا 
تاریخ 1401/02/25 نسبت به عودت اسناد تکمیل شده و ارائه پیشنهاد قیمت 

به دبیرخانه حراست شرکت فرآورده هاى نسوز ایران اقدام نمایند. 
روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران 

آگهى مناقصه نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومى
 دو  مرحله اى 

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

2- کلیــه مراحل برگزارى مناقصــه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد 
مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 19/ 1401/02  مى باشد.

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

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

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

2-4 -دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5 -اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه

 (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

چاپ اولچاپ اول

شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

شماره موضوعردیف
مناقصه 

مبلغ تضمین 
(ریال ) 

شماره سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت

1
خریدتجهیزات کنترلى

 ایستگاه هاى گلپایگان 
721.427.000.0002001001434000044– 1 - 401و خوانسار          

تاریخروزساعتعنوان
1401/2/21چهارشنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/2/31شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1401/3/1یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1401/02/20

بودجه سال جارى شهردارى اصفهان با سازمان ها 13هزار و 
493 میلیارد تومان مى باشد که نسبت به سال گذشته، رشد 

41 درصدى دارد. 
معاون برنامه ریزى و توســعه ســرمایه انسانى شهردارى 
اصفهان که همراه مدیران ارشد خود به میان خبرنگاران آمده 
بود با بیان این مطلب گفت: این بودجه در بخش درآمدها 
نیز 37 درصد و در بخش ساختمانى 33 درصد درآمدهاى 
غیرسازمانى و در بخش تسهیالت و مشارکت نیز حدود 30 
درصد مى باشد. همچنین در بخش مصارف 26 درصد جارى 

و بقیه عمرانى است. 
ســعید ابراهیمى افزود: در مجموعه شــهردارى اصفهان 
بیشــترین مصرف بودجه در بخش حمل و نقل است که 
40 درصد بودجه را به خود اختصاص داده اســت، مالى و 
اقتصادى 13 درصد و بخــش برنامه ریزى هم 12 درصد 

بودجه را به خود اختصاص داده اند. 
وى با بیان اینکه بدنه معاونت برنامه ریزى و توسعه سرمایه 
انسانى شــهردارى اصفهان را به طور متوسط جوان باید 
دانست افزود: ما در این معاونت 292 نفر پرسنل داریم که 
از این تعداد 229 نفر در ستاد، 55 نفر در مناطق و 8 نفر در 
مدیریت فعالیت کرده و بین 36 تا 40 ســال سن دارند و از 
نظر ترکیبى 137 نفر فوق لیسانس، 15 نفر دکترا، 22 نفر 
لیســانس، 36 نفر هم فوق دیپلم و دیپلم مى باشــند. این 

درحالى است که 192 نفر مرد و یکصد نفر زن هستند. 
وى در ادامه از برگزارى 151 عنوان برنامه آموزش مدیریتى 
تخصصى و توسعه فردى براى کارکنان خبر داد و گفت: در 
این دوره ها معادل 106 هزار و 205 نفر ساعت برنامه هاى 

آموزش داده شده است. 
ابراهیمى مى گوید: کتابچه بودجه به زبان ساده در مصارف 
و منابع، طبقه بندى  شده و به زودى آماده میشود و در سایت 

قرار مى گیرد. 
وى سپس بودجه شــهردارى اصفهان در ســازمان ها و 
شرکت هاى وابسته را بیان و اعالم کرد: 308 میلیارد تومان 
آتش نشانى، 428 میلیارد تومان اتوبوسرانى، 107 میلیارد 
تومان آرامســتان ها، 15 میلیارد تومان اصفهان زیبا، 55 
میلیارد تومان ســازمان پارك ها و فضاى سبز، 39 میلیارد 
تومان پایانه ها، 109 میلیارد تومان پســماند، 29 میلیارد 
تومان سازمان تاکسیرانى، 16 میلیارد تومان سازمان حمل 
و نقل بار، 51 میلیارد تومان سازمان زیباسازى، 52/5 میلیارد 
تومان شرکت توسعه سیاحتى سپاهان، 396 میلیارد تومان 
شــرکت عمران، 308 میلیارد تومان سازمان فاوا، 242/5 
میلیارد تومان سازمان فرهنگى، 1400 میلیارد تومان قطار 
شــهرى، 297/5 میلیارد تومان مترو، 200 میلیارد تومان 
خدمات موتورى، 63 میلیارد تومان شــرکت نمایشگاه ها، 
191 میلیارد تومان براى ســازمان نوسازى و 291 میلیارد 
تومان شــرکت نیک اندیش در نظر گرفته شــده که البته 

میزان تخصیص آنها کمتر بوده و برخى از آنها باید بقیه را 
خود تأمین کنند. 

معاون برنامه ریزى و توســعه نیروى انســانى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه امسال دومین سال چشم انداز 1405 
شــهردارى اصفهان اســت افزود: در طى اجراى برنامه 
1405 شهردارى اصفهان، هر ســال برنامه ها پایش شده 
و پیش بینى هاى الزم صورت مى گیرد. یعنى ما براى کل 
پنج سال تا سال 1405، 70 میلیارد تومان پیش بینى کرده ایم 

که هر سال ممکن است تغییر کند. 
ابراهیمى با بیان اینکه در برنامه پنج ساله ما برش منطقه اى را 
تقویت مى کنیم گفت: ما سامانه مدیریت و کنترل پروژه هاى 
شهردارى را با عنوان «سیگما» راه اندازى کرده ایم به این 
معنا که میزان فعالیت هاى در نظر گرفته شده یا انجام شده 
مورد بررسى قرار مى گیرد و در حال حاضر ما 1368 پروژه 
عمرانى، 181 پروژه پژوهشى، 257 پروژه فناورى اطالعات 
داشته و سایر پروژه ها 99 مورد است که در مجموع تاکنون 
اطالعات مربوط به زمان بندى و... 1805 پروژه انجام شده 
است که شاخص کنترل زمان آن بدون در نظر گرفتن پروژه 
قطار شهرى 67/9 درصد رضایت بخش و با در نظر گرفتن 
پروژه قطار شهرى 36 درصد است که از این نظر در وضعیت 

اخطار هستیم. 
وى سرانه هر شــهروند اصفهانى در سال گذشته را از نظر 
بودجه  دو میلیون و 986 هزار و 804 تومان دانســت ولى 
گفت: این میزان در سال جارى به بیش از شش میلیون و 
631 هزار و 591 ریال رسیده است و با این بودجه ما روزانه 
265 هزار مسافر را جابجا، 36 میلیون مترمکعب آب تأمین، 
400 سرویس بهداشتى را نگهدارى، 950 تن روزانه پسماند 
جمع آورى، 2160 برنامه فرهنگى در سال را اجرا، 10 هزار 
حریق را اطفاء مى کنیم که به ترتیب از نظر موضوع تملک و 
احداث معابر، ایجاد خطوط و ایجاد فضاى سبز در رتبه هاى 

اول تا سوم قرار دارند. 

ابراهیمى از ایجاد میز خدمت الکترونیکى هم براى انجام 
خدمات شهردارى اصفهان به صورت غیرحضورى خبر داد 
و گفت: به منظور کمک به شهروندان و جلوگیرى از تردد و 
تسهیل در کارها از طریق میز خدمت الکترونیکى مى توان از 
گوشى همراه استفاده کرد و در این میز خدمت، به هدفمان 
که نقشه راه هوشمندسازى شهر است دست یابیم که این 
امر تا پایان اردیبهشت ماه سال جارى صورت خواهد گرفت. 
معاون برنامه ریزى و توســعه نیروى انســانى شهردارى 
اصفهان بار دیگر تأکید کرد: در ســال 1401، 200 عنوان 
آموزش مدنظر است که 63 درصد این آموزش ها شغلى، 12 
درصد مدیریتى، 40 درصد مهارتى و 9 درصد توسعه فردى 

را شامل مى شود. 
ابراهیمى مى گوید: ما درصدد هســتیم امســال جایزه و 
تندیس تعالى ســازمانى را به ارمغان آوریم.  وى به حوزه 
پژوهش و فناورى هاى نوین در شــهردارى اصفهان هم 
اشــاره کرد و گفت: در این حوزه در نظر داریم مســابقاتى 
را برگزار و از ایده هاى خــالق بهره گیرى کرده و در قالب 
مســابقه، این ایده ها را به کار گیریم. این درحالى است که 
ما رویداد اصفهان شهر خالق را 20 خردادماه سال جارى 

برپا مى کنیم. 
ابراهیمى گفت: 1642 مقاله، 365 طرح پژوهشى، 1450 
پروژه از کالنشــهرها و 901 پایان نامه امروز در ســامانه 
شهردارى اصفهان جمع آورى شده است که بخشى از آنها 
در ســال جارى اجرایى خواهد شد. ضمن اینکه ما در سال 

گذشته 28 پروژه را اجرایى کردیم. 
وى تعامل با شــرکت هاى دانش بنیان را از دیگر اقدامات 
برشمرد و افزود: امســال ما باید شــعارها در این راستا را 
عملیاتى کرده و تاکنون 11 تفاهم نامــه امضاء و 6 هیأت 

اندیشه ورز با ما همکارى داشته اند. 
معاون برنامه ریزى و توســعه نیروى انســانى شهردارى 
اصفهان اجراى اعالم صوتى را از اقدامات اخیر خواند و گفت: 

در این راستا پالك هاى پستى در مناطق هشت و ده تعویض 
گردید و افتتاح فضاى کار اشــتراکى در حوزه شرکت هاى 

نوبنیاد از دیگر اقدامات مى باشد. 
ابراهیمى از عملیاتى شــدن و تجارى سازى فیبر نورى در 
سال گذشته گفت و اینکه سال گذشــته روى پروژه هاى 

نوآورى فعالیت هاى خوبى صورت گرفت.  
این مقام مســئول مى گوید: ما 405 میلیــارد تومان براى 
محالت کم برخوردار اختصاص داده و از سوى دیگر عالوه 
بر بودجه مرکزى، 100 میلیارد تومان به هوشمندسازى در 

این محالت اختصاص یافته است. 
وى گفت: ما باید شــاخص اعتمادســازى را در محالت 
افزایش دهیم که در میز خدمت الکترونیکى مى توان به آن 
دست یافت.  همچنین ما در حوزه مشارکت 1600 میلیارد 
تومان اختصاص داده ایم که این خــود مهمترین اصل به 

شمار مى رود. 
وى اصفهان را شــهرى سرمایه گریز دانســت و گفت: با 
اعتماد سازمان مى توان در جذب سرمایه هاى مختلف گام 
برداشت. وى در پاسخ به سؤالى در زمینه اینکه چه سازمان 
یا شرکت هایى در شهردارى اصفهان زیان ده هستند گفت: 
شهردارى ها وظایفى دارند که براساس آن فعالیت مى کنند 
و بسیارى از سازمان ها و شرکت هاى شهردارى همچون 
اتوبوسرانى، آتش نشانى و... هزینه بر بوده و برخى همچون 
سازمان میوه و میادین خود هزینه خود را تأمین مى کنند. 
بنابراین نمى توان گفت چه سازمانى سودده یا چه سازمانى 

زیان ده مى باشد. 
وى اظهار امیدوارى کرد شهردارى سازمان چابک و سبک 
بوده و بتواند فعالیت هاى اثربخشــى را براى شــهروندان 

اجرایى نماید. 
مدیرکل سرمایه انسانى شــهردارى اصفهان هم با بیان 
اینکه تبدیل وضعیت نیروهاى ایثارگر در دست انجام است 
و تاکنون پرونده 140 ایثارگر بررســى شده است، گفت: 

هیچ کس به لحاظ شغلى در شهردارى اصفهان بالتکلیف 
نیست و فرایندى در انتصابات وجود دارد که باید طى شود.

منصور سلطانى زاده اظهار کرد: بخشى از تبدیل وضعیت 
نیروى انسانى مجموعه شــهردارى بر اساس مجوزى که 
پارسال داده شد انجام و تعدادى از نیروهاى شرکتى تبدیل 
به وضعیت کار معین شدند و براى 350 نفر قرارداد صادر شد 
و مجوز بعدى در خصوص تبدیل وضعیت نیروهاى ایثارگر 
نیز در دست انجام اســت که تاکنون پرونده 140 ایثارگر 

بررسى شده است.
وى با بیان اینکه شغل پاکبانان جزو مشاغل سخت و زیان آور 
محسوب نمى شود، افزود: بر اساس قراردادى که پیمانکار 
با شهردارى دارد مباحث قانونى که باید براى زیر مجموعه 

خود لحاظ کند را پیگیرى مى کنیم تا از آن تخطى نشود.
حمیدرضا ابطحى، مدیرعامل ســازمان فاوا شــهردارى 
اصفهان نیز در این نشســت خبرى، اظهار کرد: ســامانه 
مصوبات و رأى گیرى شــوراى اسالمى شــهر اصفهان 
الکترونیکى و متکى به سرور و شبکه است و امکان قطعى 
براى آن وجود دارد که این مشکل قابل پیگیرى و ردیابى 

است.
وى با بیان اینکه گاهى مشکالت به وجود آمده به کاربر نیز 
برمى گردد، گفت: دلیل اینکه در جلســه اخیر سامانه براى 
لحظه اى قطع شد، به روزرسانى هاى جدیدى بود که اعمال 
شده بود و اعضا باید یک بار از سامانه خارج مى شدند و دوباره 

براى ثبت رأى به آن وارد مى شدند.
سیداحمد مرتضوى، مدیر کل امور مناطق و سازمان هاى 
شهردارى اصفهان نیز اظهار کرد: 15 سازمان شهردارى و 
شرکت ها، وظایف شهردارى را به نیابت از آن انجام مى دهند 
و اینکه گفته مى شود بعضى شرکت ها زیان ده هستند به این 
معنا است که درآمدزا نیستند و ماهیت کارشان هزینه بر است؛ 
این سازمان ها اگر در تراز مالى افزایش هم داشته باشند به 

چرخه خودشان بازمى گردد.

معاون برنامه ریزى و توسعه سرمایه انسانى شهردارى اصفهان تشریح کرد؛

« شهر» دارى به روایت عدد و  رقم

ساسان اکبرزاده


