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خواص شگفت انگیز چاىنخستین کنسرت محسن یگانه پس از کرونا در اصفهانچگونه پیام هاى صوتى واتساپ را پیش از ارسال چک کنیمپاسخ به 12 ابهام درباره یارانه جدید گل محمدى پرسپولیس را ترك مى کند؟ سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

مضرات مصرف 
بیش از حد 
سیب زمینى

20   اکیپ از آب زاینده رود حراست مى کنند
3
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درختان 
جابه جا شده اصفهان 
سقوط کرده اند؟

سیب زمینى گیاهى علفى و چهارمین محصول غذایى 
بزرگ است که با وجود فوایدش، در صورت زیاده روى 
باعث مشکالتى مى شود.  سیب زمینى به دلیل داشتن 

مواد مغذى ضرورى مانند ویتامین ها، مواد معدنى، آنتى 
اکسیدان ها، فیتونوترینت ها و فیبر هاى غذایى...

آیا اجراى طرح «جابه جایى درختان» که عمرى 
بیش از 10 سال در اصفهان دارد، در افزایش آمار 

سقوط درختان نقش دارد؟
زمان مدیریت شهرى چهارم براى نخستین بار 
در کشــور «طرح جابه جایى درختان اصفهان» 
به اجرا درآمد و به رغم اینکه اظهار مى شــود این 
پدیده در دنیا نیز وجود دارد و امرى عادى است، 
اما گویا در اصفهان منجر به نتایج خوبى نشــده 
است. جابه جایى 4500 اصله درخت تنها در سال 

94، 1300 درخت ...

حمله از پشت جبههحمله از پشت جبهه
تارتار و ذوب آهنتارتار و ذوب آهن

 با کوهى از اتهام به جنگ ارتش سرخ رفتند با کوهى از اتهام به جنگ ارتش سرخ رفتند
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به منظور رسیدن آب به کشاورزان در بهترین شرایط؛

درخشش نورافکن در پست جدید
در شــب غیبت ســه مدافع میانى ســپاهان، نورافکن در پســتى 

غیرتخصصى درخشید و شب خوبى را مقابل پیکان گذراند.
محرومیت گئورگى ولسیانى و مصدومیت عزت پورقاز و محمدرضا 
مهدى زاده باعث شد تا محرم نویدکیا براى مصاف حساس با پیکان 
در ورزشگاه دستگردى تهران تنها یک مدافع میانى تخصصى داشته 

باشد و او هم کسى جز محمد نژادمهدى...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

شایعه اى درباره علت افزایش آمار 
سقوط درختان 

3950 نفر، سهمیه 
اصفهان در 

حج تمتع امسال

منوى پر و پیمان مدارس غیر انتفاعى اصفهان
اولیاى ناراضى، مربیان ناراضى تر  

3

پایان تلخ فصلپایان تلخ فصل
فرمانده انتظامى استان فرمانده انتظامى استان  براى امیرى

اصفهان خواستار شد؛اصفهان خواستار شد؛

تکلیف زنان تکلیف زنان 
غیر بومى معتاد غیر بومى معتاد 

باید مشخص باید مشخص 
شودشود

3

وزیر امور خارجه:وزیر امور خارجه:

سدسازى ترکیه سدسازى ترکیه 
براى ایران قابل براى ایران قابل 

قبول نیستقبول نیست

2

اشکان اشتیاق:اشکان اشتیاق:
 من زنده ام!

2

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 / تأمین کننده / مناقصه گر موجود است.

چاپ دومچاپ دوم

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: 1401/02/21

   آگهى مناقصه عمومى 1401/1 
   بانک ملت استان اصفهان

الف : مناقصه گذار : مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان
ب : موضوع مناقصه : اجاره چهار دستگاه خودرو سوارى پژو 405 یا پژو پارس یا 
سمند ، یک دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه وانت مزدا تک کابین خودمالک 

مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در اوراق مناقصه 
ج : سپرده شــرکت در مناقصه : مبلغ 500/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه 
بانکى بدون قید و شرط (غیر از بانک ملت) یا چک بانکى در وجه مدیریت شعب 
بانک ملت استان اصفهان و یا واریز به حســاب 2024013595 با شناسه واریز 

14013300020011121  قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
د : مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه : ارائه معرفى نامه و فیش بانکى 
به مبلغ 500/000 ریال واریز به حســاب شــماره 2024010265 با شناسه واریز 

14013300020011230 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
ه : محل دریافت اسناد مناقصه : اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان 
مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان ، طبقه چهارم ، اداره تدارکات و ساختمان  

بانک در قبول و یا رد هریک از پیشنهادها و یا ابطال مناقصه بدون ذکر هیچ گونه 
دلیلى مختار است

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان 

جدول زمانى انجام مناقصه
مهلت دریافت اسناد 

مناقصه 
از 1401/02/21 لغایت ساعت 14 

مورخ 1401/03/02
مهلت ارائه پیشنهادات 

ساعت 14 مورخ 1401/03/02( تحویل پاکت ها )

رأس ساعت 30 : 12 مورخ 1401/03/05تاریخ بازگشایى پاکت ها

محل تحویل اسناد 
مناقصه

اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، 
ساختمان مدیریت شعب بانک ملت استان 

اصفهان ، طبقه اول، دبیرخانه 
کد پستى : 8163954791
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عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران با بیان 
اینکه عدم رعایت شــیوه نامه هاى بهداشتى اشتباهى 
بزرگ است چرا که کووید هنوز به پایان نرسیده و مجدداً 
آغاز شده است افزود: ما نگران بروز پیک جدید ناشى از 

سویه هاى اخیر اومیکرون هستیم.
مینو محرز در خصوص سیر نزولى موارد ابتال و فوت ناشى 
از کرونا در کشور و اینکه آیا این وضعیت پایدار است یا نه 
گفت: کرونا هنوز به پایان نرسیده و در حال حاضر مجدداً 
موارد ابتال در اروپا و آمریکا افزایش یافته اســت که از 

جهش هاى BA4 و BA5 ناشى مى شود.
این متخصص بیمارى هاى عفونى ضمن تأکید بر اینکه 

شیوع بیمارى کرونا به هیچ وجه به پایان نرسیده است، 
ادامه داد: هم اکنون باید رعایت فاصله گذارى فیزیکى، 
استفاده از تهویه  مناسب، شستشوى دست ها و استفاده از 
ماسک جدى گرفته شود چرا که فعًال واکسن مؤثر بر این 
سویه هاى جدید را در اختیار نداریم البته واکسیناسیون 
حتماً باید انجام شود اما این موارد هم باید در کنار تزریق 
واکسن رعایت شوند. این پزشک متخصص با بیان اینکه 
عدم رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى اشتباهى بزرگ است 
چرا که کووید هنوز به پایان نرســیده و مجدداً آغاز شده 
است، افزود: نگران بروز پیک جدید ناشى از سویه هاى 

اخیر اومیکرون در تابستان هستیم.

وزیر امور خارجه با حضور در مجلــس بیان کرد: براى 
جمهورى اسالمى ایران قابل قبول نیست کشور دوست 
و همســایه ما ترکیه اقداماتى در حوزه سد سازى انجام 
دهد که شرایط زیســت محیطى منطقه را دچار اشکال 
کرده و مشــکالتى را براى مردم ما و منطقه ایجاد کند 
و از ســویى دیگر بر روى میزان ورودى آب به کشور ما 

تأثیر منفى بگذارد.
حســین امیرعبداللهیــان ادامه داد: در 8 ماه گذشــته 
حداقل دو بار به صورت حضورى و چندین بار در تماس  
تلفنى این موضوع را از وزیر امور خارجه ترکیه پیگیرى 
کردم. در پاسخ به پیگیرى هاى ما ترکیه تأکید دارد که 

سدسازى ها در مناطق کوهســتانى بوده و صرفًا براى 
استفاده برق آبى اســت اما ما جلساتى را در وزارت نیرو 
با کارشناسان داشــتیم و ابهامات زیاد و جدى براى ما 

وجود دارد.
او گفت: ما این ابهامات را به وزیــر امور خارجه ترکیه 
انتقال دادیم و آنها در پاسخ گفتند ما هیچ نیازى به این 
آب نداریم و در زمستان آن را ذخیره کرده و تابستان آن 

را رهاسازى مى کنیم.
امیرعبداللهیان افزود: از نظر فنــى و حقوقى همچنان 
ابهاماتى وجود دارد که ما آن را با جدیت دنبال خواهیم 

کرد. 

کرونا 
هنوز تمام نشده است

سدسازى ترکیه براى ایران 
قابل قبول نیست 

فالش یا احساسات؟!
ویدیوهایى از اجراى تبریز    خبر فورى|
محسن یگانه منتشر شده است که نشان مى دهد 
این سوپراستار و خواننده مطرح در اجراهاى اخیر 
خود از شــرایط ایده آل به دور بوده است. البته 
برخى هم اعتقاد داشتند در آن قسمت از آهنگ، 
یگانه بغض کرده و خودش هم گفت احساساتى 

شده است.

وفادارترین هوادار تاریخ 
  طرفدارى|«امیــل روبرت»، هــوادار 
وفادار باشگاه سن اتین فرانسه در 101 سالگى 
درگذشــت. امیل در اولین بازى تاریخ سن اتین 
در اســتادیوم حاضر بود و پیش از شــرکت در 
جنگ جهانى دوم، به عنــوان بازیکن نیز براى 
سن اتین به میدان مى رفت. امیل روبرت حتى 
در فصل جارى هم در استادیوم سن اتین حضور 

مى یافت. 

کن، نژادپرست است
  روزنامه کیهان| مدیران جشــــنواره 
کــن در حالــى با ژســت ضدجنگ بــودن از 
پذیرش خبرنگاران روس بــراى حضور در این 
جشــــنواره خوددارى کرده اند که جشــنواره 
کن طى ســال هاى اخیر نه تنها هیچ موضعى 
علیه رژیم هاى متجاوز و جنگ طلبى چون رژیم 
اشــغالگر قدس نگرفته بود که چند سال قبل 
وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیســــتى 
مهمان این جشــنواره بــود! این رفتار متناقض 
نشان دهنده ماهیت نژادپرستانه جشنواره فیلم 

کن است...

انتشار تک آهنگ
 رضا یزدانى  

  موسیقى ما|تک آهنگ «بــرادر» 
با صداى رضا یزدانى منتشــر شد. این اثر تیتراژ 
سریال تلویزیونى «حکم رشد» است که حسن 
لفافیــان کارگردانى آن را برعهــده دارد. على 
اوجى تهیه کننده این آهنگ است است. پخش 
مجموعه تلویزیونى «حکم رشد» به کارگردانى 
حسن لفافیان و تهیه کنندگى مهدى فرجى از 17 

اردیبهشت از شبکه سوم سیما آغازشده است. 

کشت مارى جوانا 
در میانکاله

اســماعیل کهرم، کارشناس محیط    برنا|
زیســت درباره چگونگى احیاى تاالب میانکاله 
اظهار کرد: درخصوص تــاالب میانکاله در قدم 
اول باید دست درازى ها را متوقف کرد همچنین 
از کشت گیاهان اعتیاد آور جلوگیرى کرد براى 
مثال علف طبیعى آن منطقه از جمله ســازیل و 
نازیل را مى کنند وجاى آن مارى جوانا مى کارند.

70 درصد 
خشکسالى شدید   

معاون محیط طبیعى سازمان محیط    پانا|
زیســت با بیان اینکه بالغ بر 70 درصد مساحت 
کشور با خشکسالى شدید یا بسیار شدید مواجه 
است، گفت: خشکسالى، کانون هاى فرسایش 
خاك را افزایش مى دهد. وقتى تاالب ها خشک 

 شوند پدیده گرد و غبار نیز گسترش مى یابد.

براى بار صدم!   
  برترین ها|در حالى که انتقادات شدید مردم 
از «ستایش» به دلیل گاف ها و حاشیه هاى این 
سریال همیشه خبرساز بوده، به تازگى خبر رسیده 
است که مجموعه «ســتایش» که پیش از این 
بارها و بارها از تلویزیون بازپخش شده، قرار است 
از چهارشنبه (21 اردیبهشت ماه) هرشب ساعت 

22 از شبکه آى فیلم روى آنتن برود!  

خبرخوان

مانى مهدوى

رئیس جمهور در پنجمین گفتگــوى تلویزیونى خود با 
مردم برنامه هاى دولت براى واریز یارانه معیشتى پیش 
از حذف ارز ترجیحى برخى اقالم را اعالم کرد. دیروز هم 
مقامات مختلف کشور از  مدیرکل روابط عمومى سازمان 
هدفمندســازى یارانه ها تا مدیرکل روابط عمومى بانک 
مرکزى و وزیر امور اقتصادى و دارایى جزئیات زیادى از 

این یارانه را به اطالع مردم رساندند.
با این حال، ممکن است همچنان سئواالتى درباره یارانه 
واریزى جدید براى دریافت کنندگان وجود داشته باشد. 
در این نوشتار سعى شده است به این سئواالت پاسخ داده 
شود اگرچه مسئوالن قول داده اند با توضیحات کامل در 

روزهاى پیش رو کلیه ابهامات در این زمینه را رفع کنند.

1-یارانه جبرانى چــه زمانى واریز 
شده است؟

10 دقیقه مانده به اتمام صحبت هاى رئیس جمهور 
در دوشنبه شب واریز یارانه ها آغاز شد و تا ساعت 3 صبح 
روز سه شنبه تمام یارانه ها واریز شد به جز یک یا دو بانک 
که طبق اطالع بانک مرکزى این دو بانک هم واریزى را 

انجام دادند، اما پیامک آن ساعت 5 ارسال شد.
2- بــا پرداخــت یارانــه جدید آیا 

یارانه هاى دیگر قطع خواهد شد؟
 یارانه جدید تجمیع همه یارانه هاى قبلى است. در 
واقع یارانــه حمایتى واریــزى مجموع یارانــه قبلى و 
کمک هاى معیشتى جدید اســت و از خردادماه تا پایان 
سال تمام پرداخت هاى یارانه و کمک معیشتى به صورت 
یکپارچه و با لحاظ یارانه هاى قبل است. بر این اساس، با 
واریز این دو مرحله از یارانه جدید، یارانه هایى که در دهم 
و بیستم هر ماه به حساب سرپرستان واریز مى شد از این 

تاریخ پرداخت نمى شود. 
3- به طور کلى چنــد میلیون ایرانى 

تاکنون یارانه مى گرفته اند؟
 بر اساس آخرین آمارى که وجود دارد به 78 میلیون 
و 352 هزار و 856 نفر یارانه نقــدى و به 60 میلیون نفر 
یارانه معیشتى پرداخت شده است. دولت اعالم کرده 77 
میلیون نفر در بین گروه هایى قرار مى گیرند که یا کامًال 
نیازمند هســتند و یا در طبقه متوســط و میانى تقسیم 

شده اند. 
4- چه کسانى مشمول دریافت یارانه 

جدید مى شوند؟

یارانه جبرانى به حساب دهک هاى اول تا سوم کم 
درآمدى به ازاى هر نفر 400 هزار تومان واریز شد و براى 
دهک هاى 4 تا 9 پردرآمدى بــه ازاى هر نفر 300 هزار 
تومان واریز شده است. به این ترتیب در دهک یک تا سه 
درآمدى خانواده 2 نفره 800 هزار تومان، خانواده 3 نفره 
یک میلیون و 200 هــزار تومان، خانــواده 4 نفره یک 
میلیون و 600 هزار تومان و خانــواده 5 نفره 2 میلیون 
تومان یارانه معیشتى دریافت خواهد کرد. در دهک 4 تا 9 
درآمدى خانواده 2 نفره 600 هزار تومان، خانواده 3 نفره 
900 هزار تومان، خانواده 4 نفره یک میلیون و 200 هزار 
تومان و خانواده 5 نفره یــک میلیون و 500 هزار تومان 
دریافت خواهد کرد. به طــور کلى هم30 درصد جمعیت 
کشــور یارانه 400 هزار تومانى را دریافت مى کنند، 60 
درصد جمعیت یارانه 300 هزار تومانى دریافت مى کنند. 

10 درصد نیز بى نیاز از دریافت یارانه هستند.
5- دهک بندى ها به روز مى شود؟

پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان زیر نظر وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى بــراى ایجاد شناســنامه رفاهى و 
اقتصادى افراد ایجاد شده و با مالك قرار دادن اطالعات، 
دهک هاى درآمدى ثروتمند و کم برخوردار را مشخص 
مى کنــد و تحلیــل اطالعــات ایــن ســامانه مبناى 
تصمیم گیرى دولت در پرداخت یارانه و ســایر امور قرار 
مى گیرد. پایگاه هــاى اطالعاتى به طــور مرتب به روز 
مى شوند و شنبه 17 اردیبهشت لیست دهک بندى اولیه 

جدید به سازمان هدفمندى یارانه ها ارسال شده است.
6- امکان اعتراض به دهک بندى ها 

وجود دارد؟
بله. کسانى که به نحوه دهک بندى خود اعتراض 
دارنــد مى توانند از طریق ســامانه جامع رفــاه ایرانیان 

اعتراض خود را ثبت کنند.
7-کسانى که تا کنون یارانه نمى گرفته اند 

هم یارانه جبرانى مى گیرند؟

 اگر از سال 93 به بعد کســانى به هر نحوى براى 
یارانه ها ثبت نام نکرده و یا از قلم افتاده بودند در روزهاى 
آینده اعالم مى شود که در ســامانه سازمان هدفمندى 

یارانه ها ثبت نام کنند.
8- یارانــه جبرانى قابل برداشــت 

است؟
خیر. طبق گفته رئیس جمهور یارانه جبرانى براى 
اصالح یارانه  کاالهاى اساســى براى دو ماه به صورت 
بلوکه شــده در حســاب خانوارها مى ماند و فعًال قابل 
برداشت نیست تا زیرساخت هاى فنى براى کاالبرگ هاى 
الکترونیک آماده شود. زمان استفاده از این یارانه جبرانى 
از سوى دولت در آینده اعالم و پس از آن قابل برداشت 

خواهد بود. 
9-چرا براى برخى رقم واریز شــده 

کمتر از رقم اعالمى است؟ 
این موضوع در حیطه اختیارات سازمان هدفمندى 
یارانه هاســت اما اقساط تســهیالت قرض الحسنه 10 
میلیون ریالى کمک معیشت نقدى و کرونا از سرپرستان 
خانوارى که این تسهیالت را دریافت کرده اند، کسر شده 

است.
10- اگر یارانه جدید به حساب برخى 
افراد واریز نشــده باید چه اقدامى 

انجام دهند؟
 کســانى که این یارانه ها به حســاب آنها واریز نشده و 
فکر مى کنند مســتحق دریافت آن هســتند، مى توانند 
درخواســت و اعتراض خود را در «ســامانه رسیدگى به 
درخواست کمک حمایت معیشــتى و یارانه نقدى»  به 

آدرس hemayat.mcls.gov.ir ثبت کنند.
11-تکلیــف یارانه نــان و دارو چه 

مى شود؟
 در خصوص یارانه نان و دارو مصوبه ستاد اقتصادى 
دولت این اســت که همه ایرانیان (یارانه بگیران فعلى و 
کسانى که مشمول یارانه نیســتند) مشمول یارانه نان و 

دارو خواهند بود.
12- پاسخگوى مردم درباره شیوه 

پرداخت یارانه ها کجاست؟
 شماره تلفن 0216369 مربوط به وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى براى پاسخگویى به سئواالت در اختیار 
مردم گذاشته مى شــود. همچنین ســامانه هدفمندى 
hadafmandi.ir از روزهاى آینــده در اختیار مردم قرار 

مى گیرد.

پاسخ به 12 ابهام درباره یارانه جدید بخشیدن تسبیح 
جلوى دوربین! 

  خبرآنالین| فیلمى از عکــس یادگارى گرفتن 
یک زن بــا محمود احمــدى نژاد در شــبکه هاى 
اجتماعى در حال انتشــار است. رئیس جمهور اسبق 
در این فیلم بعد از گرفتن عکس یادگارى با این زن، در 
واکنش به درخواست او که از احمدى نژاد مى خواهد 
تسبیحش را به عنوان یادگارى به او بدهد و از لحظه 
گرفتن تســبیح هم یک عکس دیگر بگیرد پاســخ 

مثبت داده است!

«بایدن» نگران «پوتین» شد! 
  خبرآنالین|رئیس جمهور آمریــکا اعالم کرد 
نگران آن است که «والدیمیر پوتین»، همتاى روس 
او نتواند راهى براى خــروج از جنگ در اوکراین پیدا 
کند. جو بایدن گفت: پوتین بسیار محتاط است و من 
نگران هستم که او نتواند راهى براى خروج از جنگ 
خود با اوکراین بیابــد. وى افزود: پوتین فکر مى کرد 
که مى تواند ناتو و اتحادیه اروپا را منحل کند. بایدن 
گفت که در تالش اســت تا بفهمد در این مورد چه 

کارى انجام دهد.

گوشى وزیر را دزد زد!
  خبرآنالین|گوشى همراه حمید سجادى، وزیر 
ورزش در مقابل مسجد بالل صداوسیما سرقت شد. 
وزیر ورزش که براى تشییع مرحوم نادر طالب زاده در 
مراسم تشییع وى از مقابل سازمان صداوسیما حضور 
پیدا کرده بود، گوشى تلفن همراهش توسط سارقان 

ناشناس، سرقت شد.

پس چرا؟!
  روزنامه جمهورى اسالمى|دربــاره 
فروش نفت و دریافت پول آن مى گویند صادراتمان 
به میزان قبل از تحریم رسیده و پولش را هم دریافت 
کرده ایم. طلبمان از دولت انگلیس بابت تانک هاى 
چیفتن را هم تمام و کمال دریافت کرده ایم. مبلغ 7 
میلیارد دالر طلبمان از کره جنوبى هم به یک بانک 
ُعمانى منتقل شــده. تورم هم پایین آمده و بحمدا... 
بسیارى از مشکالت اقتصادى را حل کرده ایم و مردم 
مى توانند با خیال راحت زندگى کنند. اگر در نهایت 
خوشــبینى تمام این مطالب را مقــرون به صحت 
بدانیم، با این سئوال بســیار مهم مواجه خواهیم شد 
که پس چرا مردم همچنان با مشــکالت معیشتى 
روزافزون مواجه هســتند و گره اى از معیشت آنها 

گشوده نمى شود؟

کمى تحمل کنید
  خبرگزارى حوزه|حجت االسالم و المسلمین 
محمد ملــک زاده، عضو هیئت علمى پژوهشــگاه 
فرهنگ و اندیشه اســالمى گفت: در شرایط کنونى 
اقتصاد ایران نیازمند انجام اقدامات اساسى و جراحى 
اقتصادى اســت نه رفتارهاى نمایشــى؛ براى قرار 
گرفتن اقتصاد کشور در ریل پیشرفت چاره اى جز این 
جراحى نداریم؛ جراحى نیاز به تحمل درد دارد؛ پس 

باید اندکى تحمل کرد.

ککشان هم نمى گزد 
  آفتاب  نیوز|حجت االسالم مجید ناصرى نژاد 
نماینده شــادگان در رابطه با آخرین وضعیت استان 
خوزستان گفت: ســه ماه است که گرد و خاك نفس 
خوزستان را گرفته، اصًال هیچ تکانى نمى خورند. االن 
ما گرفتار بهداشت هستیم، گرفتار آب هستیم، گرفتار 
گرد و خاك هم هستیم، چند وقت دیگر بحث برق و 
نوسان برق آغاز مى شود. گرفتارى هاى متعدد وجود 
دارد و آقایان ککشــان نمى گزد، نشسته اند در اتاق 
خودشان حتى حاضر نیســتند بیایند بیرون با مردم 
صحبت کنند و براى مردم توضیح بدهند. نشسته اند 
فقط دنبال این هســتند که مثًال چه کسى باید عزل 
شود یا چه کسى باید نصب شود. به ما چه که چه کسى 
باید عزل یا نصب شود؟ آخر اینها به ما چه؟ مشکالت 

مردم را حل کنید.

چنــدى پیش با داغ شــدن ماجراى 
سایت هاى شــرط  بندى و مهاجرت 
یکى از خوانندگان، اشکان اشتیاق و 
شایعه مهاجرتش سوژه شد. اخیراً هم 
یک استورى دوباره براى این بازیگر 
حاشیه درست کرد. متنى که کنایه از 
بیمارى و یا مرگ او دارد.  اما اشکان 

اشتیاق با ردّ این شایعه اعالم کرد: من زنده ام و مشکلى هم ندارم.  
اشتیاق که از «زیر آسمان شهر» گرفته تا «زوج یا فرد» و «دردسرهاى عظیم» و حتى 
«ســه در چهار» کارنامه قابل قبولى در عرصه کارهاى طنز و کمدى تلویزیونى دارد و 
چندى پیش ســریال «پالك 13» را روى آنتن داشت درباره کارهاى جدید هم گفت: 
انعقاد قرارداد با یک ســریال «وى او دى» به نام «عروس هلندى» باعث شد تا سریال 
جدید مسعود ده نمکى را از دست بدهم. من از این ســریال و رفتار  غیرحرفه اى اش به 
حراست وزارت ارشاد شــکایت کرده ام. چرا که با من و خیلى از بازیگران دیگر قرارداد 

بسته اند اما گویا مجوز نداشته اند. 
احتماًال به تعبیر خود اشکان اشتیاق، پرکار نبودن مثل گذشته، گاهى شایعه مهاجرت از 

ایران و گاهى هم درگذشت و بیمارى را به دنبال دارد.

آرمان کیانى
سایت اصولگراى «تابناك» در مطلبى ضمن اشاره به سخنان اخیر 
محمود احمدى نژاد درباره دالیل حذف ارز ترجیحى آرد، ضمن اینکه 
او را در دوران ریاســت جمهورى اش به خالف گویى متهم کرد، در 
عین حال از دولت خواست قبل از اجراى سیاست هاى مد نظرش در 

اقناع مردم بکوشد.
این سایت به سخنان احمدى نژاد در بوشهر اشــاره و او را از جمله 
کســانى معرفى کرده که از توضیحــات دولت در این بــاره قانع 
نشــده اند. احمدى نژاد گفته بود: «حاال گندم را گــران کرده اید و 
مى خواهید دلیل بیاورید، یک دلیلى مى آورید که به شخصیت مردم 
برمى خورد! به من که برخورد! آمده اســت و مى گوید یک کشــور 
همسایه ما، 3 میلیون تن گندم کم داشته، مى خواسته از ایران قاچاق 
کند! لذا ما براى اینکه جلوى قاچاق را بگیریم، گندم را گران کردیم! 
باالخره من ریاضیــات خوانده ام، همان موقــع گفتم 3 میلیون تن 
مى شود 300 هزار تا کامیون 10 تنى. یعنى روزى هشتصد نهصد تا 
کامیون باید از این مرز بیرون برود. االن از بندرعباس روزانه این تعداد 

کامیون وارد کشور نمى شود، پس چگونه چنین حرفى را مى زنید؟! 
چیزى بگویید که درصــد کمى از مردم وقتى توجــه پیدا کنند، آن 

را بپذیرند!»
این سخن در اصل در پاسخ به ساداتى نژاد، وزیر جهاد کشاورزى بیان 
شد که اخیراً گفته بود: «وقتى یک کیسه آرد 50 کیلویى را 38هزار 
تومان مى فروشیم، آن طرف مرزها قیمت به 500 تا 600 هزار تومان 
هم مى رسد. یکى از کشورهاى همسایه ما که سه میلیون تن کمبود 
گندم دارد، قصد دارد این کمبود را از کشور ما به صورت قاچاق تأمین 

کند که این موضوع نیاز به صیانت دارد.»
ســایت اصولگراى «تابناك» نتیجه گرفته است: «اینکه در اوضاع 
کنونى، اجراى چنین تصمیمى باید مورد بررسى و نقادى همه آحاد 
مردم و فعاالن سیاســى قرار بگیرد، کامًال بدیهى و اساسى است، 
چون همان گونه که بارها و بارها و از تریبون هاى مختلف بیان شده، 
اجراى چنین تصمیمى باید همراه با اقناع سازى عموم مردم رخ دهد 
و همراهى مردم است که مى تواند نقش مؤثرى در موفق شدن این 

گونه اقدامات داشته باشد...»

ســرفه هاى «والدیمیر پوتین» و پتویى کــه در رژه 
«روز پیروزى» روى پایش انداخته بود، شایعات درباره 
وضعیت سالمت این رئیس جمهورى روسیه را تشدید 

کرده است.
رئیس جمهورى روسیه روز دوشنبه در مراسم رژه «روز 
پیروزى» که به مناسبت یادبود پایان جنگ جهانى دوم و 
شکست آلمان نازى از اتحاد جماهیر شوروى برگزار شده 

بود، بر روى پاهاى خود پتویى سبز رنگ انداخته بود.
پوتین که یک کاپشــن خلبانى بر تن داشت و در میان 
سربازان سابق شوروى در جنگ جهانى دوم نشسته بود، 

در حال سرفه کردن نیز مشاهده شد و تنها کسى بود که 
براى تحمل دماى 9 درجه سانتیگراد میدان سرخ مسکو، 

به پتوى اضافه نیاز پیدا کرد.
در یک ویدیوى دیگر ظاهراً پوتین در هنگام راه رفتن 
مشــکل دارد و لنگ مى زند. این مســئله به شایعات 
پیرامون وضعیت سالمت او پر و بال بیشترى داده است؛ 
برخى معتقدند که رئیس جمهورى روســیه وضعیت 
جســمانى خوبى ندارد و ممکن است به پارکینسون یا 

سرطان مبتال باشد.
در ماه گذشــته میالدى نیز ویدیویى از دیدار پوتین با 

«سرگئى شویگو»، وزیر دفاع روســیه منتشر شد که 
نشان مى داد رئیس جمهورى 69 ساله روسیه کمى به 
جلو خم شده بود و در تمام مدت این دیدار 12 دقیقه اى، 

میز مقابل خود را محکم مى فشرد.
همچنین در اوایل فوریه و پیش از آغاز حمله روسیه به 
اوکراین، ویدیویى از دیــدار والدیمیر پوتین در دیدار با 
«الکساندر لوکاشــنکو»، رئیس جمهورى بالروس و 
متحد نزدیک مسکو منتشر شد که ظاهراً پوتین در آن 
به شکل کنترل ناپذیرى مى لرزید و لرزش دستش را با 

فرو بردن آن در کتى که بر تن داشت، مخفى مى کرد.

 معناى سرفه در میدان سرخ

احمدى نژاد، شاهد سایت اصولگرا 
براى انتقاد از دولت رئیسى!

اشکان اشتیاق: من زنده ام!
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ارتباطات 500 ساله
وزیر امور خارجه لهستان گفت: ارتباطات کشورمان 
با ایـران به بیـش از 500 سـال قبـل بازمى گـردد و 
2 کشـور همواره در طول تاریـخ ُمـراودات خوبى با 
یکدیگر داشته اند. زبیگنیو رائو»  در سفر به اصفهان 
و در مراسم استقبال معاون سیاسى و امنیتى استاندار 
اصفهان از او گفت: بدون شک ایران و اصفهان از آن 
زمان تاکنون مهد شکوه و تاریخ بوده است. به گفته 
او مردم اصفهان و ایران بسـیار مهمان نواز هسـتند، 
همچنیـن نزدیکى مـردم 2 کشـور مى توانـد زمینه 

مناسبى براى توسعه روابط باشد.

آغاز پیش فروش 
بلیت قطار هاى مسافرى 

پیـش فـروش بلیـت قطار هـاى مسـافرى بـراى 
بـازه زمانى یکـم تـا 31 خـرداد، از روز دوشـنبه 19 
اردیبهشـت، به صورت همزمان از طریـق اینترنتى 
و مراکـز مجـاز فـروش بلیـت همزمـان با سراسـر 
کشور دراصفهان آغاز شـد. پیش فروش بلیت براى 
مسیر هاى اصفهان – مشهد روزانه سـه رام قطار به 
صورت رفت و برگشـت، اصفهان – بندرعباس یک 
روز در میان یک رام به صورت رفت و برگشت انجام 
مى شود. طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار بلیت قطار 25 

درصد افزایش یافت.

رشد جمعیت استان 
سال گذشـته جمعیت اسـتان اصفهان 3/75 درصد 
رشد داشت. مدیر کل ثبت احوال استان در جلسه ثبت 
وقایع حیاتى در شـهرضا گفت: دستگاه هاى اجرایى 
باید با حمایت از اجراى دقیق قانون حمایت از خانواده 

و فرزندآورى، این روند رو به رشد را تثبیت کنند.

شستشوي شبکه توزیع آب 
بیش از 16 هزار متر از شبکه توزیع آب منطقه برخوار 
شستشو شـد. این عملیات به منظور باال بردن سطح 
بهداشت آب شرب ، خدمات رسانی بهینه، گندزدایی 
و رفع انسداد شبکه و روي خطوط 300-400 -250 
آزبست صورت پذیرفت. همچنین در عملیاتى دیگر 

56 عدد کنتور ثابت معیوب تعویض شد.

افزایش خطوط تندرو 
سـیدعباس روحانـى مدیرعامـل شـرکت واحـد 
اتوبوسرانى اصفهان و حومه با بیان اینکه این شرکت 
در قالـب 100 خـط بـه شـهروندان خدمت رسـانى 
مى کند که سـه خط آن تندرو و مابقى خطوط عادى 
اتوبوسرانى اسـت، گفت: بر اساس برنامه ریزى هاى 
انجام شده، در نظر داریم خطوط تندروى کالن شهر 

اصفهان به 12 خط افزایش یابد.

افتتاح فروشگاه دائمى
 مشاغل خانگى 

نمایشگاه و فروشگاه دائمى مشاغل خانگى اصفهان  
افتتاح شـد. مدیر اجرایى نمایشـگاه دائمى مشـاغل 
خانگـى اصفهـان، در این بـاره گفـت: فروشـگاه و 
نمایشـگاه بـزرگ مشـاغل خانگـى، در خیابـان 
ولى عصـر اصفهـان در دو طبقـه مجـزا راه اندازى

شده است. 

ذخیره سد چقدر است؟
مدیرعامل شـرکت آب منطقـه اى اصفهـان گفت: 
ذخیره فعلى سـد زاینده رود نسبت به سـال قبل پنج 
و در مقایسه با متوسط بلند مدت(دوره 52 ساله) 58 
درصد کمتر شده است. حسـن ساسانى افزود: حجم 
امروز آب سـد زاینده رود به 391 میلیون مترمکعب 
رسیده اسـت و این رقم سـال قبل 413 و در متوسط 
دراز مدت 946 میلیون مترمکعب بود. اکنون متوسط 
ورودى به سد 60 و متوسـط خروجى 80 مترمکعب 

بر ثانیه است.

خبر

رییس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اصفهان 
گفت: یکى از مهمترین چالش ها در حوزه ساخت و ساز 
در ایران پایین بودن عمر مفید ساختمان هاست بطوریکه 
میانگین عمر مفید ساختمان در کشور بین 25 تا 30 سال 

تخمین زده مى شود و ضرورى است که افزایش یابد.
احمد بنــاکار گفــت: همچنیــن  هزینه اســتهالك 
ساختمان هایى که در سال 1400 در کشور ساخته شدند 
حدود 40 هزار میلیارد تومان در سال برآورد مى شود که با 
این مبلغ مى توانیم حدود هفت میلیون متر مربع ساختمان 

بیشتر داشته باشیم.
وى تصریح کرد : در خوشــبینانه ترین حالت اگر هزینه 

تمام شده براى هر متر مربع ساختمان سازى را 6 میلیون 
متر مربع در نظر بگیریم و با توجه به اطالعات مرکز آمار 
ایران درباره مجوزهاى ساخت و ســاز در سال 1400 و 
با فرض تورم صفــر درصد، مى توان گفــت که هزینه 
استهالك این ســاختمان ها در ســال حدود 40 هزار 

میلیارد تومان است.
وى ادامه داد: اگــر بتوانیم عمر مفید ســاختمان ها را 
افزایش دهیــم و با فرض تورم صفــر درصد و هزینه 6 
میلیون تومان براى ساخت هر متر مربع، با این پول مى 
توانیم هفت میلیون متر مربع ساختمان بیشتر در کشور 

داشته باشیم.

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: 98 درصد از معتادان 
متجاهر دستگیر شده دراین منطقه غیر بومى هستند که 

باید تعیین تکلیف شوند و به شهرهاى خود بازگردند.
ســردار محمد رضا میرحیدرى تصریح کرد: کوتاهى و 
غفلت موجب شده است که  زنان نیز به مواد مخدر کشیده 
شوند و اکنون با زنان مصرف کننده در سطح شهر مواجه 
هستیم که در زیر پل ها و بزرگراه ها به راحتى مواد مخدر 

مصرف مى کنند.
وى افزود : در برخى محالت اصفهان بین  سال 98 تا سال 
1400  با افزایش کشف مواد مخدر مواجه بوده ایم، چنانکه 
سال گذشته 43 تن و امسال حدود پنج تن کشفیات مواد 

مخدر داشته ایم.
میرحیدرى افزود: ما در زمینه دستگیرى معتادان 2 درصد 
و در زمینه کشــت مواد مخدر با 9 درصد افزایش مواجه 
بوده ایم و در سال گذشته  نیز 98 باند مواد مخدر را منهدم 

کردیم.
وى همچنین اضافه کــرد: برخورد هــاى قضایى باید 
بازدارنده باشد و در بحث جمع آورى معتادان متجاهر ماده 
16 باید تعارف را کنار گذاشــت و تکلیف زنان و دختران 
غیر بومى و جمع آورى آنها و بازگشــت به اســتان هاى 
خود را مشــخص کرد تا مجددا به این چرخه در اصفهان 

اضافه نشوند.

تکلیف زنان غیر بومى  معتاد 
باید مشخص شود

عمر مفید ساختمان در ایران 
بین 25 تا 30 سال است

دریا قدرتى پور
مدارس غیــر انتفاعى داســتانى کهنه و نخ نمــا دارند؛ 
کالس هایى که با پول اداره مى شــود و نام الکچرى را 

یدك مى کشد. 
چند روز پیش وزارت آموزش و پرورش قیمت شــهریه 
مصوب مدارس غیردولتى اصفهان در ســال تحصیلى 
1402-1401 در مقطع ابتدایى و متوسطه اول را بین چهار 
میلیون و 900 هزار تومان تا 11 میلیون تومان و در مقطع 
متوسطه دوم بین سه میلیون تومان تا 17 میلیون تومان 
تعیین کرد اما به گفته والدینى کــه با این مدارس ارتباط 
دارند، کمتر بخش آموزشــى به این ارقام توجه مى کند 

و بیش از شهریه اعالم شده از والدین دریافت مى شود.
با وجود اینکه چند سالى مى شود وزارت آموزش و پرورش 
براى برقرارى عدالت آموزشــى و یکسان سازى شهریه 
مدارس غیــر دولتى الگویى را طراحى کــرده تا مدیران 
مدارس بر اســاس آن از خانواده ها شهریه دریافت کنند 
اما عمًال این الگو در کمتر مدرســه غیــر دولتى اجرایى 
شده است. توجیه مســئوالن این مدارس این است که 
این مراکز به نســبت خدماتى که ارائه مى دهند شهریه 
مى گیرند، مدارســى که به درجه یک، دو و ســه تقسیم 
مى شوند و مصداق این ضرب المثل هستند که هر چه پول 

بدهى آش مى خورى.
برخى از این مدارس، استخر، کالس هاى رباتیک، زبان 
دوم و سوم، مجموعه هاى بازى، اردوهاى مختلف و غیره 
دارند و به نوعى فوق الکچرى به شمار مى روند و چون 
بر اساس الگوى مصوب وزارت آموزش و پرورش، شهریه 
مصوب شده آنها شامل سرویس، غذا و لباس دانش آموزان 
نمى شود،آنها براى برنامه هاى فوق برنامه شان هر طور 

که بخواهند مى برند و مى دوزند.
این مــدارس مبالــغ هنگفتــى را در قالــب پیش ثبت 
نام از اولیاى دانش آمــوزان دریافت مــى کنند و آنقدر 
قدرت نشــان مى دهند که حتى اگر خانواده از پرداخت 
شهریه هاى هنگفت شــکایت کند به جایى نمى رسد. 
زیرا کسانى که این کار را انجام مى دهند مى دانند چگونه 

خانواده ها را متقاعد کنند.
 همیــن افزایش قیمت صــداى خیلــى از خانواده ها را 
درآورده است، چرا که بسیارى از خانواده ها بر این باورند با 
برنامه هاى جانبى مدارس، 4 تا 5 میلیون تومان به شهریه 
مصوب آموزش و پرورش اضافه خواهد شــد و آنها دیگر 
بخاطر شرایط اقتصادى توان پرداخت این شهریه را ندارند.  
البته این مشکل خانواده هایى است که وضع مالى آنچنان 
خوبى ندارند اگر نه براى برخــى از اولیاى دانش آموزان 
فرقى ندارد که این ارقام چقدر باال و پایین شود. آنها فقط 
مى خواهند دانش آموزشان از خدمات مدارس غیر دولتى 
درجه یک بهره ببرند. آنهایى هم کــه ندارند، مى روند و 
مى گردند تا مدرسه دولتى یا هیئت امنایى مناسب براى 
فرزند خود پیدا کنند. اگر هم مدرسه اى دولتى باب میل شان 
نباشد، ترجیح مى دهند مدرسه اى غیردولتى با درجه دو یا 

سه که با جیب و درآمدشان هماهنگ است پیدا کنند. 

در کنار خانــواده ها، دایرکنندگان مــدارس غیردولتى 
مى گویند شــهریه هاى مصوب پاسخگوى هزینه هاى 
تمام شده شــان نیســت و به همین دلیل بعضى از آنان 
الگوى شهریه تعیین شده را رعایت نمى کنند و از سوى 
دیگر خیلى از خانوارها هم معتقدند شــهریه ها بیش از 
حد زیاد اســت و اگر این روند ادامه داشته باشد احتماًال 
آنها مجبورند در آینده فرزندانشــان را در مدارس دولتى 
ثبت نام کنند که ُپر واضح اســت در این صورت شــاهد 
افزایش تراکم کالس هاى مــدارس دولتى به ویژه در 

کالنشهرهاى اصفهان باشیم.
 شاید ترس از وقوع همین اتفاق اســت که امروز خیلى 
از کارشناســان و مســئوالن حوزه آموزش و پرورش از 
ضرورت حمایــت از مدارس غیردولتى از ســوى دولت 
سخن مى گویند هر چند معتقدند در درجه نخست، دولت 

باید مدارس دولتى را زیر پر و بالش بگیرد. 
حــاال تنهــا راه چــاره غیرانتفاعــى هــا زیــاد کردن 
شهریه هاست تا بتوانند همچنان سرپا بمانند، مدارسى که 
اگر خانواده اى برایشان ناز کند و پول کافى شهریه را نداشته 
باشد، به سرعت دانش آموز دیگرى را جایگزین مى کنند. 
در منوى پر و پیمان این مدارس الکچرى هم انواع خدمات 
و کالس ها وجود دارد تا توجیهى براى افزایش شهریه ها 
باشد. خدماتى که گاهى جامه عمل به آنها پوشانده نمى شود 

و در اغلب این مدارس بوى تخلف هم مى آید.
هم اکنون بیش از 17 هزار مدرسه غیر انتفاعى در کشور 
وجود دارد که از مجموع این تعداد بیش از  دو هزار مدرسه 
غیرانتفاعى سهم اصفهان است که گران ترین این مدارس 

در نواحى 3 ، 1، 2 و 5 شهر واقع هستند. 
ســالیانه 170 تا 180 پرونده مربوط به تخلفات مدارس 
غیرانتفاعى در آموزش و پرورش تشکیل مى شود و این 
نشان مى دهد که این وزارتخانه به صورت جدى با پرونده 
مدارس متخلف برخورد مى کند اما بخش زیادى از این 
پرونده ها با تذکر شــفاهى یا کتبى به مدیران به نتیجه 
مى رسد و اساسًا بخش محدودى از مدارس غیر انتفاعى 
هستند که مبالغ بیشترى از شــهریه مصوب آموزش و 
پرورش دریافت مى کنند و کار پرونده هاى آنها بعضًا به 

جاهاى باریک مى کشد.

نظارتى در کار نیست 
با این همه وقتى پاى کالس هاى فوق برنامه پیش مى آید 
خانواده ها مجبورند مبلغ مذکور را به هر قیمتى بپردازند و 
اینجا خبرى از نظارت هم نیست و نظارت هاى سنتى هم 

کارى از پیش نمى برد.
کالس هــاى تاریک، نبود حیاط و یا حیاط هاى بســیار 
کوچک از جمله مشــکالت برخى از مــدارس میلیونى 
هستند که گاهى تنها مزیتشان تعداد کم دانش آموزان در 
کالس هاست؛ مدارس غیر انتفاعى غیر استانداردى که 
معموًال از طریق تغییر کاربرى یک آپارتمان ایجاد شده 
یا خانه ویالیى که نامش را به مدرســه غیرانتفاعى تغییر 

داده است. 

با وجود این شــرایط، برخى از این مدارس والدین را نقره 
داغ مى کنند. مادر  یکى   از   دانش آموزانى   که   از   مهر   ماه   وارد  
 کالس   دوم  مى شــود   و   در   یکى   از   همین   مدارس   پرآوازه  
 ثبت نام   کرده است،   از   پرداخت12   میلیون   تومان   شهریه،  
 احســاس   بازنده   بودن   دارد. او   با   آب   و   تاب   شکل   و   شمایل  
 مدرســه   فرزندش   را   با   حرکات   دســت   روى   هوا   ترسیم   

مى کند   و   مى گوید   امکانات   مدرسه   چندان خوب نیست   ولى  
 ما   که   سال   پیش5     میلیون تومان   شهریه   داده ایم،   چرا   امسال  
 باید   12   میلیون   تومان   بدهیم   در   حالى   که   خدمات   مدرسه  
 نسبت   به   پارسال   تغییرى   نکرده است .                                                                                                                                                                                                                                                 تنها توجیه او براى 
اینکه آرام بگیرد این است که این مدرسه نسبت به مدارس 
دولتى جمعیت بسیار کمترى دارد و به این خاطر فرزندش 

مى تواند با بنیه علمى قوى ترى ادامه تحصیل دهد.                                                                                                                                                      
پدر   دانش آموز   دیگرى   که   او   نیز   دبستانى   است   و   در   یکى  
 از   مدارس   غیردولتى   اسم   درکرده،   پیش ثبت نام   شده   است  
 شــهریه18   میلیون   تومانى   را   که   پرداختــه   زیاد   و   گزاف   

مى داند.  او   پارسال   در   همین   مدرســه14   میلیون   تومان  
 شهریه   داده   است   و   نمى داند   امسال   با   اینکه   هیچ   خدمت  
 تازه اى   قرار   نیست   ارائه   شــود،   چرا   باید4   میلیون   تومان  
 اضافه   بپردازد.                                                     ولــى به گفته خــودش همین هم جاى 
شکرش باقى اســت چون مى خواهد فرزندش خوب بار 

بیاید و خوب درس بخواند.                                                          
در حال حاضر در مدارس دولتى به طور میانگین 30 تا 40 
دانش آموز در هر کالس حضور دارند اما در مدارس غیر 
انتفاعى که عمدتاً در مساحت هاى محدود هستند، در هر 
کالس تنها 10 تا 15 دانش آموز حضور دارند و خانواده ها 
اعتقاد دارند چون معلم مى تواند بیشتر به آنها توجه داشته 
باشــد با تمام مشــکالتى که دارد به پرداخت پول هاى 

نجومى حتى بیش از مصوبات تعیین شده مى ارزد.

رقم هاى درشت، خدمات کم 
با یک حساب کتاب ساده مى شــود دخل یک مدرسه را 
حساب کرد. اگر این مدرسه به طور متوسط از هر دانش 
آموز 15 میلیون تومان بگیــرد،  با 200 دانش آموز حدود 
ســه میلیارد تومان درآمد دارد و حاال اگر براى هر دانش 
آموز حدود 12 میلیون تومان بگیرند، دو میلیارد و چهارصد 
میلیون تومان درآمد خواهد داشت. اما این مبالغ حتى به 
جیب معلمان این مدارس هم نمى رود و شواهد و اظهارات 
معلمان گواه آن اســت در این مدارس حقوق آنها به طور 

کلى کمتر از دستمزد کارگران است.
در کنار خانواده ها اما مؤسســین این مدارس هستند که 
مى گویند در شرایط حاضر دخلشــان با خرجشان یکى 
نیست و این باعث مى شــود که نه اولیا راضى باشند نه 
مربیان. آنها هم توجیهات خودشان را دارند؛ اینکه آنها باید 
اجاره ورزشگاه، اوراق امتحانى، هزینه هاى حمل و نقل در 
ساعات ورزش، آب و برق و هزینه هاى اجاره و هزینه هاى 
جانبى این مدارس را بپردازند و بنابراین باید به هر نحوى 
شده دخلشان را با خرجشــان جور کنند تا بتوانند روى پا 

بایستند و ادامه دهند.

اولیاى ناراضى، مربیان ناراضى تر  

منوى پر و پیمان 
مدارس غیر انتفاعى اصفهان 

آیا اجراى طــرح «جابه جایى درختان» که عمرى 
بیش از 10 سال در اصفهان دارد، در افزایش آمار 

سقوط درختان نقش دارد؟
زمان مدیریت شــهرى چهارم براى نخستین بار 
در کشــور «طرح جابه جایى درختــان اصفهان» 
به اجرا درآمد و به رغم اینکه اظهار مى شــود این 
پدیده در دنیا نیز وجود دارد و امرى عادى اســت، 
اما گویــا در اصفهان منجر به نتایج خوبى نشــده 
است. جابه جایى 4500 اصله درخت تنها در سال 
94، 1300 درخت در سال 97 و جابه جایى 2745 
درخت در ســال 98 در جریان طرح هاى عمرانى 
تنها گوشه کوچکى از درختانى است که در جهت 
توسعه شــهرى اصفهان جابه جا و در حال حاضر 
شــهروندان را با حجم عظیمى از سقوط درختان 

مواجه کرده است.
هر چند مســئوالن امر ترجیح مى دهند که سقوط 
درختان را به وزش باد شــدید و در سال هاى اخیر 
به خشکســالى ربط دهند و به پایان رسیدن سن 
درختان مرتبط مى کنند، اگر چه این دو عامل دور 
از ذهن نیســت، اما جابه جایى بى رویه درختان در 
دوران مختلف مدیریت شهرى به یکى از عوامل 

مؤثر در سقوط درختان تبدیل شده است.
بنا بر نظر کارشناسان امر، تمام درختانى که از ریشه 
سقوط مى کنند همان درختان جابه جا شده هستند 
که این امر نیز از سوى مدیر عامل سازمان پارك ها 

و فضاى سبز شهردارى اصفهان رد نشد.
على نیکبخت، دانشیار گروه علوم باغبانى دانشگاه 
صنعتى اصفهان با اشاره به جابه جایى 110 درخت 
در زمان مدیریت شهرى چهارم در قالب یک طرح 
علمى با همکارى دانشگاه صنعتى، تصریح مى کند: 
این درختان شــامل کاج، چنار، توت و نارون بود؛ 
درختانى که سال اول ریشــه گرفت یعنى درخت 
پیوند خورده است. نیکبخت با بیان اینکه تحقیقات 
در این ارتباط به سال 90 بازمى گردد، ادامه مى دهد: 
در این طــرح تمام درختــان کاج براثر جابه جایى 

خشکید و پیوند موفقیت آمیز نبوده است.
وى با بیان اینکــه در جابه جایى درخت چنار، توت 
و ناروند تاکنون با مشــکلى مواجه نشدیم، تاکید 
مى کند: طى چند ســال گذشته هیچ نظارتى روى 
سالمتى درختان جابه جا شــده صورت نگرفته و 

اطالعى از آخرین وضعیت این درختان ندارم.
مجید عرفان منش، مدیرعامل سازمان پارك ها و 
فضاى سبز شهردارى اصفهان هم  با اشاره به سقوط 
تعدادى از درختان سطح شهر از اسفند سال گذشته 
تا فروردین ماه امسال، اظهار مى کند: درخت توت 
از جمله درختانى است که از ریشه ساقط شده است 
و برخى درختان چنار و نارون به صورت شکستگى 
دستک و تنه دچار آسیب شکستگى شده اند. وى از 
جابه جا کردن 37 درخت با اجراى پروژه پل اندیشه 
خبر داد و گفت: در مسیر توسعه شهرى مجبور به 

حذف و جابه جایى درختان هستیم.

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان با اشاره به 
شرایط اعزام زائران به ســرزمین وحى بیان کرد: 
این افراد باید زیر 65 سال باشند که از بین 74 هزار 
نفر از مشموالن حج تمتع ســال 1399 که هزینه 
این ســفر معنوى را پرداخت کردند، 54 هزار نفر 
مشمول تشرف هســتند که به دلیل بیشتر بودن 
تعداد مشموالن، ســازمان حج و زیارت در مرحله 
نخست اولویت اعزام را به ودیعه گذاران 22 خرداد 
1386 به قبل که متولد 10 تیر 1336 به بعد هستند 

اختصاص داده است.  
علیرضا صادقى پیرامون حج 1401 بیان کرد: پس 
از اعالم عربستان در مورد پذیرش یک میلیون زائر 
خارجى در ســال جارى، 39 هزار 600 نفر سهمیه 
کشور ایران است و از این تعداد، سه هزار و 950 نفر 

سهمیه استان اصفهان است.
وى خاطرنشــان کــرد: زائرین اســتان اصفهان 
در نیمه دوم خــرداد در قالب 31 کاروان مشــرف 

مى شوند.

 20 اکیپ براى حفاظت از رودخانه زاینده رود فعالیت 
مى کنند.

مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان گفت با 
توجه به لزوم حفاظت از رودخانه زاینده رود به ویژه در 
مدت بازگشایى و براى رسیدن آب در بهترین شرایط 
به کشــاورزان، 16 اکیپ عملیاتى گشت، همچون 
گذشته مســئولیت شناســایى و برخورد قانونى با 
متخلفان برداشــت غیرمجاز آبى را در سراسر مسیر 

رودخانه بر عهده دارند.
حســن ساســانى افزود: عالوه بر 16 اکیپ گشت 
عملیاتى، اکیــپ میراب ها در قالب چهــار تیم در 
لنجان، مبارکه و اصفهان جهت جلوگیرى از برداشت 
غیرمجاز آب در 23 نهر مبارکه، 33 نهر لنجان و چهار 

نهر اصفهان به صورت شبانه روزى فعال هستند.
وى گفت: بــا توجه بــه اهمیت رســاندن آب به 
زمین هــاى زراعى شــرق اصفهــان، اکیپ هاى 
جوشــکارى، بیــل مکانیکى، کامیون کمپرســى 

نیــز اکیپ هاى حفاظــت از رودخانــه را همراهى 
مى کنند.

محســن یگانه، خواننده شناخته شــده موسیقى 
پاپ کشــور در اصفهان بــه اجراى موســیقى 
خواهد پرداخت. پس از ســه ســال دورى و وقفه 
در اجراهاى زنده موسیقى در ایران، محسن یگانه 
اول خردادماه به روى صحنه سیتى سنتر اصفهان

 خواهد رفت.
محسن یگانه خواننده شناخته شده موسیقى پاپ 
کشورمان که طى سال هاى کرونایى کنسرتى را 
در ایران برگزار نکرده بود، سرانجام بعد از سه سال 

دورى از اجراهاى زنده، تازه ترین کنسرت هاى خود 
را از فروردین ماه در تهران و کیش برگزار کرد. این 
خواننده از خوانندگانى است که آهنگ هاى مجاز 
او همیشــه در بیــن پرمخاطب ترین آهنگ هاى 
موسیقى پاپ ایران قرار داشته و آثارش با استقبال 

خوبى مواجه شده اند.
بلیت فروشى این کنسرت از روز سه شنبه بیستم 
اردیبهشــت مــاه از طریــق درگاه الکترونیکى 

melotic.com آغاز شد.

درختان جابه جا شده اصفهان سقوط کرده اند؟ 

3950 نفر،  سهمیه اصفهان در حج تمتع امسال

20 اکیپ از آب زاینده رود حراست مى کنند

 نخستین کنسرت محسن یگانه
 پس از کرونا در اصفهان
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آگهى تغییرات
شرکت دام یار گســتر نقش جهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 63065 و شناسه ملى 
14008607570 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1400/11/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - 
محمد جواد شایان به کدملى 6609851875 
بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، عادل 
عبداللهى به کدملى 4269567791 بسمت 
رئیس هیئت مدیره و زهرا قاســمى به کدملى 
1289569691 بســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - 
کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاى مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. - ولى اله رمضانى به 
کدملى 1281902071 و یاسر ترابى محسن 
آبادى بــه کدملــى 1141331047 بترتیب 
بسمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1310760)

آگهى تغییرات
شرکت گروه توســعه کاربردى فن آورى 
اطالعات نت ســازان اصفهان شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 21841 
و شناســه ملــى 10260426813 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/01/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: طبق اختیارات حاصله تفویض شــده از 
مجمع عمومى فوق العاده 27 /01 /1401 
در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره 
و با رعایت تشریفات مقرراساسنامه و الیحه 
اصالحى قانون تجارت شــماره سرمایه 
شــرکت از محل واریز نقــدى و باال بردن 
مبلغ اســمى از مبلــغ 2000000ریال به 
مبلغ 000 000 000 2 ریال افزایش یافت 
که اورده نقدى تماما طى گواهى شــماره 
4 مورخ 1401/01/28بانک ســپ واریز 
و ماده مربوطه اساســنامه اصالح گردید 
سرمایه شرکت مبلغ 000 000 000 2 ریال 
نقدى است که به 100 سهم 000 000 20 
ریالى بانام عادى منقســم گردیده و تماما 
پرداخت شده اســت اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1310764)

آگهى تغییرات
شــرکت کشــت و صنعت مهیار دشت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 5715 و 
شناســه ملــى 10260268523 بــه 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1400/12/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - امیر افیونى به شماره ملى 
1282914227 بــه عنوان مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره، روزا افیونى به شماره 
ملى 1284617637 بــه عنوان رئیس 
هیئت مدیره و بتول حفیظى اصفهانى به 
شــماره ملى 1284397319 به عنوان 
نایب رئیس هیئــت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضاى مدیر 
عامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت 
معتبر اســت. - ضمناً مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1310768)

آگهى تغییرات
شرکت زرین فوالد شایا شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 55054 و شناسه ملى 
14005330149 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/08/23 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد : - آقاى حســن ادیب حاجى 
باقرى به شــماره ملى 1281646751 و 
آقاى میثم ادیب حاجى باقرى به شــماره 
ملــى 1292434619 و آقاى احســان 
ادیــب حاجى باقــرى به شــماره ملى 
1292074663 به ســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - خانم فاطمه طحانى ســاز به 
شــماره ملى 1285657381 به سمت 
بازرس اصلى و خانم نیلوفر افشار پور به 
شــماره ملى 1271105454 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب شــدند. - روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1310794)

تاسیس
شرکت سهامى خاص پردیس دیزل سپاهان درتاریخ 1401/02/07 به شماره ثبت 70825 به شناسه ملى 
14011077213 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیتهاى بازرگانى از قبیل صادرات و واردات -خرید و فروش و توزیع 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى- اخذ تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت-

-شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصى و دولتى-استفاده از تسهیالت مالى و اعتبارى بانکها و موسسه 
هاى اعتبارى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت-اخذ نمایندگى از شــرکتهاى تولیدکننده و واردکننده انواع 
خودرو سبک و سنگین- واردات و صادرات کلیه خودروهاى سبک و سنگین-خدمات تعمیرگاهى انواع خودرو 
پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح.در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهرك نمایشگاه ، خیابان 
نمایشگاه شاهپور جدید ، خیابان فاز 2 ، پالك 48 ، طبقه همکف کدپستى 8195164993 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 3,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 30000000 ریالى تعداد 
100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1050000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 925020 
مورخ 1401/01/30 نزد بانک ملت شعبه مشیر الدوله اصفهان با کد 92502 پرداخت گردیده است والباقى 
در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم نگار جناب به شماره ملى 1272790266 به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد مهدى جناب به شماره ملى 1284755517 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم نیلوفر محیى به شماره ملى 
1285786092 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى محمد جعفر ناظم به شماره ملى 1199121193 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم 
نگین اخوان حریرى به شماره ملى 1292203277 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 (1310771)

استفاده از کامیپوتر هاى عمومى در شرایط 
عجله اى، ممکن است منجر به اشتباهات 
کوچکى شود که حریم شخصى شما را زیر 

سئوال ببرد.
استفاده از کامپیوتر عمومى یا اشتراکى براى 
زمان هایى که مى خواهید به یک ایمیل مهم 
ســریعًا پاســخ دهید، پروژه اى که به روز هاى 
ضرب االجل خود نزدیک شده را ثبت کنید، از یک 

تخفیف رو به پایان استفاده کرده و یا پرونده اى را 
قبل از پرینت کردن از کتابخانه ویرایش کنید، بسیار 
مفید و کاربردى خواهد بود. اما همین اســتفاده از 
کامیپوتر هاى عمومى در شرایط عجله اى، ممکن 
است منجر به اشتباهات کوچکى شود که حریم 
شخصى شما را زیر ســئوال برده، دستگاه هاى 
وصل شده شما را آلوده کرده و یا مسبب ضرر 

مالى برایتان شود.
در ادامه ما لیستى از کار هایى که در ارتباط با 
یک کامپیوتر عمومى یا اشتراکى نباید انجام 
دهید را تهیه کرده ایم تا از این مشکالت تا 

حد ممکن جلوگیرى شود.

شرکت هواوى به تازگى ســند ثبت اختراع (پتنت) جدیدى را 
براى گوشى هوشــمندى که به نظر مى رسد منحصر به فرد و 
آینده نگر باشد، دریافت کرده اســت. با توجه به اسناد منتشر 
شده، به نظر مى رسد دســتگاه موجود داراى فناورى صفحه 

نمایش چرخشى انعطاف پذیر است.
این ســند ثبت اختراع در اداره مالکیت فکــرى دولتى چین 
ثبت شده و عنوان آن «مکانیسم پشــتیبانى صفحه نمایش 
انعطاف پذیــر و تجهیزات الکترونیکــى قابل چرخش» بوده 
است. وبسایت ITHome افشا کرده که این سند داراى شماره 
ثبت اختراع CN۱۱۴۴۳۹۸۴۳A مى باشد. این سند، حق ثبت 
اختراع یک دستگاه الکترونیکى را توصیف مى کند که داراى 
یک فناورى نمایشگر انعطاف پذیر است که توسط یک دستگاه 
منحصر به فرد که در زیر صفحه نمایش قرار دارد پشــتیبانى 
مى شــود. در توضیحات ثبت اختراع اضافه شــده است که 
«ساختار ساده و فضاى ذخیره سازى کوچک دارد و مى تواند 

براى دستگاه هاى قابل حمل ارائه شود».

قابل ذکر اســت، ســاختار مشاهده شــده در طرح هاى ثبت 
اختراع که از نمایشگر دســتگاه پشتیبانى مى کند، شامل یک 
قسمت چرخان نیز مى شود. این دستگاه داراى مکانیزم لوالى 
چرخشى اســت که در دو طرف آن توســط یک قاب محافظ 
پوشانده شده است. البته، مشخص نیست که آیا فرآیند چرخش 
خودکار اســت یا دســتى. در همین حال، مکانیسم پشتیبانى 
داراى ساختار هاى مهاربندى مختلفى است که صفحه نمایش 

تاشو را فعال مى کند.
در حال حاضر، مشخص نیســت که آیا این دستگاه ثبت شده 
واقعًا یک گوشى هوشمند است یا خیر. کامال محتمل است که 
این محصول یک نمایشگر قابل حمل باشد که قرار است با یک 
چیپست کم مصرف براى عملکرد هاى پایه رابط کاربرى که 
با یک حافظه کوچک نیز جفت شده است حمل شود. به خاطر 
داشته باشــید که این فناورى هنوز فقط یک سند ثبت اختراع 
اســت و ما هیچ راهى براى تأیید اینکه آیا این غول فناورى 

چینى واقعًا روى چنین محصولى کار مى کند یا خیر، نداریم.

صربه فرد هوآوى 
 گوشى منح

  با نمایشگر رول شونده 

6 کارى که در یک کامپیوتر عمومى نباید انجام دهید

به خطر افتادن حریم شخصى
 در صورت استفاده از 

کامپیوتر عمومى
نکاتى کــه در این مقاله باهم بررســى کردیم به 
شما در محافظت از اطالعاتتان در برابر چشمان 

کنجکاو حین کار با کامپیوتر عمومى یا سیستم 
اشتراکى کمک خواهد کرد. با رعایت این موارد تا 

حد زیادى از حریم شخصى خود حفاظت مى کنید، 
اما به خاطر داشته باشید که براى مصون ماندن از 

خطرات اینترنت تا حد بسیار زیادى باید از 
استفاده از رایانه هاى عمومى جلوگیرى 
کنید. همچنین خطرات استفاده از 
واى-فاى عمومى را هم فراموش 
نکنید چراکه مى تواند منجر به 
ســرقت هویت و اطالعاتتان 

توسط هکر ها شود.

یک کامپیوتر عمومى یا اشتراکى نباید انجام 
دهید را تهیه کرده ایم تا از این مشکالت تا 

حد ممکن جلوگیرى شود.
به خطر افتادن حریم شخصى

 در صورت استفاده از
کامپیوتر عمومى

نکاتى کــه در این مقاله باهم بررســى کردیم به 
شما در محافظت از اطالعاتتان در برابر چشمان 

کنجکاو حین کار با کامپیوتر عمومى یا سیستم 
اشتراکى کمک خواهد کرد. با رعایت این موارد تا 

حد زیادى از حریم شخصى خود حفاظت مى کنید، 
اما به خاطر داشته باشید که براى مصون ماندن از 

خطرات اینترنت تا حد بسیار زیادى باید از 
استفاده از رایانه هاى عمومى جلوگیرى 
کنید. همچنین خطرات استفاده از 
واى-فاى عمومى را هم فراموش
نکنید چراکه مى تواند منجر به 
ســرقت هویت و اطالعاتتان 

توسط هکر ها شود.

1- گوشى موبایل خود را به 
کامپیوتر عمومى وصل نکنید

کامپیوتر هاى عمومى منبع اصلى ویروس ها هستند. وقتى گوشى موبایلتان را 
به کامپیوتر عمومى یا اشتراکى وصل مى کنید، این ویرو س ها به گوشى شما 
منتقل خواهند شد و عالوه بر این که موبایلتان را آلوده مى کند، هر دستگاه و 
یا کامپیوتر دیگرى که بعد از آن از طریق گوشى به آن متصل شوید نیز آلوده 

به ویروس خواهد شد.
به همین دلیل هم توصیه مى کنیم به هیچ عنوان گوشــى همراهتان را به 
کامپیوتر هاى عمومى وصل نکنیــد تا به هر قیمتى که شــده از ایمنى آن 
محافظت کنید. اگر طى یک شرایط ضرورى مجبور به انجام این کار شدید 
حتما با اســتفاده از یک آنتى ویروس تمامى ویروس هایى که روى کامپیوتر 
قرار دارد را حذف کنید تا با خیال راحت بتوانید موبایلتان را به سیســتم مورد 

نظر وصل کنید.
به عالوه توجه داشته باشــید که اگر نیاز به انتقال فایل از کامپیوتر عمومى 
به گوشى موبایل خود داشتید، مى توانید براى رعایت نکات امنیتى بیشتر از 
ابزار هایى که در زمینه اسکن ویروس فعالیت مى کنند کمک بگیرید. یکى از 
ابزار هاى فوق العاده کاربردى در این زمینه VirusTotal است که به شما در 

شناسایى ویروس کمک خواهد کرد.

2- از کارت بانکى خود 
در کامپیوتر عمومى 
استفاده نکنید

خرید از طریق کامپیوتر عمومى یکى از روش هاییست 
که از طریق آن اطالعات کارت بانکى شــما پخش 
مى شود؛ ممکن اســت حتى متوجه این که اشتباهى 
جزئیات اطالعات کارتى خود را روى مرورگر ذخیره 
کرده اید، نباشید و یا حتى مرورگر این اطالعات را به 
مى کند، برگرداند.عنوان کوکى به کسى که بعدا از این سیستم استفاده 
اگر این کار را نا آگاهانه انجام داده باشــید، احتماال 

تا صبح روز بعد وقتى که با پیامک هاى برداشــت از 

حسابتان مواجه شوید، متوجه این که از اطالعاتتان 
از این طریق سوءاستفاده شده، نباشید. به همین دلیل 

هم توصیه مى کنیم به هیچ عنوان اطالعات کارت 
بانکى خود را وارد کامپیوتــر عمومى نکرده و از این 

طریق خریدى انجام ندهید.

3- از اکانت هاى شبکه هاى اجتماعى خود در 
کامپیوتر هاى اشتراکى استفاده نکنید

اگر از طریق مرورگر یک کامپیوتر عمومى اقدام به ورود به حساب هاى خود در شبکه هاى اجتماعى 
کنید، احتمال این که اطالعات شما اعم از پســورد، اطالعات ورود و اطالعات تکمیلى شما از جمله 
حساب بانکى و اطالعات شخصى شما داخل سیستم ذخیره شود وجود دارد. افراد سوءاستفاده گر از 
این طریق مى توانند به این اطالعات دسترسى پیدا کنند. به عالوه رونمایى از این اطالعات مى تواند 
امنیتتان را تحت تاثیر قرار دهد و بدترین شرایط ممکن این است که بدون این که از اکانت هایتان خارج 

شوید، کامیپوتر عمومى را رها کنید.
به همین دلیل توصیه مى کنیم در صورت استفاده از مرورگر روى کامپیوتر هاى اشتراکى حتما از حالت 

ناشناس و یا حالت مهمان روى مرورگر مورد استفاده براى حفظ امنیت کمک بگیرید.

4- روى کامپیوتر هایى که وارد حساب کاربرى 
خاصى شدند کار نکنید

استفاده از نصب افزونه روى مرورگر، ایجاد تنظیمات از راه دور براى جاسوسى و یا با نصب نرم افزار هاى از شما کسى یک نرم افزار مخرب را روى این سیستم نصب کرده باشد تا اطالعات شخصى شما را با شده است استفاده نکنید چراکه به احتمال زیاد در دام یک کالهبردار گرفتار مى شوید. ممکن است قبل توجه داشته باشید که حین کار با یک کامپیوتر عمومى به هیچ عنوان از سیستمى که وارد حساب کاربرى 
ریستارت کنید سپس به عنوان مهمان و یا با ساخت پروفایل کاربرى جدید از سیستم استفاده کنید.در مواجه با چنین حساب هایى توصیه ما این است که از این حســاب کاربرى خارج شده و سیستم را ردیابى در پس زمینه فعالیت هاى شما را رصد و جمع آورى کند.

5- دستگاه هاى خود را به کامپیوتر عمومى و یا اشتراکى وصل نکنید

اگر سیستم کامپیوتر عمومى به ویروس آلوده شده باشد، با اتصال یک دســتگاه خارجى اعم از هارد درایو، فلش USB و یا کارت حافظه، به سرعت 

منتقل خواهد شد. با این کار نه تنها دستگاه شما به خطر خواهد افتاد بلکه خود دستگاه نیز به یک حامل ویروس تبدیل خواهد شد و به یک تهدید براى 

سایر دستگاه هایى که بعدا به آن متصل شوند مبدل مى شود. به همین دلیل هم باید توجه داشته باشید که به هیچ عنوان دستگاه هاى خارجى را 
به کامپیوتر هاى عمومى و یا اشتراکى وصل نکنید.

اگر تحت هر شرایطى مجبور به اتصال دستگاهتان به یک کامپیوتر اشتراکى شدید، بهتر است از سرویس هاى حافظه ابرى 

براى انتقال دیتا کمک بگیرید. هر زمان که نیاز به استفاده از یک سیستم عمومى داشتید حتما اطالعات مورد نظر را 

روى یک ســرویس حافظه ابرى آپلود کرده تا بعدا بتوانید روى کامیپوتر عمومى از آن استفاده کنید. با این کار 
دستگاه شما نیز در خطر نخواهد بود.

6- در صورت ورود به حساب کاربرى 
روى کامپیوتر اشتراکى حتماً از آن 

خارج شوید
در ابتدا بهتر است روى کامپیوتر عمومى از حساب شخصى خود استفاده نکنید، اما 
گاهى اوقات ممکن است مجبور به این کار شــوید. قبل از هرچیزى باید بدانید که 
استفاده از اکانت کاربرى خود روى کامپیوتر اشتراکى پر ریسک خواهد بود و از همه 
بدتر این است که صورت انجام این کار فراموش کنید از حساب شخصى خود خارج 
شوید! چراکه در این صورت هر کسى که بعد از شما از آن کامپیوتر استفاده کند قادر 
به دیدن تمامى اطالعات شما خواهد بود به همین دلیل هم باید حتما مطمئن شوید 

که از حساب کاربرى خود روى کامپیوتر اشتراکى خارج شدید.

به تازگى امکان پیش نمایــش پیام هاى صوتى 
واتساپ پیش از ارســال به مخاطب فراهم شده 
است. مدتى اســت که واتس اپ در حال افزایش 
قابلیت ها بوده است. از جمله ویژگى هایى که اخیراً 
در این شبکه اجتماعى معرفى شده است، امکان 
انتقال پیام ها از آیفون به پیکســل، گزینه ارسال 
پیام هاى ناپدید شده و پشتیبانى از پرداخت هاى 

موبایلى مبتنى بر رمزنگارى است.
 اکانت رســمى توییتر واتس اپ اخیــراً در مورد 
اضافه شــدن ویژگى جدیدى که میلیون ها کاربر 
مدت هاست خواستار آن هســتند، توییت کرده 
است. بله، واتساپ به تازگى به شما امکان مى دهد 
پیام هاى صوتى را پیش از ارســال آن ها یک بار 
گوش کنید. در ادامه نحوه استفاده از این قابلیت 

براى شما شرح داده شده است.

نحوه پیش نمایش پیام هاى صوتى 
واتساپ پیش از ارسال

پیش از آغازands-free  آغاز شود.
مرحله 3: شــروع به صحبت کنید و سپس دکمه 

قرمز را فشار دهید تا ضبط متوقف شود.
مرحله 4: مى توانید روى نماد پخش ضربه بزنید 
تا پیام ضبط شده خود را بررسى کنید و در صورت 

رضایت، دکمه ارسال را فشار دهید.
مرحله 5: اگر رضایت ندارید و مى خواهید دوباره 
ضبط کنید، روى ســطل زباله ضربه بزنید تا پیام 
ضبط شــده حذف شود. براى شــروع یک ضبط 

جدید، همین فرآیند را تکرار کنید.

قبًال ارسال پیام صوتى در واتساپ 
چگونه کار مى کرد؟

اکنون، براى آن دسته از شما که با نحوه عملکرد 
پیام هاى صوتى واتســاپ تا به حال خیلى آشــنا 

نیستید، در اینجا توضیح کوتاهى ارائه شده است.
در نســخه هاى قبلى واتس اپ، براى شروع یک 
پیام صوتى، مجبور بودید دکمه میکروفون در کنار 
کادر متن را به مدت طوالنى فشار دهید. لحظه اى 
که انگشت خود را از روى نماد میکروفون بردارید، 

پیام به طور خودکار ارسال مى شد.
در حالى که این یک راه سریع براى ارسال پیام هاى 
صوتى بود، اما استفاده از آن براى همه راحت نبود، 
زیرا هیچ گزینه اى براى بررسى میزان صداى خوب 
یا بد آن ها یا حتى اجازه بررسى اشتباهات پیش از 

اتمام پیام صوتى را ارائه نمى داد.
براى رفع این مشکل، واتس اپ در نهایت به کاربران 
این امکان را داد که اگــر از گفته هاى خود راضى 
نبودند، دکمه ضبط را با انگشت خود بکشند و آن را 
لغو کنند. توجه داشته باشید این در حالتى است که 
پیام هنوز در حال ضبط است. با این حال، این قابلیت 
هنوز به خوبى شنیدن یک پیام پیش از ارسال نبود. 
این دقیقا همان مشکلى است که واتساپ با آپدیت 
اخیر آن را برطرف کرده اســت. این ویژگى جدید 
اکنون براى هر دو نسخه اندروید و iOS واتساپ در 
دسترس است و در حال حاضر پس از به روزرسانى 

براى کاربران سراسر جهان فعال مى شود.

چگونه پیام هاى صوتى 
واتساپ را پیش از ارسال 

چک کنیم

د
ى خود در 

 نکنید
در شبکه هاى اجتماعى 
ت تکمیلى شما از جمله 
. افراد سوءاستفاده گر از

ز این اطالعات مى تواند 
که از اکانت هایتان خارج 

گوش کنید. در ادامه نحوه استفاده از این قابلیت
براى شما شرح داده شده است.

پیشنمایش پیام هاى صوتى نحوه
واتساپ پیش از ارسال
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تاسیس
شرکت سهامى خاص ســاتراپ عمران اســپادانا درتاریخ 1401/02/07 به شماره ثبت 70827 به شناســه ملى 14011077762 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مدیریت پیمان،پیمانکارى در حوزه عمران ،صنعت و راه 
-الینینگ مخازن و استخرهاى صنعتى و کشاورزى -آبیارى قطره اى ،کشاورزى و تولیدات گلخانه ایى -تولید کیت و دستگاههاى الکترونیکى -خدمات 
شــهرى ، نصب و خرید و فروش پنل هاى خورشــیدى ، تهیه غذا و تامین مواد اولیه غذایى. 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 میرعماد ، کوچه 
بهار 4[27]، کوچه بهاران ، پالك 6 ، ساختمان آرتیمیس ، طبقه همکف کدپستى 8138979399 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 2698 
مورخ 1401/01/14 نزد بانک کشاورزى شعبه چهارباغ اصفهان با کد 2698 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى محمد یادگارنیا به شماره ملى 
1273096495 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى سیامک یادگارنیا به شماره ملى 1817141279 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ابراهیم یادگارنیا به شماره ملى 2295602981 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى یاسر دادگرپى به شماره ملى 0011138130 
به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم ساناز بازوند به شماره ملى 5980083790 به سمت بازرس اصلى 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 (1310789)

تاسیس
موسسه غیر تجارى خدمات مدیریت سرمایه نگار جوان درتاریخ 1401/01/25 به شماره ثبت 6775 به شناسه ملى 14011029299 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : خدمات مدیریت سرمایه نگار جوان موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت 
:ارائه خدمات در زمینه مدیریت و خدمات حسابدارى - مدیریت بازرگانى و تولید بهبود کسب و کار و آموزش کوتاه مدت در زمینه مدیریت خدمات مالى و 
مالیاتى.. در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهاى الزم. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله مارچین ، خیابان امام خمینى ، بن بست (آریا) ، پالك 4 ، ساختمان تجارى ارگ آریا ، پالك قدیم13 ، طبقه سوم ، واحد 
9 کدپستى 8194663149 سرمایه شخصیت حقوقى 100,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى مهدى عبداللهى طادى به 
شماره ملى 1270417241 دارنده 25000000 ریال سهم الشرکه آقاى میالد شاه سنائى گنیرانى به شماره ملى 1270800930 دارنده 25000000 
ریال سهم الشرکه آقاى احمدرضا شاه سنائى گنیرانى به شــماره ملى 1272692620 دارنده 25000000 ریال سهم الشرکه آقاى مهرداد شاه سنائى 
گنیرانى به شماره ملى 1280424966 دارنده 25000000 ریال سهم الشرکه مدیران آقاى مهدى عبداللهى طادى به شماره ملى 1270417241 به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى میالد شاه سنائى گنیرانى به شــماره ملى 1270800930 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقاى احمدرضا شاه سنائى گنیرانى به شماره ملى 1272692620 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى مهرداد شاه سنائى 
گنیرانى به شماره ملى 1280424966 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس و نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر مى 
باشد روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه 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 (1311407)

آگهى تغییرات
شرکت پژوهشگران فناورى هاى پیشرفته آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 2409 و شناسه ملى 10861819024 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/01/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجتبى فدائى 1160041709 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و احمدرضا حیدرى چمگردانى 1160022755 به سمت عضو اصلى هیات مدیره 

براى مدت نامحدود انتخاب وکلیه اسنادمالى وتعهدآورازقبیل چک-سفته-بروات وغیره باامضاء مدیر عامل به همراه مهرشرکت معتبرمى باشد و مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1311221)

سیب زمینى گیاهى علفى و چهارمین محصول غذایى بزرگ است که با وجود فوایدش، در صورت 
زیاده روى باعث مشکالتى مى شود.

 سیب زمینى به دلیل داشتن مواد مغذى ضرورى مانند ویتامین ها، مواد معدنى، آنتى 
اکسیدان ها، فیتونوترینت ها و فیبر هاى غذایى، فواید بسیارى براى سالمتى و 

زیبایى دارد. مصرف خارج از حد تعادل هر ماده اى مى تواند آسیب هایى را 
به همراه داشته باشد.

برخى از مهمترین مضرات مصرف بیش از اندازه ســیب 
زمینى به شرح زیر است:

اگر به این باور رسیده اید که هرچه بیشتر میوه و سبزى مصرف کنید، سالمتى خود را بیشتر 
تضمین کرده اید، وقت تجدیدنظر فرا رسیده است. دویچه وله در مطلبى به نقل از نشریه ریدرز 
دایجست آورده است: متخصصان هشدار مى دهند که مصرف بیش  از حد و افراطى مواد غذایى 
هر چقدر هم که سالم باشند، مجاز نیست و سالمت شما را به خطر خواهد انداخت. برخى از 

خوردنى هاى مفید که نباید در مصرف آنها افراط کرد شامل موارد زیر است:

کلم بروکلى
یک ماده غذایى فوق العاده و مملو از آنتى اکسیدان هاى مفید است که خطر ابتال به سرطان 
و بیمارى هاى قلبى را کاهش مى دهد، اما زمانى که کلم بروکلى در مقادیر بسیار زیاد 
مصرف شود، ممکن است منجر به کم کارى تیروئید گردد. این سبزى حاوى تیوسیانات 

است که مى تواند جذب ید را براى بدن شما دشوار کند.

چاى سبز
این چاى مملو از کاتچین ها یا همان آنتى اکسیدان هاى قوى است که به دفع سرطان، التهاب 
و بیمارى هاى قلبى کمک مى کند. با این حال، تانن هاى موجود در چاى سبز مى تواند با جذب 
«آهن غیر ِهم» (آهن منابع گیاهى) نیز تداخل داشــته باشد، بنابراین اگر سطح آهن پایینى 
دارید یا در معرض خطر کمبود آهن هستید، از نوشیدن چاى سبز همراه با وعده هاى غذایى 

خوددارى کنید.

مرکبات
در حالى که مرکبات براى اکثر افراد سالم هســتند، مرکباتى مانند گریپ فروت، مى توانند با 
فهرست طوالنى از داروها، از جمله برخى استاتین ها و آنتى هیستامین ها تداخل داشته باشند. 
اگر دارو مصرف مى کنید، همیشه با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید تا مطمئن شوید که 

مى توانید با خیال راحت مرکبات را مصرف کنید.

برنج قهوه اى
در حالى که برنج قهوه اى مى تواند منبع غالت کامل باشد، ممکن است بسته به محل رشد 
آن، سطوح باالترى از آرسنیک نسبت به برنج سفید داشته باشد. خوردن روزانه برنج قهوه اى 
و محصوالت با مشتقات برنج قهوه اى مى تواند منجر به قرار گرفتن در معرض آرسنیک بیشتر 

شود. مسمومیت با آرسنیک مى تواند باعث ایجاد عوارض جدى شود.

اسفناج
سبزى هاى برگ دار منبع فوق العاده کم کالرى ویتامین ها و مواد معدنى از جمله منیزیم، لوتئین، 
اسید فولیک و ویتامین K هستند. اما براى افرادى که شایع ترین نوع سنگ کلیه موسوم به 
اگزاالت کلسیم را دارند، اسفناج مى تواند مشکل ساز باشد زیرا حاوى سطوح باالیى از اگزاالت 

است که مى تواند منجر به تشکیل سنگ کلیه در افراد در معرض خطر شود.

آب
حتى نوشیدن بیش ازحد آب در مدت زمان کوتاه هم مى تواند تعادل الکترولیت ها را مختل کند 

و به نوبه خود منجر به کاهش خطرناك سطح سدیم در بدن شود.

چاى یکى از پر مصرف ترین نوشیدنى ها در جهان اســت. چاى سبز، چاى سیاه و 
چاى اوالنگ از گیاه Camellia sinensis (L.) O. Kuntze ســاخته شده است. 
جاذبه مصرف انواع چاى به خاطر وجود نوع خاصى از آنتى اکســیدان ها به نام پلى 

فنول ها مى باشد.
در میان آنها، چاى سبز به طور گسترده اى مورد مطالعه قرار گرفته و اثرات مفید بر 
روى انواع بیمارى از جمله سرطان، چاقى، دیابت، و بیمارى هاى التهابى و نوروژنیک 

دارد.
انواع مطالعات مشــاهده اى و مداخله اى، اثرات مفید مصرف چاى را در اختالالت 

نورولوژیک مانند نارسایى شناختى و از دست دادن حافظه ثابت کرده اند.
همانطور که قبال ذکر شد تجمع پروتئین Tau و پالك هاى آمیلوئیدى Aβ مى توانند 
به عنوان استرسور، پروســه ایجاد بیمارى آلزایمر را ایجاد کرده یا در پیشرفت این 

بیمارى دخیل باشد.
مطالعات بالینى و آزمایشگاهى مزایاى مصرف چاى ســبز به را به وجود ترکیبات 

کاتچین (GTCs) مانند اپى گالوکاتچین گاالت (EGCG) نسبت داده ند.
اهداف GTCs در پیشــگیرى و یا درمــان آلزایمر عبارتنــد از تجمع غیر طبیعى 

پروتئین هاى Aβ و α-سینوکلین، مســیر هاى التهاب سولى در بیماران آلزایمرى، 
افزایش بیان پروتئین هاى پروآپوپتوزى و استرس اکسیداتیو که با اختالل عملکرد 

سلول هاى عصبى و مرگ سلول هاى عصبى در مغز مرتبط هستند.
به گفته متخصصان کانادایى، ترکیب EGCG موجب تغییر شــکل الیگومر هاى 
(Oligomer) بتاآمیلوئید شــده و در نهایت مانع از شکل گیرى پالك هاى مضر و 
آسیب رسان مى گردد. همچنین تحقیقات نشــان داده است که خواص محافظتى 

چاى سبز حتى پس از هضم همچنان فعال مى مانند.
این مطالعات نشان دادند زمانى که چاى سبز توسط آنزیم هاى روده هضم مى شود 
مواد شــیمیایى حاصل از این هضم با عواملى که موجب ابتال به آلزایمر مى شوند، 
مقابله مى کنند. مطالعات نشان مى دهد نوشیدن چاى سبز مى تواند به کاهش زوال 

عقل ناشى از افزایش سن کمک کرده و حافظه را تقویت کند.
چاى سبز حاوى اسیدآمینه و L-Theanine اســت که موجب ایجاد حس آرامش 
مى شود و بهبود عملکرد شناختى مغز میگردد. پیش بینى هاى مولکولى محاسباتى 
نشان داده اند که چگونه EGCG مى تواند از انباشت پروتئین هاى فیبرینى جلوگیرى 

کند.

یىبزرگ است که با وجود فوایدش، در صورت 
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مضرات مصرف بیش از حد سیب زمینى

سیب زمینى و مدیریت 
وزن

سیب زمینى به دلیل ایجاد چاقى بدنام است. همه مردم تمام تالش خود 
را مى کنند تا ســیب زمینى را از رژیم غذایى خود دور کنند. اگر در تالش 
براى کاهش وزن هستید، خوردن ســیب زمینى بسته به نحوه درمان و 
مصرف آن ممکن است به هدف شما کمک کند یا به آن آسیب برساند. این 
ماده کالرى کمى دارد، فاقد چربى و کلسترول و حاوى فیبر هاى غذایى 
و پروتئین است. فیبر هاى غذایى و پروتئین باعث سیرى معده و کنترل 
پرخورى مى شــوند که یکى از دالیل اصلى چاقى هستند. سیب زمینى 
پخته یا آب پز را مى توان با خیال راحت و بدون نگرانى در مورد افزایش 
وزن مصرف کرد. اغلب سیب زمینى ها زمانى که کره، نمک، قیمه 
یا روغن به آن ها اضافه مى شوند، باعث نگرانى 
مى شوند. کربوهیدرات هاى موجود در 
سیب زمینى خطر افزایش وزن را 
در صورت مصرف زیاد به 

بار مى آورد.

از مضرات مصرف بیش از اندازه سیب زمینى؛ تأثیر بر روى 
سالمت دستگاه گوارش

سیب زمینى سالمت دســتگاه گوارش ما را بهبود مى بخشد. سایر ترکیبات آنتى اکسیدانى از سیســتم گوارش ما برابر آسیب رادیکال هاى آزاد 
محافظت مى کنند. خطر ابتال به سرطان روده بزرگ، شــکم، پانکراس و روده نیز را کاهش مى دهد. خواص ملین فیبر هاى غذایى سیب زمینى 
حرکات روده را بهبود مى بخشد و یبوست و سایر مشکالت گوارشى مانند درد شکم، گاز و نفخ را برطرف مى کند. با وجود این مزیت، سیب زمینى را 
در حد اعتدال مصرف کنید؛ زیرا فیبر زیاد ممکن است باعث سوء هاضمه، اسهال، گاز روده، انسداد روده و جذب ضعیف مواد مغذى شود. در برخى افراد، 

نشاسته موجود در سیب زمینى ممکن است باعث مشکالت گوارشى مانند ناراحتى معده، درد شکم و گاز روده شود.

سیب زمینى و 
فشار خون باال

فشار خون باال یک مشــکل رایج سالمتى است که 
میلیون ها نفر را در سراســر جهان تحــت تاثیر قرار 
مى دهد؛. یکى از دالیل اصلى مشکالت قلبى عروقى 
و سایر مشکالت سالمتى نیز اســت. سیب زمینى 
حاوى پتاسیم است، یک گشادکننده عروق طبیعى که 
رگ هاى خونى را شل مى کند. گردش خون را بهبود 
مى بخشد و فشــار خون را تســکین مى دهد. سیب 
زمینى را در حد اعتدال مصرف کنید؛ زیرا پتاســیم 
زیاد ممکن است فشار خون ما را به زیر سطح طبیعى 
کاهش دهد و باعث سرگیجه، غش، حالت تهوع، کم 
آبى، تمرکز ضعیف، تارى دید و رنگ پریدگى پوست 
شود. اگر از داروى فشار خون استفاده مى کنید، قبل 

از خوردن سیب زمینى با پزشک خود مشورت کنید.

 افزایش خطر ابتال به سرطان پانکراس و کولورکتال
ویتامین C و E و ترکیبات آنتى اکسیدانى سیب زمینى از سلول و بافت هاى ما برابر آسیب رادیکال هاى آزاد محافظت مى کند و خطر ابتال به سرطان هاى 
مختلف را کاهش مى دهد. با این حال، آنتى اکسیدان هاى زیاد ممکن است خطر ابتال به چندین سرطان را افزایش دهند. در سطح متوسط، آنتى 
اکسیدان ها سلول هاى سرطانى را هدف قرار مى دهند؛ اما در سطح باال، ممکن است سلول هاى سالم اطراف آن ها را هدف قرار دهند. طبق برخى 

مطالعات، مصرف زیاد سیب زمینى با افزایش خطر ابتال به سرطان پانکراس و تمایل به سرطان روده بزرگ مرتبط است.

خوردن سیب زمینى در دوران باردارى
 ،B۶ و B ســیب زمینى حاوى ترکیباتى مانند کلسیم، پتاســیم، منیزیم، ویتامین
کربوهیدرات، پروتئین و فیبر هاى غذایى اســت. این ترکیبــات در حفظ باردارى 
سالم نقش دارند. ویتامین C و ســایر ترکیبات آنتى اکسیدانى از جنین برابر آسیب 
رادیکال هاى آزاد محافظت مى کنند، پتاســیم گردش خون را بهبود مى بخشند و 
فشار خون را تحت کنترل نگه مى دارد. ویتامین B۶ به رشد مغز و سیستم عصبى 
جنین کمک مى کند؛ اما به دلیل شاخص گلیسمى باال سیب زمینى سطح قند خون 
در دوران باردارى افزایش مى دهد و دیابت باردارى را بدتر مى کند. ممکن است با 
دارو هاى ترومبولیتیک تداخل داشته باشــد و خطر خونریزى و کبودى را افزایش 
دهد. ترکیبات سمى آلفا شاکونین و آلفا سوالنین سیب زمینى سبز براى رشد جنین 
خطرناك هســتند و خطر ابتال به دیابت نوع یک را در کودکان افزایش مى دهند. 

مادران باردار و شیرده فقط پس از مشورت با پزشک سیب زمینى مصرف کنند.
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مواد غذایى سالمى که باید 
در مصرف آنها احتیاط کرد

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006000953 - تاریخ ارسال نامه: 1401/02/08 - وراث 
مرحوم احمد قیاســى فرزند محمود به کــد ملى 1141532107 اســتناد یک برگ 
استشــهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا گواهى شــده مدعى است که سند 

مالکیت ششدانگ پالك شماره (3065) فرعى از (85) اصلى بخش 14 ثبت اصفهان 
که در دفتر امالك الکترونیک 139620302006003807 نام ایشان سند صادر و تسلیم 
گردیده است. و معامله دیگرى نیز انجام نگردیده است. چون درخواست صدور المثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 

مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر 
شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه  کننده مسترد گردد. اگر 

ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 1312343- سید 
امیر حسین حســن زاده - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف زهره 

عموشاهى خوزانى /2/305
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مفاد آرا
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1. برابر راى شــماره 140060302177000664 مورخه 1400/11/04 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض شرکت تعاونى 
روستایى شهر دهق به شماره ثبت 49 و شناســه ملى   10260015150 در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بناى احداثى بر روى ششــدانگ پالك هاى 2176 فرعى و 2177 فرعى واقع 
دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 1052/28 مترمربع انتقالى از مالکین 
رسمى حاج یوســف توکلى دهقى و جواد میرزا صالحى و ایران میرزا صالحى و اقدس میرزا 

صالحى  محرز گردیده است.
2. برابر راى شــماره 140060302177000840 مورخه 1400/12/12 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى ناصر 
میرزا رضى فرزند لطفعلى بشماره شناسنامه 69  نجف آباد و شماره ملى 1091960641  در 
ششدانگ یک درب باغ بر روى قسمتى از پالك 2608  فرعى واقع در روستاى دهق  4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 718/30 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى غالمحسین 

امینى دهقى  محرز گردیده است.
3. برابر راى شــماره 140160302177000005 مورخه 1401/01/08 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم منیژه 
آقابابایى   فرزند على محمد  بشماره شناسنامه 5790  نجف آباد و شماره ملى 1090575149 
نجف آباد  در ششدانگ یک درب باغ  بر روى قسمتى از پالك 2644 فرعى واقع در دهق 4 
اصلى  بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 1447/49 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم 

رقیه آقابابایى محرز گردیده است.
4. برابر راى شــماره 140060302177000867 مورخه 1400/12/21 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى بیژن 
کالنترى دهقى   فرزند مرتضى بشماره شناسنامه 212  نجف آباد و شماره ملى 1091917401  
در ششــدانگ یک درب باغ بر روى ششــدانگ  پالك 1208  فرعى واقع در دهق  4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 1513/49 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى مرتضى 

کالنترى محرز گردیده است.
5. برابر راى شــماره 140160302177000034 مورخه 1401/01/22  هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى پرویز 
کوهستانى  فرزند على محمد  بشماره شناسنامه 111  نجف آباد و شماره ملى 1092074384  
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى بر روى ششدانگ پالك 1656فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 2864/98 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم 

جهان سلطان کالنترى دهقى  محرز گردیده است.
6. برابر راى شــماره 140060302177000612 مورخه 1400/10/22 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد رضا 
یوسفى   فرزند قربانعلى بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080443754  در ششدانگ یکباب 
خانه نیمه ساز بر روى قســمتى از پالك 2183  فرعى واقع دردهق 4  اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مســاحت 237/10 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث اسداله مومنى دهقى و 

شوکت سلیمانى  محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1401/02/06 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1401/02/21 - 1304989 / م الف - سرپرست اداره ثبت اسناد 

و امالك مهردشت - نصراله علینقیان /2/120

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027000804 مورخ 1401/01/28 على اکبر مختاریان قلعه 
نوئى فرزند احمد بشماره شناسنامه 5875 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293423947 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 324 فرعى از 9333 
اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 164/40 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/06 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/21- م الف: 
1307235- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/122

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027000110 مورخ 1401/01/14 مهدى ابراهیمى فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 9323 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283795108 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك اصلى15191 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 69/65 مترمربع. خریدارى طى سند رســمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/02/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/21- م الف: 1307225- رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/124

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027015574 مورخ 1400/12/04 شــکوفه روشن ضمیر 
جزى فرزند منوچهر بشماره شناسنامه 5207 صادره از تهران بشماره ملى 0046734848 در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 اصلى واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 202/25 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/02/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/21- م الف: 1307240- رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/126

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027000167 مورخ 1401/1/16 پرى چهر روستازاده شیخ 
یوسفى فرزند عباس بشماره شناسنامه 1365 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287667244 
در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه 
زمین پالك 1 فرعى از 11673 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 288/78 

مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
2- راى شماره 140160302027000168 مورخ 1401/1/16 بدرى روستازاده شیخ یوسفى 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 704 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287602754 در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 1 فرعى از 11673 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 288/78 مترمربع. 

خریدارى طى سند رسمى.
3- راى شــماره 140160302027000170  مورخ 1401/1/16 فرخنده روســتازاده شیخ 
یوسفى فرزند عباس بشماره شناسنامه 1904 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287830129 
در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه 
زمین پالك 1 فرعى از 11673 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 288/78 

مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
4- راى شــماره 140160302027000169  مورخ 1401/1/16 فخرى روســتازاده شیخ 
یوسفى فرزند عباس بشماره شناسنامه 32947 صادره از اصفهان بشماره ملى 1282255606 
در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه 
زمین پالك 1 فرعى از 11673 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 288/78 
مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/06 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/21- م الف: 1307561- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق 

اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/130

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027016022 مورخ 1400/12/11 نجمــه رضوانى فرزند 
قاسم بشماره شناسنامه 449 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1290903646 در ششدانگ 
یک قطعه زمین بــا بناى احداثى بــر روى قســمتى از قطعه زمین پــالك 27 فرعى از 2 
اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 437/85 مترمربع. خریدارى طى ســند 
رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/06 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/21- 
م الف: 1307662- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى 

2/132/

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027000247 مورخ 1401/1/17 طاهره اســالمى هرندى 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 246 صادره از اصفهانـ  جلگه بشماره ملى 5659932487 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1727 
فرعى از 15190 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/99 مترمربع. خریدارى 

طى سند رسمى.
2ـ راى شــماره 140160302027000246 مورخ 1401/1/17 على شاکرى فرزند محمد 
بشماره شناســنامه 2 صادره از کوهپایه بشــماره ملى 5659376681 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1727 فرعى از 15190 
اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/99 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/06 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/21- م الف: 
1307713- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/134

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

راى شماره 140060302026014019 مورخ 1400/10/27 هیات چهار آقاى حسن نورالهى 
تیمورلوئى به شناسنامه شماره 2608 کدملى 1698722613 صادره آذرشهر فرزند نجفقلى 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 94,88 مترمربع از پالك شماره 45 فرعى از 14458 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله 
عادى مع الواسطه از مالکیت رمضان ترکى موضوع ســند انتقال 57312 مورخ 54/10/27 

دفتر 15 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/02/21 - م الف: 1307821 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى 

2/136/

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027000817 مــورخ 1401/01/28 علــى اکبر یادگارى 
نائینى فرزند حجى حسین بشماره شناســنامه 6 صادره از نائین بشماره ملى 1249443040 
در ششــدانگ یک قطعه زمین و بنــاى احداثى بر روى قســمتى از قطعــه زمین پالك 1 
اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 207/76 مترمربع. خریدارى طى ســند 
رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/06 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/21- 
م الف: 1307804- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى 

2/141/

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 باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 5849 مورخه 1400/11/09 خانم سهیال درســتى نجف آبادى فرزند منصور 
درششدانگ یکبابخانه  به مساحت 161/08 مترمربع قسمتى از پالك شماره 191 اصلى واقع 
در قطعه11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/06  - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/21  - 1307718/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1) رأى شماره 4560 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى امیرحسین جوادى به شناسنامه شماره 
1250083362 کدملى 1250083362 فرزند قاسم نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 
240 مترمربع پالك شماره 46 فرعى از 4 اصلى واقع در عیسى آباد بخش دو حوزه ثبت ملک آران 

و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى علیرضا پورعسگرى
2) رأى شــماره 4577و4578 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى مهدى میرزائى فردبیدگلى به 
شناسنامه شماره 101 کدملى 6199726723 فرزند محمد و خانم فاطمه السادات میرحسینی 
بیدگلی به شناسنامه شماره 10 کدملی 6199761766 فرزند حسین آقا (بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 90,5 مترمربع پالك شماره 3301 فرعى مفروز و مجزى از 1 فرعى از 3 
اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى 

محمد میرزائى فردبیدگلى
3) رأى شماره 4701 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى مهدى حسن بیکى بیدگلى به شناسنامه 
شماره 324 کدملى 6199604482 فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 324 
مترمربع پالك شماره 3305 فرعى مفروز و مجزى از 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش سه 

حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى عیسى اربابى
4) رأى شــماره 4676و4677 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى عبــاس آهنگریان آرانى به 
شناسنامه شــماره 10494 کدملى 6199144910 فرزند احمد و خانم زهرا بهمنى بیدگلى به 
شناسنامه شــماره 102 کدملى 6199680138 فرزند محمد نســبت (بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 47,50 مترمربع پالك شماره 3306 فرعى مفروز و مجزى از 98 فرعى 
از 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى على مینایى
5) رأى شماره 4698 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاي محمدرضا احمدي بیدگلی به شناسنامه 
شــماره 6190039162 کدملی 6190039162 فرزند علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 160 مترمربع پالك شماره 1048 فرعى مفروز و مجزى از 102 فرعى از 6 اصلى واقع در 
حسین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى غالمحسین 

ناظمى ورثه محمد ناظمى
6) رأى شماره 4710 مورخ 1400/12/26 هیأت: خانم فرزانه ابوزیدآبادى بیدگلى به شناسنامه 
شماره 499 کدملى 6199730704 فرزند غالمعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
105 مترمربع پالك شماره 1049 فرعى مفروز و مجزى از 106 فرعى از 6 اصلى واقع در حسین 

آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على صائبى
7) رأى شماره 4689 مورخ 1400/12/26 هیأت: خانم فاطمه جعفرى به شناسنامه شماره 1324 
کدملى 4669800876 فرزند مهراب نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 169,50 مترمربع 
پالك شماره 6 فرعى مفروز و مجزى از 3و4و5 فرعى و قسمتى از مشاعات از 17 اصلى بخش 
سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى حشمت اله جندقیان و انسیه جندقیان

8) رأى شماره 204 مورخ 1401/01/27 هیأت: خانم ام البنین مهرافروز به شناسنامه شماره 202 
کدملى 6199916131 فرزند اصغر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 109,27 مترمربع 
پالك شماره 248 فرعى مفروز و مجزى از 3 فرعى از 112 اصلى بخش سه حوزه ثبت ملک آران 

و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى عباس نجفى دوست
9) رأى شــماره 4570 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى اسماعیل صابرى مقدم به شناسنامه 
شماره 1250077206 کدملى 1250077206 فرزند تقى نســبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 108,30 مترمربع پالك شماره 29 فرعى مفروز و مجزى از قسمتى از 8 فرعى از 128 
اصلى و قسمتى از مشاعات واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى 

و ابتیاعى از مالک رسمى دوشیزه شهره بانو فرزانگان
10) رأى شماره 4571 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى اسماعیل صابرى مقدم به شناسنامه 
شماره 1250077206 کدملى 1250077206 فرزند تقى نســبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 119 مترمربع پالك شماره 30 فرعى مفروز و مجزى از قسمتى از 5 فرعى و 8 فرعى 
از 128 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از 

مالکین رسمى محمدحسن و محمدحسین و محمدرضا سامانى
11) رأى شماره 4699 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى سیدابوالفضل شیروانى به شناسنامه 
شماره 662 کدملى 6199953290 فرزند سیدعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
117,80 مترمربع پالك شماره 31 فرعى مفروز و مجزى از 6و7 فرعى و قسمتى از 28 فرعى 

از 128 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى 
اسماعیل صابرى مقدم

12) رأى شــماره 4713و4714 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى آقاى مهدى اکبرى بیدگلى 
به شناسنامه شــماره 368 کدملى 6199557050 فرزند احمد و آقاى احمد اکبرى بیدگلى به 
شناسنامه شماره 5236 کدملى 6199214536 فرزند تقى (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 95 مترمربع پالك شماره 11 فرعى مفروز و مجزى از 1و7و10 فرعى از 154 اصلى واقع 

در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى
13) رأى شــماره 4562 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى على اکبر عبدالواسعى به شناسنامه 
شماره 980 کدملى 6199956478 فرزند حسینعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
361,50 مترمربع پالك شماره 28 فرعى مفروز و مجزى از 4 فرعى از 223 اصلى واقع در اماکن 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حمزاله على اکبرزاده
14) رأى شــماره 4674و4675 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى ســیدکریم سیدبیدگلى به 
شناسنامه شماره 16 کدملى 6199679271 فرزند سیدماشــااله و خانم طیبه سادات حسین 
زاده بیدگلى به شناســنامه شــماره 405 کدملى 6199705858 فرزند سیدعلى (بالمناصفه)، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 183,80 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 651 اصلى واقع در 
اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث على مسعودى 

و بانو فاطمه مقرى
15) رأى شماره 4575 مورخ 1400/12/22 هیأت: خانم ام البنین محسنى به شناسنامه شماره 
275 کدملى 6199619234 فرزند صادق نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 335 مترمربع 
پالك شماره 6 فرعى از 972 اصلى واقع در اماکن بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى صادق محسنى
16) رأى شماره 206 مورخ 1401/01/27 هیأت: خانم اعظم سادات جدى آرانى به شناسنامه 
شماره 9900 کدملى 6199138961 فرزند آقامحمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
96,25 مترمربع پالك شماره 15 فرعى مفروز و مجزى از 1و2و14 فرعى از 1676 اصلى واقع در 
اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى سکینه سلطان ارمکى 

آرانى و زهرا ارمکى آرانى
17) رأى شــماره 4696و4697 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاي سیدماشااله دولت آبادي به 
شناسنامه شماره 48 کدملی 6199575970 فرزند سیدمحمد و خانم معصومه سادات هنرمند 
به شناسنامه شماره 91 کدملى 6199645650 فرزند سیدحسن نسبت (بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 135 مترمربع پالك شماره 10304 فرعى مفروز و مجزى از 619 فرعى از 

2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى
18) رأى شماره 4558و4559 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاي مهدي فالحتی علی آبادي به 
شناسنامه شماره 21 کدملی 6199893824 فرزند براتعلی و خانم نجمه خالقى آرانى به شناسنامه 
شماره 3036 کدملى 6199944445 فرزند عزیزاله (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
146 مترمربع پالك شماره 3565 فرعى از 2638 اصلى و پالك شماره 9412 فرعى از 2637 
اصلى واقع در بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى 

مهدي فالحتی علی آبادي
19) رأى شــماره 4550و4551 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى مهدى سعدآبادى آرانى به 
شناسنامه شماره 11508 کدملى 6199155068 فرزند ابوالفضل و خانم طاهره قدیرى آرانى به 
شناسنامه شماره 306 کدملى 6199690710 فرزند امراله (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 143,50 مترمربع پالك شماره 3567 فرعى از 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه 

حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى عبداله خان اکرمیان
20) رأى شــماره 4552و4553 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى ابلفضل سعدآبادى آرانى به 
شناسنامه شــماره 196 کدملى 6199502507 فرزند حسن و خانم فاطمه سعدآبادي آرانی به 
شناسنامه شماره 283 کدملی 6199550013 فرزند حاجی بابا (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 157,50 مترمربع پالك شماره 3568 فرعى از 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 

سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى عبداله خان اکرمیان
21) رأى شــماره 4554و4555 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى ابلفضل سعدآبادى آرانى به 
شناسنامه شماره 196 کدملى 6199502507 فرزند حسن نسبت به چهاردانگ مشاع و خانم 
فاطمه سعدآبادي آرانی به شناسنامه شماره 283 کدملی 6199550013 فرزند حاجی بابا نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 81,80 مترمربع پالك شماره 3569 
فرعى از 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى عبداله خان اکرمیان
22) رأى شماره 207 مورخ 1401/01/27 هیأت: آقاي محمد خانی آرانی به شناسنامه شماره 
6190011837 کدملی 6190011837 فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
100,5 مترمربع پالك شماره 2171 فرعى مفروز و مجزى از 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در 
آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى سیدرضا عباس زاده

23) رأى شماره 208 مورخ 1401/01/27 هیأت: خانم افسانه صفرزاده به شناسنامه شماره 480 
کدملى 6199633059 فرزند صفرعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 60,5 مترمربع 
پالك شماره 2172 فرعى مفروز و مجزى از 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 

سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمدتقى باقالکار
24) رأى شماره 209 مورخ 1401/01/27 هیأت: آقاى علیرضا رزاقیان آرانى به شناسنامه شماره 
6190048765 کدملى 6190048765 فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
100,25 مترمربع پالك شماره 2173 فرعى مفروز و مجزى از 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در 
آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى سیدرضا عباس زاده

25) رأى شماره 4586 مورخ 1400/12/22 هیأت: خانم محبوبه نوابى نژاد به شناسنامه شماره 
10339 کدملى 1260609731 فرزند محمد آقا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
144 مترمربع پالك شماره 414 فرعى از 2643 اصلى واقع در صالح آباد بخش سه حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمد معظمى
26) رأى شماره 4584و4585 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى حسین اسکندرپوربیدگلى به 
شناسنامه شماره 2370 کدملى 6199970365 فرزند محمد و خانم معصومه یزدان دوست به 
شناسنامه شماره 238 کدملى 6199514319 فرزند رحمت اله (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 255,5 مترمربع پالك شماره 6780 فرعى مفروز و مجزى از 17 فرعى از 2840 اصلى 
واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از 

مالک رسمى سیدمهدى آقایى
27) رأى شــماره 4702و4703 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى محمدتقى ارباب پوربیدگلى 
به شناسنامه شماره 66 کدملى 6199600061 فرزند ماشااله و خانم اشرف لوائی به شناسنامه 
شماره 184 کدملی 6199573201 فرزند عباس (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
112,5 مترمربع پالك شماره 6782 فرعى مفروز و مجزى از 1049 فرعى از 2840 اصلى واقع 
در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى ابوالفضل 

ستاره
28) رأى شــماره 210و211 مورخ 1401/01/27 هیأت: آقاى احمدرضا مسکینى بیدگلى به 
شناسنامه شماره 90 کدملى 6199664337 فرزند رمضان و خانم لیال شائى آرانى به شناسنامه 
شماره 286 کدملى 6199709667 فرزند فتح اله (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
114,50 مترمربع پالك شماره 6785 فرعى مفروز و مجزى از 454 فرعى از 2840 اصلى واقع 
در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى مرتضى 

سلیمان زاده بیدگلى
29) رأى شــماره 4711 مورخ 1400/12/26 هیأت: خانم مجیده ریحانى آرانى به شناسنامه 
شماره 465 کدملى 6199588800 فرزند قدرت نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
120,25 مترمربع پالك شماره 6786 فرعى مفروز و مجزى از 267 فرعى از 2840 اصلى واقع در 
ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى قدرت ریحانى

30) رأى شماره 4712 مورخ 1400/12/26 هیأت: خانم مریم ریحانى آرانى به شناسنامه شماره 
311 کدملى 6199604350 فرزند قدرت نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 116,05 
مترمربع پالك شماره 6787 فرعى مفروز و مجزى از 267 فرعى از 2840 اصلى واقع در ریگستان 

دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى قدرت ریحانى
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:  1401/02/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/21 - م الف: 

1307839 - رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- حامد فکریان آرانى /2/144
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03

با وجود تأکید مدیران باشگاه پرســپولیس مبنى بر اینکه 
هیچ تصمیمى براى تغییر ســرمربى خود اتخاذ نکرده اند 
بازار شــایعات در رابطه با یحیى گل محمدى حسابى داغ 
است. شایعاتى که البته فقط در رسانه ها یا فضاى مجازى 
شنیده نمى شود و منبع برخى از آنها حرف هایى است که از 
میان خود بازیکنان پرسپولیس به بیرون راه پیدا مى کند. 
تعدادى از  سرخپوشان کنونى مدعى اند یحیى گل محمدى 
در صورت قهرمان نشدن پرســپولیس، فصل آینده راهى 
کرمان مى شود و از همین حاال یکى از تیم هاى این استان او 
را مدنظر قرار داده است. گل گهر سیرجان و مس رفسنجان 
قطعًا فصل آینــده در لیگ برتر خواهند بــود و به احتمال 
فراوان مس کرمان هم در پایان این فصل پیکارهاى لیگ 
آزادگان به لیگ برتر صعود مى کنــد تا تعداد تیم هاى این 
استان که در باالترین سطح فوتبال ما حضور دارند به عدد 3 
برسد. تیم هایى که از نظر مالى مشکالتى به مراتب کمتر از 

اغلب تیم هاى لیگ برترى دیگر دارند.

گل محمدى پرسپولیس را 
ترك مى کند؟

02

فدراسیون بین المللى آمار و تاریخ فوتبال رده بندى تیم هاى 
برتر جهان از  اردیبهشت سال 1400 تا 1401را اعالم کرد 
که در میان تیم هاى آسیایى، اولسان هیونداى کره جنوبى 
در رتبه بیست وهشتم جهان و نخست آسیا ایستاد. فوالد 
هم که با درخشش در لیگ قهرمانان آسیا 2022 به مرحله 
یک هشــتم نهایى راه یافت، با 66 پله صعود، در جایگاه 
دوازدهم آسیا و 192 جهان جاى گرفت. سپاهان نیز 190 
رده صعود تجربه کرد و با 74 امتیاز، در جایگاه 277 جهان و 
 ،IFFHS هجدهم آسیا دیده مى شود. در رنکینگ ماه گذشته
پرسپولیس و استقالل به ترتیب در رتبه هاى 136 و 159 
جهان قرار داشتند که اکنون در میان 300 تیم برتر جهان 

نیز حضور ندارند.

صعود 190 پله اى سپاهان

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 هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعییــن تکلیف 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 داشــته باشند 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 4786 مورخه 1400/09/21خانم صدیقه ابوتراب نجف  آبادى فرزند عباسعلى 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 245/43 مترمربع قسمتى از پالك شماره 4  فرعى از 1216 
اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/21 -

 1307535/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /2/149

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

شــماره: 140060302006008873- تاریخ: 1400/12/22 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 
کالســه 1400114402006001732 مربــوط به تقاضاى آقاى/ خانم حســن کریمى 
بابادگانى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره 

فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 

هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و 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 سند قطعى شماره 236750 
مورخ 1396/12/27 دفترخانه 73 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب و 
پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و 
انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشــته 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 حسن کریمى بابادگانى به شناسنامه شماره 
594 کدملى 1141945142 صادره فرزند محمد در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
113/70 مترمربع پالك شماره 8790 و 8789 فرعى از 75 اصلى واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال در سه قسمت که قسمت دوم غربیست به طول هاى 3/36 متر و 0/54 متر و 5/16 

متر دیواریست به دیوار پالك هاى 75/8789 و 75/8790 باقیمانده 
شرقا به طول هاى 2/68 متر و 11/07 متر دیواریست به دیوار پالك 75/8790 

جنوبا به طول 8/37 متر جاى درب و دیواریست به گذر 
غربا به طول 13/07 متر دیواریست به دیوار پالك 75/8789 

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و مــاده .........13.............. آیین نامــه اجرایى آن 
مقرر مــى دارد اداره ثبت اســناد و امالك وفق مقــررات پس از طى تشــریفات ثبتى 
نســبت به صدور ســند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقــدام نماید. 
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1401/02/06- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/02/21- 
م الــف: 1306957 - قائــم مقــام رئیــس اداره راه و شهرســازى - محمــد کیانى. 

عضــو قضائى - ســید محمود حســینى. رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شــهر - 
سید امیرحسین حسن زاده /2/173

فقدان سند مالکیت
آقاى حمید رضا زمانى فرزند عباسعلى شناسنامه 120 به استناد یک برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاى شهود رسما گواهى شده است مدعى است که سند مالکیت سه و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه شماره 9409 فرعى از شماره 1 اصلى واقع در میمه 
جزء بخش ثبتى میمه ذیل ثبت 19161 صفحه 431 دفتر 128 امالك به شــماره چاپى 
97871 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده اســت و معامله دیگرى انجام نشده 
است و سابقه تامین و بازداشت ندارد و به علت جابجایى اثاثیه منزل مفقود گردیده است   
چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث 
مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مرقوم صدر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. 1314071/م الف - مهدى ذکاوتمند جزى - مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک میمه /2/303

فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه عابدى فرزند حسن به اســتناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاى 
شهود گواهى شده است مدعى است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 
زمین مزروعى شماره 344 فرعى از شــماره 26 اصلى واقع در روستاى ونداده جزء بخش 
ثبتى میمه ذیل ثبت 7527صفحه 570 دفتر 49 امالك به شــماره چاپى 990634 به نام 
مرحومه زهرابیگم بهرامیان شناسنامه 12 فرزند غالمحسین ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و معامله دیگرى انجام نشده است و سابقه تامین و بازداشت ندارد و به علت جابجایى اثاثیه 

منزل مفقود گردیده است  چون درخواســت صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود 
سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم 
و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. 1314090/م الف - مهدى ذکاوتمند 

جزى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک میمه /2/304 

آگهى تغییرات
شرکت پژوهشــگران فناورى هاى پیشرفته آسیا شــرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 2409 و شناسه ملى 10861819024 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/01/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مجتبى فدائى1160041709 و احمدرضا حیدرى چمگردانى 
1160022755 به عنوان اعضاى هیات مدیره براى مدت نامحدود انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1311222)

آگهى تغییرات
شرکت تامین فلز صبا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 65418 و شناسه 
ملى 14009389901 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/06/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله مفتح ، کوچه شهیدعلیرضاجاویدفر[4] ، 
خیابان شیخ صفى غربى ، پالك - 38 ، طبقه همکف کد پستى : 8156714811 
انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1311413)

واقعاً خدا رحم کرد پرسپولیس نتوانست از پس ذوب آهن بربیاید، اگرنه 
معلوم نبود کســانى که معتقد بودند مهدى تارتار براى باخت از پیش 
تعیین شده، «با پرسپولیس بسته است» چه سرنوشتى براى سرمربى 
ذوب آهن رقم مى زدند. البته آنها که تعمداً فراموش کرده بودند مهدى 
تارتار پیش از این توانسته بود جام را از پرسپولیس على دایى بگیرد و به 
فوالد تقدیم کند، البد حاال هم چشمشان را به روى این واقعیت خواهند 
بست که او این بار هم پرســپولیس یحیى گل محمدى را یک گام از 

استقالل عقب انداخته است.

پیش از مسابقه روز دوشنبه 
میزبانى ذوب آهن از پرسپولیس عالوه بر حساسیت هایى که به لحاظ 
جدولى داشــت، جنجال هایى را هم روى نیمکت ذوب آهن به وجود 
آورد. محور این جنجال ها شخص مهدى تارتار بود که از اتهام تبانى تا 
محرومیتش از نشستن روى نیمکت در بازى روز دوشنبه باعث حرف 

و حدیث هاى زیادى درباره او شد. 
به تارتار این اتهام را زدند که با توجه به سابقه پرسپولیسى بودنش 

و اینکه قرمزهــاى پایتخت در کــورس قهرمانى با آبى ها 
هستند، او مى تواند در دیدار با تیم سابقش، گوى سبقت را 
از استقالل برباید و راه رسیدن پرسپولیس به صدر جدول 
را هموارتر کند. به تدریج طرح این موضوع آنقدر جدى 
شد که روزنامه هاى پایتخت هم  به تلویح و تصریح به آن 

پرداختند تا جایى که حتى خود ســرمربى ذوب آهن نیز به 
آن واکنش نشان داد.

مهــدى تارتار در نشســت خبــرى پیش از دیــدار با 
پرســپولیس صراحتًا این اتهام را رد کرد و با ذکر 

تاریخچه اى از مســابقات تیم هایى که 
مربیگرى آنها را بر عهده داشــته 

است گفت که آدم هاى بیمار به 
او اتهام تبانى زده اند: «سال 
92 آقاى دایى، ســرمربى 
پرسپولیس بود که یکى از 
نزدیک ترین دوستان من 
است. من در ایران فقط 
سابقه دســتیارى آقاى 
دایى را دارم ولى در آن 
سال با گسترش فوالد 
با پرســپولیس بازى 
کردیــم و قهرمانى 
را از ایــن تیم گرفتیم 

و در خیلى ســال هاى 
گذشــته نیز ایــن کار را 

کردیم. در پنج سال گذشته که 
پرسپولیس قهرمان شده، مدعیانى 

چون استقالل و سپاهان نتوانسته اند،  
پرسپولیس را شکســت دهند ولى تیم ما 
(نفت مسجدســلیمان) دو سه سال پیش 
در ورزشــگاه آزادى این تیم را شکست 
داد. متأسفانه برخى ها هیچ اعتقادى به آن 
دنیا ندارند. نمى خواستم موضوع را باز کنم 
ولى همه کسانى که با من کار کردند من 
را مى شناسند. من توجهى به این حرف ها 

ندارم. خدا باید از ما راضى باشد و بنده اى که واقعًا بیمار است براى ما 
خیلى مهم نیست.»

2 پرسپولیسى هم تبانى را رد کردند
باالگرفتن اتهام زنى به تارتار کار را به جایى رساند که دو پرسپولیسى 
پیشکسوت هم پشت سرمربى ذوب آهن درآمدند. یکى از این دو نفر 
وحید قلیچ، دروازه بان اسبق تیم فوتبال پرسپولیس بود که به صراحت 
کالم مشهور است و هر چند با هزار گوشه و کنایه اما به هر حال اتهام 
تبانى را از سرمربى ذوب آهن دور دانست: «در مسابقات لیگ برتر تبانى 
در کار نیست. با اینکه پانزده شانزده مربى با هم رفاقت دارند، اما براى 
شکست دادن یکدیگر تالش مى کنند. مهدى تارتار هم براى شکست 
دادن یحیى گل محمدى تالش مى کرد. تارتار براى ســرمربیگرى 
پرسپولیس دندان تیز کرده است؛ تمام این مربیان از خدا مى خواهند که 
رفیق شان در تیم مقابل زمین بخورد تا جاى او را بگیرند. همه آنها آرزو 

دارند تا یک روز سرمربى پرسپولیس شوند.»
از جانب دیگر کاپیتان اســبق پرســپولیس هم به حمایت از مهدى 
تارتار پرداخت و مدعى شد اتهامات کنونى به سرمربى 
ذوب آهن از سوى کسانى مطرح مى شود که فاقد 
شعور فوتبالى هستند. محســن بنگر، سرمربى 
کنونى شــهردارى نوشــهر و مدافع و کاپیتان 
اسبق پرسپولیس در مورد حرف و حدیث هایى 
که پیش از برگزارى این مسابقه در خصوص 
این بازى و مهدى تارتار ایجاد شده بود  اینطور 
واکنش نشــان داد: «یک عده بى شخصیت 
و بى وجدان در فضاى مجازى هرچه دلشــان 
مى خواهد مى گویند و متأسفانه فضاى فوتبال 
ایران به دست این افراد مســموم شده است. 
مهدى تارتار ســرمربى من بــوده و از 
شــریف ترین مربیان فوتبال ایران 
اســت و این اتهامات هرگز به او 
نمى چســبد. خود من هم از این 
اتهامات شــنیده ام و کار همان 
افرادى است که گفتم در زمین 

نمى توانند رقابت کنند.»

شوك به نیمکت
اتهام تبانى به سرمربى ذوب آهن 
آن هم در آستانه دیدار حساس 
این تیم با پرســپولیس، تنها 
گرفتارى نیمکت سبزهاى 
اصفهــان پیــش از این 
مسابقه نبود. تیم فوتبال 
ذوب آهن شب قبل از 
بازى با پرســپولیس 
با شــوك عجیب 
میــت  و محر
از  تارتــار 
نشستن روى 
نیمکت این 
تیم در جدال 
با پرسپولیس 
مواجه شد که 

البته برخى آن را هم به تبانى با پرســپولیس ربط دادند!  این در حالى 
است که تارتار از نظر سازمان لیگ سه کارته بود و سرپرست ذوب آهن 
و سایر مسئوالن این تیم از این موضوع اطالع نداشتند و خود سرپست 
هم اذعان کرد که او باید حواســش را بیشــتر جمع شمردن کارت ها 
مى کرده که نکرده و این اتفاق افتاد و اصًال عمدى وجود نداشته است. 
اما چه مى شود کرد که وقتى یک نفر در وسط معرکه فضاسازى شده 
قرار مى گیرد، هر اتهامى به او مى چسبد حتى اگر پاى قانون و قوانین و 

خطاهاى سهوى در میان باشد. 

پیش از مسابقه روز دوشنبه
اگرچه نتیجه اى که براى ذوب آهن در جدال با پرسپولیس رقم خورد، 
چندان به مذاق طرفداران سبزپوشان اصفهانى خوش نیامد اما براى 

مهدى تارتار به منزله یک پیروزى تمام عیار بود.
ســرمربى ذوب آهن که پیش از روبه رو شــدن با تیم سابق روزهاى 
سختى را مى گذراند، وقتى پیام حیدرى ســوت پایان بازى را به صدا 
درآورد، احتماًال  نفسى به راحتى کشید که اعتبار فوتبالى اش پاى یک 

مسابقه قربانى نشد. 
اگر بر آنچه تارتار بعد از پایان مســابقه در گفتگو بــا خبرنگاران بیان 
کرد گذرى کنید، صداى شکســتن بغضش را به خوبى خواهید شنید: 
«مى خواهم بدانــم تمام آنهایى که به من تهمــت زدند، تمام آنهایى 
که من را به ناحق نقد کردند، چطور مى خوابند؟ من نمى بخشم و همه 
آنها را واگذار کردم به خداى باالى سر. در همین دنیا جواب مى گیرند، 
دنیا دار مکافات است. همه من را مى شناسند. تو که تهمت مى زنى باید 
تقاص پس بدهى. من در تیم هایى کار کردم که پتانســیل نداشتند، 
همیشه تیم هاى پایین جدول را به من دادند و با کمک همکارانم آوردم 
وسط جدول. این توانایى من و کادرم است که سه بار پرسپولیس، دو 
بار استقالل و سپاهان را مى بریم. این قدرت ماست، ما فقط خودمان 
را داریم و فقط با کیفیت خود کار مى گیریم و هر ســال هم پیشرفت 
مى کنیم. گفته ام که در پرسپولیس بازى کردم و هوادارش هستم. اما 
االن تیم من ذوب آهن اســت و باید با این تیم پرسپولیس را شکست 
بدهم و نمى توانم بگویم پرسپولیس را بیشتر از خودم دوست دارم. آن 
ذهن مریض که ما را قضاوت مى کند، امشب نمى خوابد و تاوان پس 

خواهد داد.»
اما چرا کار فوتبال ما باید به اینجا کشیده شود که یک برد و باخت بتواند 
اعتبار و حیثیت یک مربى را باال و پایین کند و او را چنین خشــمگین 
و لبریز از استرس نماید؟ تازه آن هم مربى اى که در پرونده اش مورد 
اثبات شده اى از تبانى به چشــم نمى خورد و هر چه تا حاال کشیده از 

تعصبش به باشگاهى بوده که زمانى براى آن بازى مى کرده است. 
 

ما مسبوق به سابقه ها
تارتار فقط یک نمونه اســت. اتهام زنى در فوتبال ایران از دیرباز رواج 
داشته است. ســبز و زرد و آبى و قرمز هم ندارد؛ همه در برهه هایى از 
فصل با همین اتهام ها مواجه مى شوند. این چند روزه هم نوبت ذوب 
آهن معموًال بى حاشــیه بود که پیش از دیدار مهمش با ســرخ هاى 
پایتخت آماج اتهام قرار بگیرد. در فوتبال ما توهم توطئه موج مى زند، 
فرافکنى سکه رایج است و تحمل، به قد یک ذره، عنصرى نایاب. البته 
که در این آشفته بازار کســانى هم پیدا مى شوند که براى بیشتر دیده 

شدن، بر هر ریسمانى آویزان مى شوند.
چندروز پیش یکى از روزنامه هاى ورزشى پایتخت با اشاره به «موج 
بى سابقه تهمت و افترا در روزهاى سرنوشت ساز لیگ» در کنار عکس 
بزرگى از تارتار، تیترى را انتخاب کرد که دلیل هجمه هاى این چند روز 

را خوب نشان مى دهد:« اتهام مى زنم پس هستم.» 

تارتار و ذوب آهن با کوهى از اتهام به جنگ ارتش سرخ رفتند

حمله از پشت جبهه
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ملى پوش پرسپولیس که در بازى مقابل ذوب آهن به عنوان 
بازیکن تعویضى جاى ســعید آقایى را گرفت و در دقایق 
پایانى به شــکلى دردناك از زمین خارج شد و به سختى با 
هواپیما به تهران رفت. ساعتى بعد پزشک پرسپولیس اعالم 
کرد که وحید امیرى حتى نمى تواند از جایش بلند شود. قرار 
بود این بازیکن دیروز کمر خود را به تیغ جراحان بسپارد تا 
عمل دیسک را انجام دهد و به این ترتیب حداقل سه تا شش 
ماه دور از میادین خواهد بود. پس از آن نیز براى بازگشت 
به فوتبال حرفه اى دوره اى را باید پشت سر بگذارد. به این 
ترتیب فصل جارى براى ستاره پرســپولیس به تلخ ترین 
شــکل ممکن پایان یافت و حاال او باید امیدوار باشد که تا 
پیش از آبان به فوتبال برگردد و براى جام جهانى آماده شود.

پایان تلخ فصل براى امیرى

در شــب غیبت ســه مدافع میانى ســپاهان، نورافکن در پستى 
غیرتخصصى درخشید و شب خوبى را مقابل پیکان گذراند.

محرومیت گئورگى ولسیانى و مصدومیت عزت پورقاز و محمدرضا 
مهدى زاده باعث شد تا محرم نویدکیا براى مصاف حساس با پیکان 
در ورزشگاه دستگردى تهران تنها یک مدافع میانى تخصصى داشته 
باشد و او هم کسى جز محمد نژادمهدى نبود؛ در شرایط سرمربى 
سپاهان تصمیم جالبى گرفت و تغییراتى را در پست بازیکنان خود 

اعمال کرد.
امید نورافکن که در تیم امید ایران سابقه بازى در دفاع میانى را داشت 
و در مصاف با تیم ملى امارات هم در تیم ملى بزرگساالن در دفاع 
میانى بازى کرده بود، زوج نژادمهدى شــد و در غیاب نورافکن در 
سمت چپ، فرشــاد احمدزاده در نقش مدافع کنارى براى سپاهان 

به میدان رفت.
على رغم تغییر پست انجام شده، نورافکن توانست نمایش خوبى را از 
خود نشان بدهد و اجازه تهدید دروازه تیمش را به کمک نژاد مهدى 
نداد تا غیبت مهره هاى کلیدى چون گولســیانى و پورقاز در خط 

دفاعى طالیى پوشان به چشم نیاید.
در کنار بازى در دفاع میانى و دفاع چپ، نورافکن در دوران حضورش 
در استقالل در پســت هافبک دفاعى هم بازى کرده است که این 
ویژگى (بازى در چند پست مختلف) دست سرمربى را براى تغییر 
پست او و استفاده در چند ناحیه مختلف از زمین مسابقه بازتر مى کند.

ر ب ب و زىروز ب ر ی نروى
ادى درباره اوشد. 

پرسپولیسى بودنش را زدند که با توجه به سابقه م
اى پایتخت در کــورس قهرمانى با آبى ها 

اند در دیدار با تیم سابقش، گوى سبقت را 
د و راه رسیدن پرسپولیس به صدر جدول 
 به تدریج طرح این موضوع آنقدر جدى 
هاى پایتخت هم  به تلویح و تصریح به آن 

ى که حتى خود ســرمربى ذوب آهن نیز به 
نداد.

نشســت خبــرى پیش از دیــدار با  در
راحتًا این اتهام را رد کرد و با ذکر 

هایى که   مســابقات تیم
بر عهده داشــته  ا

م هاى بیمار به
ده اند: «سال 
 ســرمربى 
که یکى از 
ستان من 
فقط  ران
ى آقاى
 در آن
 فوالد
بازى 
مانى 
رفتیم 

لهاى 
ــن کار را 

ال گذشته که 
ان شده، مدعیانى 

 سپاهان نتوانسته اند،  
کســت دهند ولى تیم ما 
ـلیمان) دو سه سال پیش
زادى این تیم را شکست 
خى ها هیچ اعتقادى به آن 
کنم باز خواستم موضوع را

ى که با من کار کردند من 
توجهى به این حرف ها  ن

و یس پو ربىپر ر روز ی ر
از جانب دیگر کاپیتان اســبق پرســپولیس هم به حمایتا
مدعى شد اتهامات کنونى به تارتار پرداخت و
از سوى کسانىمطرح مى شود ذوب آهن
شعور فوتبالى هستند. محســن بنگر،
کنونى شــهردارى نوشــهر و مدافعو
اسبق پرسپولیس در مورد حرف و حدی
خ که پیش از برگزارى این مسابقه در
این بازى و مهدى تارتار ایجاد شده بو
واکنش نشــان داد: «یک عده بى ش
د و بى وجدان در فضاى مجازى هرچه
مى خواهد مى گویند و متأسفانه فضاى
ایران به دست این افراد مســموم شد
بـ ســرمربى من مهدى تارتار
شــریف ترین مربیان فوتبا
اســت و این اتهامات هر
نمى چســبد. خود من ه
اتهامات شــنیده ام و ک
افرادى است که گفتم
نمى توانند رقابت کنند.»

شوك به نیمکت
اتهام تبانى به سرمربى ذ
آن هم در آستانه دیدار
اینتیم با پرســپولی
س گرفتارى نیمکت
اصفهــان پیــش
مسابقه نبود. تیم
ذوب آهن شب
بازى با پرسـ
با شــوك
و محر
تارتـ
نشس
نیمک
تیم

با پرس
مواجه

درخشش نورافکن
 در پست جدید

سرمربى سپاهان در مورد اینکه ظاهرا تبریز براى بازى با پرسپولیس 
انتخاب شده است، عنوان کرد: قبال هم گفتم سازمان لیگ در این قضیه 
فوق العاده ضعیف عمل کرده است. در نیم فصل اول یک ماه قبل به ما 

گفتند باید زمین را مشخص کنید و ما هم با همکارى اراکى ها و خطیبى 
آنجا را به عنوان میزبان معرفى و اعالم کردیم. حاال جالب است که 4 
روز دیگر بازى برگزار مى شــود، اما نمى دانیم که باید براى کدام شهر 

بلیت بگیریم و چطور هتل رزرو کنیم.
محرم نویدکیا ادامه داد: این مسائل شک و شبهه به وجود مى آورد. این 
چه سیستمى است؟ فوتبال ما با این همه دبدبه و کبکبه نمى تواند براى 
یک بازى برنامه ریزى کند. من از زمانى که آمدم تا جایى که توانستم 
کمک کردم که روابط دو باشگاه بهتر شود، اما اگر مشکل از پرسپولیس 

است، جاى تاسف دارد. اگر هم سازمان لیگ مقصر است باید مشکل را 
حل کند. سازمان لیگ باید 10 روز یا دو هفته به پرسپولیس زمان مى داد 
تا زمین را انتخاب کند و اگر ایــن کار صورت نمى گرفت باید خودش 

زمین را مشخص مى کرد. به نظرم فرصت زیاد از حد داده شده است.
نویدکیا عنوان کرد: این حق طبیعى پرسپولیس است و باید استفاده کند، 
اما تیمى که در حقش اجحاف مى شود، سپاهان است. ابتدا گفتند مشهد 
میزبان است و به همین دلیل آنجا هتل هم رزرو کردیم، اما نمى دانیم 

چرا محل مسابقه تغییر کرد.

بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن تاکید کرد که این تیم مقابل پرسپولیس 
مستحق برترى دو، سه گله بوده است.

آرمان قاسمى پس از تســاوى تیم هاى ذوب آهن و پرسپولیس در 
لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: عزم خود را جزم کرده بودیم تا 3 امتیاز 
این دیدار را بگیریم. در این چند سال هجمه هایى علیه سرمربى تیم 
ما بود و فشارى روى تیم ما گذاشته بودند که ناعادالنه بود. در دیدار 
رفت و جام حذفى مستحق باخت نبودیم و در این بازى نشان دادیم 

که این صحبت ها چیزى جز حرف نیست.
وى اضافه کرد: باید آدم ها را عادالنه  و بر اساس نتایج و چیزى که 
ارائه مى دهند، قضاوت کرد، نه بر اســاس یکسرى حرف هایى که 
براى عوام فریبى است تا هجمه ها را از روى خودشان بردارند و روى 
کسانى دیگر بیندازند. متاسفانه این حرف ها فقط در فوتبال ما است.

بازیکن تیم ذوب آهن در خصوص عملکرد متفاوت این تیم در دو 
نیمه بازى گفت: در این بازى به حریف موقعیت چندانى ندادیم و روى 
غفلت و اشتباه گل تساوى را  خوردیم و در روزى که باید 3 امتیاز را به 
هواداران هدیه مى دادیم به یک امتیاز رسیدیم که از آنها عذرخواهى 
مى کنم. به پرسپولیس که دست پر و با یک امتیاز توانست بازى را 

ترك کند، تبریک مى گویم، چرا که مستحق شکست بود.

باید 
با اختالف دو سه گل مى بردیم

نویدکیا: 

فوتبال ما با این همه کبکبه 
نمى تواند برنامه ریزى کند
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دارند یا کســى کــه در عین تندرســتى اســت چشــم بــه راه چــه توانــد بود 
جز بیمــارى و ناتوانــى؟ آیا آنان، کــه هنوز زنــده و برجاى اند در اندیشــه 
مرگ و نیستى نیستند؟ زمان جدایى و دورى فرا رسیده است. از اضطراب، 
لرزه بر تن افتاده، دردها شدت گرفته و از بســیارى اندوه، آب دهان در گلو 
گره شده و چشم در طلب فریادرسى به اطراف مى نگرد، مگر، از فرزندان یا 

موال على (ع)خویشاوندان و عزیزان و همسران یکى دست فرا کند. 

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

شهردارى سده لنجان در نظردارد امتیاز اجاره پارکینگ ماشین آالت عمومى واقع در روبروى 
پمپ بنزین شهررا  ازطریق آگهى مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید .

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1401/02/28 مهلت دارند 
جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت 

شهردارى و یا با شماره 52432323-031     تماس حاصل فرمایند . 
حمید شهبازى - شهردار سده لنجان 

آگهى مزایده نوبت اول 

 م.الف:1311886

چاپ  دومچاپ  دوم

 به عنوان گام اساسى شروع عملیات پیش راه اندازى و راه 
اندازى اتاق کنترل مرکزى طرح تصفیه گازوئیل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان افتتاح شد. فعالیت راه اندازى پروژه 
تصفیه گازوئیل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با هدف 

تولید گازوئیل یورو 5 از تیرماه آغاز مى گردد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى که 
از پروژه تصفیه گازوئیل شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
بازدید مى کرد، ضمن تقدیر از فعالیت هاى ارزشمند این 
شرکت گفت: در اقتصاد کشور نیاز داریم به پروژه هایى 
روى بیاوریم که ارزش افزوده باالیى داشته باشد. تمرکز 
بر روى مباحث زیســت محیطى کشــور و کالن شهر 
اصفهان، ارتقاى کیفیت سوخت ناوگان حمل و نقل به 
استانداردهاى یورو 5 ، در کنار درآمد زایى اجراى پروژه 

تصفیه گازوئیل، بسیار مباهات انگیز است.
دکتر طغیانى با بیــان اینکه به صنعــت در اصفهان و 
صنعتگرانى که دانش خود را به اشتراك مى گذارند افتخار 
مى کنیم  افزود: در پاالیشگاه اصفهان پروژه هاى عظیمى 
در جهت افزایش کیفیت محصوالت، مصرف بهینه انرژى 
و آب انجام شده و یا درحال اجراست که از سوى ما حمایت 
مى شوند. زیرا همه ما با هدف خدمت به هموطنان در این 
کشور کار مى کنیم و وظایف ما افزایش راندمان کارى، 
حفظ محیط زیســت و مصرف بهینه انرژى و صیانت از 
منابع ملى اســت. وى ادامه داد: رسیدن به صنعت سبز 
طى ترسیم دوساله پاالیشــگاه اصفهان در قالب اجراى 

پروژه هاى مختلف دست یافتنى است.
سخنگوى کمیســیون اقتصادى مجلس با اشاره به   نام 
گذارى امسال با عنوان تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین 
گفت: حرکت از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش 
محور از سیاست هاى اصلى کشور در قرن جدید شمسى 

است. با توجه به آمار غیر رســمى نرخ بیکارى اصفهان 
که در بین فارغ التحصیالن دانشگاهى 30 درصد است، 
حرکت صنایع در مسیر پیشــنهادى و راهبردى رهبرى 
مبنى بر ســرمایه گذارى دربخش اقتصاد دانش بنیان و 
خرید محصوالت شرکت هاى دانش بنیان، در تقویت رشد 
آنها نقش مهمى ایفا مى کند. زیرا با این حرکت و اعتماد 
به جوانان متخصص کشور به تدریج توانایى و علم این 
شرکت ها در افزایش کیفیت کار، بسیار باال خواهد رفت.

■■■
رئیس هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز با 
اشاره به اینکه در جنگ اقتصادى کار بزرگى را به مرحله 
راه اندازى نزدیک کرده ایم، گفت: فعالیت هاى نهایى و 
پایانى پروژه با دقت وتخصص باال در حال انجام است و 
به طور حتم نوید آینده اى روشن را براى شرکت و کشور 
رقم مى زنیم. نیکو همت تأکید کرد: با روى آوردن صنایع 
به شرکت هاى دانش بنیان و انتقال دیدگاه متخصصان 
مرتبط با حیطه فعالیت مورد نظر، به صورت ایده آل تأمین 

محصوالت فروش خدمات انجام مى شود.
■■■

دکتر قدیرى مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز 
به طرح تصفیه گازوییل با ظرفیت 100 هزار بشکه در روز 
و سرمایه گذارى 545 میلیون یورو اشاره کرد و افزود: راه 

اندازى این پروژه از خرداد ماه امسال شروع خواهد شد.
موضوع مصرف آب به عنوان تهدید جدى صنایع از جمله 
شرکت پاالیش نفت اصفهان از دیگر موضوعاتى بود که 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان به آن پرداخت و 
اذعان داشت: در این زمینه با هدف تبدیل تهدید به نقطه 
قوت و حتى صادرات آب، پروژه هاى مختلفى انجام شده 

و یا در حال انجام است.

وى ادامه داد: با اجراى 80 کیلومتر خط ریلى تمام صنایع 
و کارخانه هاى مستقر در محدوده شاهین شهر به ایستگاه 
راه آهن «ورتون» متصل خواهند شــد و این شــرکت 
مى تواند محصوالت خود را از طریــق خطوط ریلى به 
سراسر کشور حمل کند. با احداث این خط ریلى محصول 
واحد RHU پاالیشــگاه اصفهان براى توسعه زنجیره 

ارزش به واحد RFCC در بندرعباس منتقل مى شود.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهــان در بخش 
دیگرى از ســخنان خود گفت: در حــال حاضر ضریب 
پیچیدگى پاالیشگاه اصفهان 5/2 اســت که با اجراى 
طرح هایى همچون تصفیه گازوئیل ضریب پیچیدگى این 
شرکت به 8/7مى رسد و پتانسیل هاى بنیادى سهم شپنا 
افزایش خواهد یافت. تمام تالش شرکت سرمایه گذارى 
در زنجیره ارزش طى برنامه 5 ساله براى سوددهى بیشتر 
است. همچنین درصدد هستیم کرك اسپرد (رابطه قیمت 
نفت خام و فرآورده هاى حاصل از آن) پاالیشگاه اصفهان 

را افزایش دهیم.
قدیرى با اشاره به نامگذارى امسال به نام «سال تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین» از سوى مقام معظم رهبرى 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: بــا افتخار اعالم 
مى کنیــم از 36 هزار قطعه و تجهیزات مورد اســتفاده 
در پاالیشــگاه اصفهان بیش از 90 درصد آن توســط 
متخصصان داخلى و شــرکت هاى دانش بنیان داخلى 
سازى شده است در حال حاضر نیزبیشتر کاتالیست هاى 
این پاالیشگاه و بسیارى از مواد شیمیایى مورد نیاز آن از 
طریق شرکت هاى دانش بنیان تأمین مى شود به تازگى 
نیز کاتالیست واحد تبدیل کاتالیستى CRU پاالیشگاه 
اصفهان توسط شــرکت هاى دانش بنیان تعویض و راه 

اندازى شده که کاتالیست آن کیفیت بسیار باالیى دارد.

افتتاح اتاق کنترل مرکزي  طرح تصفیه 
گازوئیل شرکت پاالیش نفت اصفهان 

به گزارش روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تامین 
اجتماعى استان اصفهان، نخستین جلسه مدیرکل و مدیر 
درمان سازمان تامین اجتماعى با کانون بازنشستگان شهر 
اصفهان برگزار شد. سرپرست اداره  کل تامین اجتماعى 
استان اصفهان در این جلسه طى ســخنانى بر تعامل و 
همکارى  و بهره گیرى از ظرفیت کانون بازنشستگان و 

مستمرى بگیران تاکید کرد.
مرتضى حاجى کاظمى با اشــاره به  ابالغ سیاست هاى 
جامع تامیــن اجتماعى از ســوى مقام معظم رهبرى در 
شروع قرن جدید افزود: در سند راهبردى نظام جامع رفاه 
و تامین اجتماعى ، از تامین اجتماعى به عنوان یک وظیفه 
اصلى براى قواى سه گانه یاد شده است که از جایگاه ویژه 

و مقدسى برخوردار است.
وى یکى از ارکان اصلى نظام چند الیه تامین اجتماعى 
را سازمان تامین اجتماعى دانست و گفت: تحقق عدالت 
اجتماعى و اقتصادى،محرومیت زدایى و حمایت از اقشار 
مختلف از جمله اهداف تاسیس صندوق تأمین اجتماعى 

مى باشد.

وى برتعامل و هــم گرایى و همدلى میــان کارگران و 
کارفرمایان تاکید کرد و گفت: شرکاى اجتماعى سازمان 
تامین اجتماعــى، بیمه شــدگان و مســتمرى بگیران 
هســتند که صندوق تأمین اجتماعى وظیفه حراست از 
سرمایه هاى انسانى و حمایت از نیروهاى مولد را داراست.

حاجى کاظمى بر تکریم بازنشستگان و مستمرى بگیران ، 
کارگران و کارفرمایان تاکید کرد و افزود: ارزش یک جامعه 
در گرو توسعه و پیشرفتى است که کارگران و کارفرمایان 

بستر ساز اعتالى آن هستند.
■■■

  در ادامه این جلســه دکتر رجالى مدیــر درمان جدید 
تامین اجتماعى اســتان اصفهان در سخنانى به رسالت 
خطیر سازمان در تامین ســالمت و درمان بیمه شدگان 
و مســتمرى بگیران تاکید کرد و بر تعامل بیش ازپیش 
امور بیمه اى و درمان سازمان تامین اجتماعى براى ارایه 

خدمات بهتر به بیمه شدگان تاکید کرد.
رجالى بر انسجام و همدلى بیشتر کارکنان سازمان تاکید 
کرد و افزود: نتیجه این انســجام و همدلى، موجب باال 
رفتن کیفیت خدمات و جلب رضایت بیشــتر مخاطبین 

سازمان مى شود.
مدیر درمان  تامین اجتماعى  اســتان اصفهان در ادامه 
به ایجاد 31 طرح عمرانى هتلینگ درمانگاهى در سطح 
استان اشاره کرد و افزود: اکثراً این طرح ها بیش از پنجاه 

درصد پیشرفت فیزیکى داشته است.

وى به چالش هاى پیش روى سالمت سازمان در استان 
اشــاره کرد و گفــت:  فرایند طوالنى صــدور مجوزها، 
مشکالت نیروى انســانى و بیش از همه تامین اعتبارات 

از جمله دغدغه هاى بخش سالمت است.
رجالى در ادامه با اشــاره به ســابقه خدمــات و قدمت 
بیمارستان دکتر شــریعتى اصفهان گفت: متاسفانه این 
مرکز درمانى بزرگ هم اکنون فرســوده شــده و مساله 
فرونشست نیز از دیگر مشکالت این مرکز درمانى است. 
وى تصریح کرد: بازسازى و احیاى بیمارستان ضرورت 
داشته و باید در اولویت اقدامات سازمان در بخش درمان 

قرار گیرد.
وى برمدیریت صحیح، هدفمند جامع و برنامه هاى ریزى 
شده اصولى در بخش درمان تاکید کرد و ادامه داد:باید در 
کشور براى کسانى که نیاز به درمان دارند هزینه بیشترى 

در نظر گرفته شود.
رجالــى در ادامه از ضرورت ســطح بندى درمان بعنوان 
دیگر نیاز ضرورى بخــش درمان نام برد و با اشــاره به 
اجراى آزمایشى این طرح در دو استان افزود: امیدواریم 
سیستم ارجاع در سراسر کشــور بزودى عملیاتى گردد 
تا شاهد  نتایج ارزش آفرین این طرح  بویژه در مدیریت 

منابع باشیم.
وى در ادامه به  پرونده الکترونیک اشاره کرد و افزود: نسخ 
الکترونیک نیز از جمله طرح هایى است که نیاز به بازنگرى 
در بخش مدیریت هزینه دارد. وى در پایان خواستار درك 

مشــترك از مفاهیم درمانى و بیمــه اى براى حمایت و 
هدایت بهتر نظام تامین اجتماعى و سالمت شد.

■■■
در ادامه این مراســم، حســن هاشــمى رییس کانون 
بازنشســتگان تامین اجتماعى اصفهان در سخنانى بر 
تالش همه جانبه براى حفظ صنــدوق تأمین اجتماعى 
پرداخت و گفت: همواره براى صیانت از ســرمایه هاى 
مادى و معنوى ســازمان تامیــن اجتماعى،دغدغه مند 

بوده ایم .
هاشمى به حساسیت سازمان در وصول مطالبات تاکید 
کرد و آنرا حق طبیعى سازمان دانست.چرا که در غیر این 
صورت هزینه هاى سازمان و حقوق بازنشستگان تأمین 

نخواهد شد.
هاشــمى ادامه داد: بارها گفته شده است خط  قرمز ما بر 
مبناى حفظ منافع و مسائل سازمان قرار داده شده که باید 
جدى گرفته شود ما معتقدیم بدنه سازمان افراد شایسته اى 
هستند که متخصص، متعهد ، مقید و متعصب به سازمان 
هستند به همین دلیل براى ما بسیار ارزشمند است کسانى 
که وارد سازمان مى شوند دغدغه  شان سازمان باشد پس 

باید به حفظ و ارتقاى نیروهاى سازمان اهمیت داد.
وى با اشــاره به این که نباید اجــازه داد نیروهایى که در 
درون سازمان هستند سرخورده شوند افزود؛ ما خرسندیم 
مدیرانى که انتخاب شــده اند از بدنه و درون ســازمان 

هستند.

در هم اندیشى مدیران بیمه اى و درمان تأمین اجتماعى با هیئت مدیره کانون  بازنشستگان تأمین اجتماعى شهر اصفهان عنوان شد؛

وظیفه تأمین اجتماعى حراست ازسرمایه هاى انسانى است

حسین رجایى نماینده مردم شهرســتان لنجان در مجلس 
شوراى اسالمى با حضور در ذوب آهن اصفهان با مهندس 
ایرج رخصتى سرپرست مدیریت عامل این شرکت دیدار و 

گفتگو کرد.
 دراین دیدار بر مســائلى همچون توســعه همکارى هاى 
دوجانبه در جهت رفع مشــکالت منطقــه و کارخانه ذوب 
آهن ، توسعه فعالیت هاى مشارکتى در حوزه هاى مختلف و 

افزایش تعامل و همفکرى بین مسئولین به منظور هم افزایى 
توانمندى ها تاکید شد  .

رجایى در این دیدار ، یکى از مسائل مهم کشور و همچنین 
شهرستان لنجان را اشتغال دانست و گفت : حل این مشکل 
که از طریق تعامل بیشــتر با صنایع و سازمان هاى منطقه 
امکان پذیر است و در ابعاد اجتماعى و فرهنگى نیز تاثیرات 

سازنده اى دارد .

وى افزود : پیشرفت ذوب آهن اصفهان و تعالى این شرکت 
که اشتغال زایى را در پى دارد، موجب رونق اقتصادى و توسعه 
منطقه است و قطعاً حل نشدن مسائل و مشکالت این شرکت 
مى تواند تبعات منفى براى شهرستان داشته باشد لذا تعامل با 
این مجتمع عظیم صنعتى در اولویت مسئولین منطقه است .  
رخصتى نیز در این دیدار بر همکارى و تعامل بیشتر ذوب آهن 
اصفهان نسبت با منطقه به عنوان یک مسئولیت اجتماعى 

مهم این ســازمان تاکید کرد و گفت : براى کمک به رونق 
اقتصادى بیشتر در لنجان ، تالش مى شــود تا حد ممکن 

نیازهاى خود را از طریق این منطقه تامین کنیم .
وى ، رویکــرد مســئولین شهرســتان لنجان نســبت به 
ذوب آهن اصفهان را ســازنده و تعاملى دانست و گفت: در 
فضاى صمیمانه و با هدف خدمت به مردم ، مى توان نتایج 

مثبتى حاصل نمود.

دیدار مدیرعامل 
ذوب آهن با نماینده 

مردم لنجان

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد مبارکه درخصوص 
اجراى طرح پویش ( تحصیل همزمان با اشــتغال)  
گفــت: یکــى از مطالبــات مقام معظم رهبــرى از 
دانشــگاه ها، ارتباط بین صنعت و دانشــگاه است. 
دانشــگاه آزاد اســالمى در ســالى که با نام " سال 
تولیــد، دانش بنیــان و اشــتغال آفرین"  ازســوى 
مقام معظم رهبرى نام گذارى شده است، درنظر دارد 
با اجراى طرح پویش، نسبت به عملى شدن شعار سال 
اقدامات الزم را انجام دهد. در طرح پویش با تقویت 

ارتباط صنعت و دانشــگاه، نیروى انســانى دانشگاه 
متناســب با نیازهاى صنعت و بنگاه هاى اقتصادى 

تربیت مى شود.
جلیل عمــادى ادامه داد: در این طرح دانشــجویان 
همزمان با تحصیل در دانشگاه، در صنعت و بنگاه هاى 

اقتصادى نیز فعال مى شوند.
وى در پاسخ به این سوال که در طرح پویش روى چه 
رشته هایى ســرمایه گذارى کرده اید، با بیان این که 
این طرح شامل عمده رشته ها مى شود، گفت: هدف 

طرح پویش این است که دانشجویان وارد بسترهاى 
واقعى جامعه شوند، که مبناى این طرح تقویت اقتصاد 
دانش بنیان بوده و منجربه تربیت دانشــجویان ماهر 
و متخصــص در تمام زمینه مى شــوند و همزمان با 
تحصیل در صنایــع و معادن مختلــف و بنگاه هاى 
متعدد کار مى کنند و ماهر مى شوند، بنابراین این طرح 
تنها مربوط به رشته هاى فنى نیست، بلکه رشته هاى 
کشاورزى، علوم پایه، علوم انسانى، هنر و معمارى نیز 

در این طرح حضور دارند.

عملى شدن شعار سال با اجراى طرح پویش 

رکورد کاهش میزان مصرف الکترود گرافیتى به میزان 
1/77کیلوگرم بر تن مذاب در کوره هاى قوس الکتریکى 

شرکت فوالد مبارکه شکسته شد.
بهنــام ادیبى، کارشــناس تولیــد کوره هــاى قوس 
الکتریکى شــرکت فــوالد مبارکــه اظهار کــرد: در 
کارخانه هاى فوالدســازى با کوره قــوس الکتریکى، 
کنترل مصــارف و به ویــژه کنترل مصــرف الکترود 
که یکى از مواد مصرفــى اســتراتژیک و گران قیمت 
محســوب مى شــود از اولویت باالیى برخوردار است. 
در شــرکت فوالد مبارکه نیز حساســیت بسیار زیادى 
در خصوص مصــرف الکتــرود وجــود دارد و همواره 
تالش مى شــود از پتانســیل هاى تجهیزات و کارکنان 

براى کاهش مصرف الکترود به بهترین شــکل ممکن
 بهره بردارى شود.

کارشــناس تولید کوره هاى قوس الکتریکى یادآور شد: 
مصارف الکترود را مى توان به دو نوع پیوسته و ناپیوسته 
تقســیم بندى کرد؛ در مصارف پیوســته، اکسیداسیون 
ســطحى الکترودها و تصعید نوك الکترودها در زمان 
برقرارى قوس الکتریکى رخ مى دهد و مصارف ناپیوسته 
نیز به مصارف ناشى از شکست الکترود اطالق مى گردد.

ادیبى تصریح کرد: در فروردین مــاه 1401 هم زمان با 
همت و اراده مدیریت و کارکنان واحد کوره هاى قوس 
الکتریکى براى دست یابى به رکوردهاى تولید روزانه و 
ماهیانه، به کاهش مصرف الکترود توجه خاصى شد. به 

همین منظور با پایش مداوم شــرایط و اجراى اقدامات 
اصالحى متناسب، مجموع مصارف پیوسته و ناپیوسته 
الکترود به رکورد 1,77 کیلوگرم بر تن مذاب در کوره هاى 
قوس الکتریکى کاهش پیدا کرد. این در حالى است که 
متوسط مصرف در سال 1400 با مجموع مصارف الکترود 

برابر با 2,01 کیلوگرم بر تن مذاب محقق شده بود.
 کارشــناس تولید کوره هاى قوس الکتریکى در پایان 
از کلیه همکاران تولید و تعمیــرات و دفاتر فنى تولید و 
تعمیرات که در کســب این رکورد نقش آفرینى کردند 
تشکر و قدردانى کرد و ابراز امیدوارى نمود با حفظ همین 
شرایط، زمینه  ایجاد ارزش افزوده بیشتر براى مجموعه 

بزرگ فوالد مبارکه رقم بخورد.

دستیابى به کمترین میزان مصرف الکترود گرافیتى  فوالد مبارکه

سید جواد لقمانى -شهردار مینادشت

آگهى مناقصه
 (نوبت دوم)  

مناقصه واگذارى حجمى 
امور خدمات شهرى و فضاى 
سبز شهردارى مینادشت

دستگاه مناقصه گزار شهردارى 
موضوع مناقصه: واگذارى حجمى امور خدمات شهرى و فضاى سبز 
کلیه امورات خدمات شهرىـ  حفظ نگهدارى و توسعه فضاى سبز 

برآورد پیمان 21,000,000,000 ریال سالیانه 
مبلغ تضمین 1,050,000,000 ریال 

محل توزیع اسناد و مهلت تحویل پیشنهادات سامانه ستاد 
نحوه تسلیم ســپرده شــرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکى معتبر 
(با اعتبار حداقل 3 ماه) بنام شــهردارى یا فیش واریزى به حساب 
سپرده 3100007469009 بانک ملى شــعبه فوالد شهر (بارگذارى در 

سامانه ستاد) 

زمان بازگشایى پاکات روز سه شنبه مورخ 1401/03/08
شرایط شرکت در مناقصه کلیه شرکت هاى داراى مجوز و صالحیت از 

اداره کار و امور اجتماعى 
توضیحات: به پیشنهادات مبهمـ  مشروطـ  مخدوشـ  فاقد شرایط 
قانونى و فاقد ســپرده و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده 
نخواهد شد و پیمانکار مى بایست گواهینامه صالحیت کارى و صالحیت 

ایمنى و بهداشت را به همراه اسناد مناقصه ارائه نمایند. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 031-37571341 

واحد خدمات شهرى تماس حاصل نمایند.
 م.الف:1315523

چاپ  اولچاپ  اول


