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هیچ توافقى در مورد هوادار صورت نگرفته است دالیل مختلف آب ریزش بینىاُبهت «سالطین مشتاق» شکست4 دلیل مهم براى استفاده از شارژرهاى بى سیم4 قلم کاالى اساسى رسماً گران شد سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

10 راه براى 
کاهش مصرف 

نمک

کار «ریسباف» به مجلس کشید 
3
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حاشیه ها به حاشیه 
رفته اند

با وجود اینکه براى عملکرد درست بدن به مقدارى سدیم نیاز 
داریم، نیازى به افزودن نمک به وعده هاى غذایى نیست!

واقعیت این است که بیشتر ما نمک بیش از حد مى خوریم. براى 
عملکرد درست بدن به مقدارى سدیم نیاز داریم، اما مى توانیم تمام 

آنچه نیاز داریم از غذا هاى کامل (مثًال غذا هاى دریایى، نان ...

 با وجود اینکه آمار رســمى و محکمى در رابطه 
با حاشــیه نشــینى وجود ندارد اما رشد عجیب 
سکونتگاه هاى غیررسمى راوى یک پدیده رو به 
رشد شده است؛ ســکونتگاه هاى غیر رسمى که 
اگر آن را ترجمه کنیم، مى شود حلبى آبادهایى 
که امکانات ندارد و از هر ســوى آن ناهنجارى 

بیرون مى زند. 
بین 400 تا 450 هزار نفر، آمارى اســت که سه 
روز پیش از زبان مدیر کل دفتر امور اجتماعى و 
فرهنگى استاندارى اصفهان شنیده شد. او تریبون 
را به دســت گرفت و با تردید ایــن آمار را اعالم 

کرد:«در مورد آمار و ارقام رسمى...

این بار سپاهان قهرمان را تعیین مى کنداین بار سپاهان قهرمان را تعیین مى کند
امشب؛ الکالسیکو؛ هفته سوم رویارویى اصفهانى ها با تهرانى هاامشب؛ الکالسیکو؛ هفته سوم رویارویى اصفهانى ها با تهرانى ها

7

پیگیرى سرنوشت کارخانه تاریخى اصفهان بر اساس شکایت نمایندگان؛

بازگشت کوتاه  به تیم ملى نرسید
رامین رضاییان با حضور دراگان اســکوچیچ روى نیمکت تیم ملى ایران 
دیگر نتوانســت در اردوهاى این تیم حاضر شــود. از این رو پس از حضور 
ناموفق در ابتداى بازى هاى لیگ ستارگان قطر به پرسپولیس آمد تا مقابل 
چشمان اسکوچیچ بازى کند؛ با این حال، این بازیکن باز هم نتوانست جایى 
در تفکرات اسکوچیچ داشته باشــد. او که در بازى پرسپولیس مقابل ذوب 

آهن هنگام تعویض خود حاشیه ایجاد کرد تنها گزینه این...

3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

پدیده رشد زاغه ها در اطراف شهر 
اصفهان چقدر دغدغه مسئوالن است؟  

افزایش نظارت بر 
عملکرد نانوایى هاى 

اصفهان

مردم براى دریافت کاالهاى اساسى حرص مى زنند
سرپرست جهاد کشاورزى شهرستان اردستان:

3

جهانبخش، پایه گذار جهانبخش، پایه گذار 
صعود فاینورد  به لیگ صعود فاینورد  به لیگ 

وزیر صمت:وزیر صمت:کنفرانس اروپا

خودروهاى خودروهاى 
اقتصادى اقتصادى 

تولید داخل تولید داخل 
بى کیفیت بى کیفیت 

هستندهستند

2

اما و اگر در اما و اگر در 
سفر رئیس سفر رئیس 
جمهور به جمهور به 

اصفهاناصفهان

2

«مجبوریم» با پارسا پیروزفر «مجبوریم» با پارسا پیروزفر 
باالخره اکران شد

3
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ام

3
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با اجراى طرح اصالح یارانه ها و قابل دسترس شدن یارانه 
کمک معیشتى براى مردم، قیمت جدید چهار قلم کاالى 
اساسى که از صبح روز پنج شــنبه اعمال  شد، افزایش 
مى یابد. بر این اساس قیمت هر کیلوگرم مرغ به 60 هزار 
تومان، تخم مرغ به 40 هزار تومان، هر بطرى 800 گرمى 
روغن خوراکى به 63 هزار تومان، پنیر بسته اى به 37 هزار 

تومان و شیر نایلونى به 15هزار تومان افزایش مى یابد.
همچنین بر اساس اطالعیه اتاق اصناف، قیمت مصرف 
کننده روغن مایع آفتابگردان 810 گرمى پخت و پز 63 
هزار تومان و قیمت مصرف کننده روغن مایع 810گرمى 
ســرخ کردنى 62 هزار تومان اســت. روغن نیمه جامد 

4/5کیلویى 360 هزار تومان است.
 دبیر انجمن صنایــع لبنى هم نــرخ حداکثرى فروش 
انواع محصوالت لبنى براى مصرف کننده در سراســر 
کشــور را اعالم کرد که صنایع لبنى از روز پنج شنبه 22 
اردیبهشت ماه 1401 مى توانند قیمت هاى جدید را بر 

روى محصوالت خود درج کنند.
بر این اساس  قیمت شیرنایلونى 900گرمى 1/5 درصد 
چربى 150 هزارریال، شیر بطرى یک لیترى 1/5 درصد 
چربى 180 هزارریال، ماســت 2/5کیلویى 1/5 درصد 
چربى 495 هزار ریال، پنیر 400گرمى نسبتًا چرب 375 

هزار ریال است.

وزیر صمت اظهار کرد: تمرکز ما بــر واردات خودروهاى 
اقتصادى اســت  چون خودروهاى اقتصادى تولید داخلى 
کیفیت ندارند و باید تولید آنها متوقف شــود. فاطمى امین 
درباره واردات خودرو اظهار کرد: از سال 97 با توجه به اینکه 
تراز ارزى کشــور به هم ریخته بود واردات خودرو ممنوع 
اعالم شــد آن مصوبه تا اردیبهشت ماه سال جارى مهلت 
داشت اما با پایان یافتن این مصوبه در دولت مسئله واردات 
خودرو مطرح شد و کلیات آن تصویب شده است.وى افزود: 
سال گذشته 900 هزار خودروى داخلى تولید شد اما تقاضاى 
بازار آزاد و بازار سیاه بیش از این بود. بنابراین شکافى بین 
عرضه و تقاضا وجود دارد. اما امسال تا 18 اردیبهشت عرضه 

خودرو با 18 درصد افزایش نسبت به سال قبل همراه شد 
و همچنین خودروهاى مانده در کف پارکینگ 50 درصد 
کاهش یافــت و تعهدات معوق خودروســازان از 60 هزار 
به 10 هزار دســتگاه کاهش یافت.وى ادامه داد: با واردات 
خودروهاى اقتصادى عرضه خودرو افزایش خواهد یافت 
بنابراین دو جریان باید بتوانند همزمان اجرا شود یکى تولید 
داخل و یکى واردات انجام شود تا تقاضا را پوشش دهد.وزیر 
صمت در مورد اینکه از چه زمانى واردات انجام مى شــود، 
گفت: مصوبه واردات خودرو از هفتــه آینده با هماهنگى 
دستگاه ها نهایى مى شود و در اسرع وقت نسبت به واردات 

خودرو به صورت کنترل شده اقدام مى شود.

4 قلم کاالى اساسى 
رسماً گران شد

خودروهاى اقتصادى تولید 
داخل بى کیفیت هستند

شما در کدام دهک 
قرار دارید؟

در جریان اصالح نظام یارانه اى    ایسنا|
و آغاز رونــد پرداخت یارانه جدید بر اســاس 
دهک بندى انجام شــده، مردم با ابهاماتى در 
مورد مشــمول بودن یا نبودن خود بر اســاس 
دهک هاى درآمدى مواجه شــده اند. سازمان 
هدفمندى یارانه ها اعالم کرده است هموطنان 
مى توانند براى اطالع از دهک بندى خود از دو 
کانال اقدام کنند؛ راه نخســت، شماره گویاى 
09200006369 اســت که بعــد از تماس، با 
وارد کــردن کــد ملى سرپرســت خانــوار و 
همچنین وارد کردن یک شــماره تلفن همراه 
که به نام سرپرســت اســت، دهکى که در آن 
قرار دارنــد اعالم مى شــود. راه دیگر مراجعه 
به ســامانه hemayat.mcls.gov.ir اســت 
کــه وضعیــت دهک بنــدى را مشــخص و 

اعالم مى کند.

آغاز راه
  کافه سینما|در هفته هاى اخیر، بحث 
آزار در ســینما و تئاتر ایران باال گرفته است و 
سازمان ســینمایى هم از یک مقطع، اقدام به 
معرفى یک هیئت براى پیگیرى شکایت هاى 
احتمالى کرد. پس از آن، این پرسش مطرح بود 
که چرا در کنار انتشــار روایت هایى از مدعیان 
آزار در فضــاى مجازى، هیــچ حرکتى براى 
شکایت رســمى و مراجعه به سازمان سینمایى 
رخ نداده است. حاال حسین المعى، روزنامه نگار 
سینمایى، از قول محمد خزاعى رئیس سازمان، 
خبر داده که تا امــروز دو دختر مراجعه کرده اند 
که براى شان تشــکیل پرونده شده و آن گونه 
که خزاعــى تصریح کرده، در صــورت اثبات، 
متجاوزین براى همیشه «حذف و ممنوع کار» 
خواهند شــد. الزم به ذکر است که در روزهاى 
اخیر، با مطرح شــدن یک پرونده شــامل 14 
مدعى آزار جنســى یک بازیگر سینما و تئاتر و 
صداوســیما، طرح کنندگان ادعا و گروهى از 
مخاطبان، به واکنش محدود و غیررســانه اى 
علیه فرد محکوم شده از سوى خانه تئاتر، بسیار 

اعتراض کرده اند.

روش جدید کالهبردارى 
  ایسنا |رئیس پلیس فتا استان هرمزگان 
گفت: شــهروندان مراقــب کالهبردارى به 
نام پرداخت وام فرزند آورى باشــند. سرگرد 
احسان بهمنى در این خصوص افزود: با توجه 
به اجــراى طرح حمایتى دولــت در پرداخت 
وام فرزنــد آورى، برخى از افراد ســودجو و 
کالهبرداران سایبرى با ارسال پیامک و انجام 
تبلیغــات مختلف در شــبکه هاى اجتماعى، 
شهروندان را به سمت درگاه هاى جعلى هدایت 
کرده و قصد کالهبردارى از آنان را دارند. وى 
اضافه کرد: مجرمین ســایبرى با ترفندهاى 
مختلف مانند ارســال لینک هــاى جعلى در 
شــبکه هاى اجتماعى بــا عناوینى همچون 
«براى ثبت نام وام فرزنــدآورى روى لینک 
زیر کلیک کنید» متقاضیــان را به صفحات 
فیشــینگ هدایت کرده و اقدام به سرقت از 

حساب بانکى آنها مى کنند.

برق چند ایرانى را 
خشک کرد؟

آمــار قربانیــان بــرق    روزنامه ایران|
گرفتگى در کشــور از رشد 12/9 درصدى این 
حادثه خبر مى دهد. به طورى که 834 نفر سال 
گذشته بر اثر برق گرفتگى جان خود را از دست 
داده اند. در سال 1400 اســتان هاى تهران با 
125، خوزســتان با 75 و فارس بــا 49 فوتى 
بیشترین و استان هاى چهارمحال و بختیارى 
با یک، کهگیلویه و بویراحمد و زنجان هرکدام 
با شــش و قم و ایالم هرکدام بــا هفت فوتى 
کمترین آمار قربانیان برق گرفتگى را داشته اند 
که از کل تلفات برق گرفتگى در ســال گذشته 

756 نفر مرد و 78 نفر زن بودند.

خبرخوان

سهیل سنایى
مى دانستید از تیرماه تا مهرماه امسال قرار است وقایعى 
آخرالزمانى به سبک فیلم هاى هالیوودى جهان را در بر 
بگیرد؟! این ادعاى کسى است که جدیداً مدعى شده یک 
مسافر زمان است که از سال 2034 به سال 2022 آمده 

تا به بشر هشدار بدهد که قرار است چه بر سرش بیاید.

زنده شدن قهرمان فیلم ها
یکى از ژانرهاى مورد توجه در سینما فیلم هاى آخرالزمانى 
و پسا آخرزمانى است. اگر جداول فروش فیلم ها در جهان 
را دنبال مى کنید حتمــًا به نام فیلم هایــى در این ژانر 
برخورده اید که فروش باالیى را به خودشان اختصاص 
داده اند. این اســتقبال مخاطبان از چنیــن فیلم هایى 
به عالقه بشــر نســبت به اطالع یافتن از سرنوشتش 
بر مى گردد. انسان دوست دارد بداند باالخره چه بر سرش 
خواهد آمد و به همین دلیل هم پرده نقره اى ســینما را 

محلى براى پاسخ سئواالتش قرار داده است.
 همین کنجکاوى است که باعث شده هر از چندى سر و 
کله کسانى پیدا شود که مدعى اند از آینده به امروز آمده اند 
تا همنوعانشان  را از سرنوشتى که در انتظارشان است (و 
معموًال هم به گفته آنها شوم است) آگاه کنند؛ درست مثل 
خیلى از فیلم ها که کاراکترهاى سیال، در بُعد زمان و مکان 
سفر مى کنند و هشــدار و انذار مى دهند و براى یکى دو 

ساعت مخاطبان هنر هفتم را سرگرم مى کنند.
چند سال پیش مردى که خود را «نوح» مى نامید مدعى 
شد به کمک دستگاهى که داخل دستش قرار داده شده 
از سال 2030 به طور اشــتباهى به زمان حال آمده و این 
توانایى را دارد که براى انجام براى مأموریت هاى سرى 
به بعد هاى دیگر جهان هســتى ســفر کند. نوح مدعى 
شد که یک «مســافر زمان حرفه اى» است که در سال 
2019 خانواده داشته، اما آنها نسخه آینده او را نشناخته و 
نمى شناسند و دیدار با آنها مى تواند سلسله اى از واکنش ها 

را موجب شود که مسیر آینده را تغییر مى دهد.
باز هم چند سال پیش یک زن آلبانیایى به نام «بال» ادعا 
کرد به سال 3800 سفر کرده است. او که به عنوان مدرك 
سفرش یک سلفى که گویا در آینده گرفته شده هم ارائه 
کرد مى گوید آینده چندان جالب نیست. همه چیز به کل 
نابود شده و ربات ها بر انســان مى تازند. او به هر سویى 
مى نگریست ربات ها و انســان هاى مرده را مى دید. او 

همچنین مدعى است که با یکى از این ربات هاى قاتل رو 
به رو شده است. او بزرگ بود و مى توانست صحبت کرده 
و حاالت چهره اش را نشان دهد. او از بال پرسیده بود از 

کجا آمده اما بال پاسخ نداده بود.
اخیراً هم شــخص دیگرى که او هم خود را از مسافران 
زمان معرفى مى کند، ادعا کرده که در پســا آخرالزمان 
به مــدت 340 روز در دنیا تنها بوده اســت. او که خود را 
«خاویر» مى نامد ادعا مى کند متعلق به سال 2028 است 
و درآینده حتى اگر ساختمان ها و ماشین ها آسیبى نبینند، 

باز هم هیچ انسانى باقى نخواهد ماند. 

«لئونارد» وارد مى شود!
و حاال جدیدترین مســافرزمان را بشناسید؛ جناب آقاى 
«کاوهى لئونارد»که مدعى اســت از سال 2034 آمده و 
از روز دقیق پایان جهان امروز مــا خبر دارد. این آقا گفته 
است که مجموعه اى از رویدادهاى وحشتناك قرار است 
از تابستان امسال آغاز شود و تا پاییز که جانوران جدیدى 
در سراسر جهان ظاهر خواهند شد، میلیون ها نفر ناپدید 
مى شوند. او گفته است 23 تیرماه زلزله اى بزرگ آمریکا را 
تکان مى دهد، 18 مرداد  2 میلیون نفر در سراسر جهان به 

طور مرموزى ناپدید مى شوند و 11 مهر موجوداتى که به 
عنوان «استاکر» شناخته مى شوند در سراسر جهان ظاهر 
مى شوند و تمدن ما را به تسخیر خودشان درخواهند آورد!

واقعیت یا رؤیا؟
آیا سفر در بُعد زمان امکانپذیر است؟ پاسخ به این سئوال 
در تئورى ممکن اســت اما در عمل هنــوز انجام چنین 
سفرى در حد رؤیاست. بر اساس نظریه نسبیت «آلبرت 
اینشــتین»، زمان به فراخور ناظــِر آن حرکت مى کند. 
یعنى ناظرى که با سرعتى نزدیک به سرعت نور حرکت 
مى کند، زمان و عوارض آن مانند پیرى و کسالت را بسیار 
کندتر از ناظرى که سرعتى معمولى دارد متوجه خواهد 
شد. نظریه معروف سیاه چاله ها نیز سفر در زمان را ممکن 
مى داند اما این نظریه هم فقــط روى کاغذ اعتبار دارد. 
تئورى هاى دیگرى هم به میسر بودن سفر در تونل هاى 
زمان اشــاره مى کنند اما آنها نیز در مرحله عمل، قدرت 

اجرایى شان را از دست مى دهند. 
«استیون هاوکینگ»، فیزیکدان مطرحى که  چند سال 
پیش درگذشت، نبود گردشــگران واقعى که از آینده به 
زمان فعلى ما آمده باشند را بهترین دلیل براى غیرممکن 

بودن سفر در زمان مى داند. به گفته هاوکینگ، هم اکنون 
مى دانیم که با دانش فعلى، انسان ها قادر به سفر در زمان 
نیستند و حتى اگر انسان ها در آینده هاى دور نیز به توانایى 
سفر به زمان دست پیدا کرده باشند، باید از آینده به گذشته 
مى آمدند و ما با آنها تعامل پیدا مى کردیم. به همین دلیل 
از دیدگاه هاوکینگ ســفر در زمان حتــى در آینده هم 

امکانپذیر نیست. 

شما انتخاب مى کنید...
سفر در زمان طرفداران بى شمارى دارد اما در دنیاى واقعى 
کسى را سراغ نداریم که به چنین دستاوردى رسیده باشد. 
فعًال هر چه هست روى پرده ســینما یا البه الى کاغذ 
کتاب ها شکل واقعى به خودش گرفته اگرنه هیچکدام 
از کسانى که تا امروز مدعى شده اند از آینده به زمان حال 
آمده اند نتوانسته اند شواهد محکمى براى سفر در زمان 
ارائه کنند. پس از حاال به بعد با شماست؛ یا سرتان را گرم 
فیلم دیدن کنید و تعقیب جهان آینــده را فقط از کانال 
ســینما پى بگیرید و یا از امروز روى تقویمتان عالمت 
بزنید و روزها را بشمارید تا وقتى که استاکرها همه مان 

را ناپدید کنند!

وقتى ذهن هاى خالق، فیلم هاى هالیوود را واقعیت نشان مى دهند

استاکرها  ناپدیدمان مى کنند! سوپرمن
 و ارز ترجیحى! 

  نصف جهان| در حالــى که مراحــل حذف 
شــدن ارز ترجیحى از اقتصاد کشــور آغاز شده و 
باید «سوپرمن» باشــى که بتوانى از عهده خریدن 
برخى کاالهاى اساسى (که قیمتشان به تدریج آزاد 
مى شــود) بربیایى، خود آقاى سوپرمن با اثبات این 
نظریه نشــان داد که فعًال فقط اوست که مى تواند 
از پِس خوردن یک نوبت غذاى درجه یک بر بیاید!  
«هنرى کویل»، بازیگر معروف نقش فیلم هالیوودى 
سوپرمن، با انتشار چند ویدیو و عکس نشان داد که 
براى تولد 39 ســالگى اش، جوجه کباب به سبک 
ایرانى، برنج زعفرانى و مقدارى نان جایرو و تزازیکى 
که مخصوص یونان است درست مى کند.  در میان 
این اسامى خوشمزه، مردم کشــورمان براى خرید 
مرغ، برنج و زعفران ایرانى نیاز به ســوپرمن بازى 
در آوردن دارند چه رسد به اضافه شدن نان و سس 
مخصوص یونانى ها به این لیست که فقط از عهده 

خود سوپرمن بر مى آید!

پیگیرى پرونده  فساد
 10 میلیون یورویى 

  ایسنا| مدیرعامل شرکت بازرگانى بین المللى 
تأمیــن اجتماعى از تــداوم پیگیــرى پرونده هاى 
فساد اقتصادى این شــرکت تا حصول نتیجه خبر 
داد.  مهدى معصومیان گفــت: تعیین میزان دقیق 
فسادهاى انجام شده و خسارت هاى وارده به شرکت 
به بررسى هاى بیشــترى نیاز دارد اما مى توان گفت 
بیش از 10 میلیون یورو بوده اســت.  وى با اشاره به 
اینکه در سال 96 خبر واردات موبایل آیفون توسط 
این شرکت حساسیت رسانه ها و توجه افکار عمومى 
را جلب کرده بود، افزود: متأســفانه در همان زمان، 
دو پرونده دیگر نیز مطرح بوده که باعث هدر رفتن 
منافع بیمه شدگان و مستمرى بگیران سازمان تأمین 
اجتماعى شــده اســت. معصومیان در پاسخ به این 
سئوال که آیا منشأ منابع ارزى ذکرشده، ارز ترجیحى 

بوده است یا خیر، گفت: متأسفانه، بله.

رقابت قالیباف با 3 کاندیدا 
براى ریاست

  ایسنا| انتخابات هیئت رئیسه مجلس شوراى 
اسالمى در اجالسیه ســوم دوره یازدهم در 4 خرداد 
برگزار مى شود. شنیده ها از البى مجلس حکایت از 
تعدد کاندیداها براى کسب کرسى هاى مختلف هیئت 
رئیسه دارد.به نظر مى رسد محمدباقر  قالیباف، رئیس 
مجلس یازدهم در دو سال قبلى، اصلى ترین کاندیداى 
ریاست مجلس در سال پیش رو است. از الیاس نادران 
و مصطفى میرســلیم نمایندگان تهــران و  فریدون 
عباسى نماینده کازرون به عنوان دیگر کاندیداهاى 
ریاست مجلس نام برده مى شود. البته که کاندیداتورى 
نادران در رقابت با قالیباف از سایر رقبا جدى تر است تا 
جایى که نادران با انتشــار متن سرگشاده اى خطاب 
به نمایندگان، انتقاداتى نسبت به نحوه اداره مجلس 

توسط قالیباف مطرح کرده است.

«اون» باالخره کرونا را 
تأیید کرد!

  ایسنا| کره شــمالى پنــج شــنبه بــا تأیید 
اولین شــیوع کروناویروس در این کشــور از زمان 
وقــوع پاندمــى، آن را «خطرناك تریــن اضطرار 
ملى» خوانده و دســتور قرنطینه سراســرى صادر 
کرد. طبق گــزارش رســانه دولتى کره شــمالى، 
ســویه اومیکرون در پیونگ یانگ شناســایى شده 
اســت. تا ماه مارس هیچ موردى از کووید-19 در 
کره شمالى گزارش نشده است و هیچ سابقه رسمى  
مبنى بر واکسینه شــدن مردم کره شمالى هم وجود 
ندارد. این گــزارش مى گوید، مــردم پیونگ یانگ 
به ســویه اومیکرون مبتال شــده اند، امــا جزئیاتى 
در مورد تعــداد موارد یــا منابع احتمالــى عفونت 
ارائه نکــرد. کره شــمالى پیش از ایــن حتى یک 
مورد ابتال به ویروس کرونا را در این کشــور تأیید

 نکرده بود.

مانى مهدوى
از ماست که بر ماســت. بالیى که ما با دست خودمان بر 
سر محیط زیستمان مى آوریم مصداق عینى همین جمله 
معروف اســت. هر روز خبرى از ضربه وارد آوردن به یک 
بخش از محیط زیست به گوش مى رسد. آب و هوا و دریا و 

جنگل هم فرقى ندارد؛ همه باید نابود شوند!
آخرهفته پیش یک محموله بزرگ باله کوسه ماهى قاچاق 
از یک فروند شناور در آب هاى جزیره کیش ضبط شد. در 
جریان بازرسى از این شــناور قاچاقچیان، تعداد 2 هزار و 
535 عدد « باله کوسه ماهى » کشف و ضبط شده و 6 نفر 
بازداشت شدند. این در حالى است که حجم ذخایر آبزیان در 
خلیج فارس به دلیل صید بى رویه و غیرقانونى به وسیله تور 
ترال و دیگر ابزارهاى غیرمجاز با مشکل جدى مواجه شده 

است. یکى از این ذخایر بسیار مهم هم کوسه ماهى است.
 امروزه صیادان و قاچاقچیان با استفاده از روش هاى صید 
غیر مرسوم، عمًال به جنگ کوسه ها و سایر آبزیان رفته اند 
و با این کار تا حد انقراض گونه هاى غیر قابل تجدید آبزیان 
که طى هزاران یا میلیون ها سال تکامل یافته است پیش 
مى روند. به همین دلیل هم برخى گونه هاى کوسه ماهى به 
عنوان موجوداتى ارزشمند مشمول حفاظت جهانى شده اند.

 باله هاى کوســه به دلیل ویژگى هاى خاصى که دارد در 

صنعت غذایى چین و هنگ کنگ کاربرد بسیارباالیى دارد. 
در واقع مقصد نهایى عمده محموله قاچاقچیان باله کوسه 
همین کشورها هستند. هرچه صید باله از میان گونه هاى 
نادرتر این موجود انجام شود، ارزش آن در تولید غذاهاى 
گرانقیمت رســتورانى و یا تولید کاالهاى پزشکى باالتر 
مى رود. در حال حاضر قیمت خرده فروشــى هر کیلوگرم 
از باله کوسه در کشورهاى عربى حوزه خلیج فارس حدود 
400 دالر مى باشد که همین موضوع طى سال هاى اخیر 
منجر به سودجویى شکارچیان و صیادان غیرمجاز در این 
زمینه و به خطر افتادن نسل این جانوران دریایى شده است.

قوانین را دریابید
شش نفرى که در جریان توقیف شناور قاچاقچیان در هفته 
گذشته بازداشت شدند، آخرین متجاوزان به حقوق آب هاى 
کشــور نخواهند بود. تا زمانى که میلیون ها دالر پول در 
پشت تجارت آبزیان خلیج فارس نهفته باشد، قاچاقچیان 
هم از نابود کردن این ذخایر مهم آبى دریغ نخواهند کرد. 
در این میان قوانین کارآمد باید چنان سفت و سخت تدوین 
و اجرا شوند که کسى ریسک پول درآوردن از قبل خورن 
سوپ باله کوسه در آسیاى جنوب شرقى را به مخیله اش

 هم راه ندهد.   

آرمان کیانى
حاشیه هاى نمایش «دکتر نون» که با حضور بازیگران سرشناس در تهران 
روى صحنه مى رود پایانى ندارد. این نمایش قرار بود فروردین سال گذشته 
اجرا شود که به دلیل شدت پیدا کردن شیوع کرونا، تعطیل شد و حاال بعد 
از یکسال تأخیر که به روى صحنه رفته اســت، دردسر همچنان دست از 

سرش بر نمى دارد. 
در یکى از همان روزهاى ابتدایى روى صحنه رفتن این نمایش در فروردین 
ماه امسال، یکى از بازیگران اهل زاهدان «دکتر نون» به هنگام اجراى این 

نمایش و به دلیل تاریکى فضاى پشت صحنه، به داخل چاه عمیقى سقوط 
کرد و از ناحیه کمر و پا دچار آســیب دیدگى شد و کارش به عمل جراحى 
کشید و حاال هم دکور «دکتر نون» خبرساز شده است. در دکور این نمایش 
از دو اصله درخت واقعى استفاده شــده که اعتراضاتى را از سوى فعاالن 

محیط زیستى رقم زده است.
رضا کیانیان که طراحى دکور این نمایش را بر عهده داشته، اعالم کرد در 
طراحى او قرار نبوده درخت واقعى استفاده شود و از تصمیم گروه اجرایى 
براى استفاده از درختان واقعى، ابراز بى اطالعى کرد. تهیه کننده و مجرى 

طرح این نمایش هم توضیح داده که این درختان از باغ گیاه شناسى تهیه 
شده اند که مرجع مناســبى براى تهیه درخت است و مسئوالن این مکان 
مى دانند چه درختانى را باید به فروش بگذارند. یکى از مســئوالن روابط 
عمومى باغ موزه گیاه شناسى اما تأکید کرده که هرگز از این باغ موزه حتى 
یک برگ درخت هم بیرون نمى رود چه برسد به اینکه دو درخت خارج شود 
وگروه اجرایى این نمایش درختان را از طریق یک گلخانه خصوصى تهیه 
کرده اند. مسئول این گلخانه خصوصى هم گفته این دو اصله درخت چون  

دچار آفت شده بودند باید معدوم مى شدند و براى همین فروخته شده اند. 

پنجمین فیلم بلند ســینمایى رضا ُدرمیشیان از صبح روز 
چهارشنبه 21 اردیبهشت اکران خود را آغاز کرده تا روایتى 

اجتماعى را روى پرده نقره اى به نمایش بگذارد.
«مجبوریم» محصول سال 97 سینماى ایران و از جمله 
آثارى است که بسیارى از مدت ها قبل در انتظار اکران آن 
بودند اما به دالیل مختلف و عمدتاً به دلیل سوژه آن اکران 
فیلم تا امروز به تأخیر افتاده بــود. این فیلم پنجمین فیلم 
سینمایى بلند رضا ُدرمیشیان پس از فیلم هاى «بغض»، 
«عصبانى نیستم!»، «النتورى» و «یواشکى» است. اکثر 
مخاطبان سینماى ایران فیلم هاى ُدرمیشیان را با روایتى از 

سوژه هاى ملتهب اجتماعى به خاطر مى آورند.
«مجبوریم» روایتگر یک دختر کارتــن خواب (پردیس 
احمدیه) اســت که توسط شــوهرش براى باردار شدن و 

زایمان، به مردان فروخته مى شود.
«مجبوریم» متقاضى شرکت در سى وهشتمین جشنواره 
فیلم فجر بود اما توسط هیئت انتخاب جشنواره آن سال به 
دالیلى که غالبًا غیر سینمایى عنوان مى شد، کنار گذاشته 
شد. البته این فیلم تاکنون موفقیت هاى جهانى بسیارى 
را به خود جلب کرده است. به طورى که برنده پنج جایزه 

بین المللى شده است. 
یکى از نکات جالب این فیلم ترکیب بازیگران آن و ایفاى 

نقش هایى است که براى اولین بار به آنها سپرده شده است. 
به عنوان مثال نگار جواهریان در این فیلم ایفاگر نقش یک 
وکیل دغدغه مند بوده که حول محور حقوق بشر به فعالیت 
مى پردازد. همچنین فاطمه معتمدآریا در نقش پزشــکى 
ظاهر شده که متفاوت از پزشک هایى است که تا به حال 
در سینماى ایران تصویر شــده است. پردیس احمدیه که 
این روزها کمى پرکار شده نیز، در نقش دختر کارتن خواب 
ظاهر شده است. اما بدون تردید برگ برنده این فیلم، حضور 

پارساپیروز فر در آن است.
پیروزفر یکى از بازیگران متفاوت و خاص سینماى ایران 
اســت. بازیگرى که با وجود توانایى باال و پیشنهادهاى 
کارى بســیار، اغلب فعالیت خود را صرف تئاتر کرده و به 
طور خودخواسته از سینما و تلویزیون دورى مى کند. البته 
پیروزفر گاهى اوقات سرى به سینما مى زند و یکى دو کار 
سینمایى بازى مى کند و دوباره چندوقتى از نظرها ناپدید 
مى شود. او از سال گذشته دوباره به سینما برگشته و عالوه 
بر بازى در فیلم  مجبوریم، تى تى و بى حسى موضعى، در 
عاشقانه حسن فتحى یعنى «مست عشق» نقش موالنا 
را در مقابل شهاب حســینى ایفا کرده است. قطعًا حضور 
متفاوت پارســا پیروزفر جذابیت هاى زیاد را به فیلم جدید 

رضا درمیشیان اضافه کرده است. 

«مجبوریم» با پارسا پیروزفر باالخره اکران شدکوسه هاى خلیج فارس در کاسه چینى ها
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مردم براى دریافت کاالهاى 
اساسى حرص مى زنند

سرپرست جهاد کشـاورزى شهرسـتان اردستان گفت: 
بـا تالش هایى کـه انجام شـده مقادیـر زیـادى از انواع 
کاالهاى اساسى در شهرستان اردستان توزیع شده است 
ولى باز هم مردم براى دریافت کاالهاى اساسى حرص 
مى زنند. اسحاق شفیعى اظهار کرد: متاسفانه با اتفاقاتى 
که در سـال هاى اخیر افتاده اسـت هم اکنـون وضعیت 
معیشت مردم در شرایط خاصى قرار دارد و هرگونه اقدام 
و اظهار نظر اشتباهى مى تواند این وضعیت را بدتر کند. 
وى تصریح کرد: گرچه جامعه گرفتار فراز و نشـیب ها و 
وضعیت بداقتصادى است، ولى بخش زیادى از مشکالت 
کنونى مـا به خاطر عـدم رعایت انصاف نسـبت به حال 
دیگران است. شفیعى گفت: متاسفانه مردم در موضوع 

معیشت کمتر حرف مسئوالن را گوش مى دهند.

دستگاه هاى دولتى حریم 
زاینده رود را آزاد  کنند

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
تمامى دستگاه هاى دولتى باید تا شهریور امسال حریم 
و بسـتر رودخانه زاینده رود را آزاد سـازى کنند. مهران 
زینلیان با اشاره به برگزارى جلسه  حریم بستر رودخانه 
اظهار داشت: به غیراز دانشـگاه آزاد اسالمى نجف آباد 
تمامى دستگاه هاى اجرایى اعم از آموزش وپرورش،آب 
و فاضالب،ذوب آهن، فوالد مبارکه اقدام به ترك حریم  
رودخانه زاینده رود کرده اند و  به غیراز تأسیسات مربوط 
به  آب رسـانى و آبگیرها که همگى داراى تابلو هستند 
تمامى  بخش ها منتقل شده اند و تا  آخر تابستان جارى 
هیچ تأسیسـات دولتـى  در حریـم رودخانـه نخواهیم 

داشت.

خرداد، گرم تر از حد نرمال
معاون توسعه، پیش بینى و تحقیقات اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان گفت: پیش بینى مى شـود که دماى هوا 
حدود یک تا سـه درجه در خردادماه باالتـر از حد نرمال 
باشد و به طورقطع خردادماه گرم ترى پیش رو است. اگر 
صرفه جویى در همـه زمینه ها در دسـتور کار قرار نگیرد 
وضعیت استان به سمت شرایط بحرانى کشیده مى شود.

اصفهان رکورددار سالمندى
معاون فنى مرکز بهداشـت اصفهان، یکى از مهم ترین 
اولویت هاى عرصه سالمت را بحران جمعیت، سالمندى 
و کاهش زادوولد دانست و گفت: اصفهان با نرخ 12درصد 
جزو سالمندترین استان هاى کشور اسـت؛ نرخ بارورى 
عمومى در اسـتان نیز به عدد 1/4 درصـد کاهش یافته 
که از این نظر نیز جزو استان هاى با کمترین نرخ بارورى 

محسوب مى شود. 

رفع حادثه شکستگی 
خط انتقال آب 

حادثه شکستگی خط انتقال آب به قطر 400 میلیمتر در 
خیابان نظر شرقى توسـط آبفاى منطقه 2 اصفهان رفع 
شـد. به گزارش روابط عمومی آبفاي منطقه، این حادثه 
که به دلیل شکستگی لوله انتقال آب رخ داده بود در مدت 
زمان سه ساعت با اصالح 2 متر -لوله چدن توسط پرسنل 
حوادث امور آبفا منطقه با کمترین میزان افت فشـار و یا 
قطعی آب در محدوده خیابان هاي نظر شـرقی و توحید 

شمالی و جنوبی رفع شد.

شهردار اصفهان، منتخب شد
شـهردار اصفهان با راى شـهرداران منتخب استانها، به 
عنوان عضو شوراى سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى 
کشـور انتخـاب شـد. رئیـس سـازمان شـهردارى ها و 
دهیارى هاى کشور با اعالم این خبر گفت: هفتمین دوره 
انتخابات شهرداران عضو شوراى سازمان شهردارى ها 
و دهیارى هـاى کشـور بـا حضـور شـهرداران منتخب 
اسـتان  هـاى کشـور برگـزار شـده و بـا اخـد آراى این 
شهرداران، شهردار تبریز، مشهد و اصفهان به عنوان سه 
عضو اصلى شوراى سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى 

کشور انتخاب شدند.

خبر

رییس کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: دستگاه 
قضایى بطور قطــع با افرادى که در زمینه اجرا نشــدن 
دقیق طرح ســاماندهى یارانه ها و تالش در راســتاى 
التهاب آفرینى و شــایعه پراکنى در این زمینه، برخورد 

جدى خواهد کرد.
حجت االســالم والمســلمین اســدا... جعفرى افزود: 
دشــمنان و شــبکه هاى معاند در زمان حاضر شایعات 
بسیارى در فضاى مجازى منتشــر مى کنند و به مردم 
القا مى کنند که بهتر بود این یارانه ها همانند ســابق به 

واسطه ها پرداخت شود.
وى ادامه داد: عده اى در ســال هاى متمادى از ساختار 

و نظام اقتصادى کشــور منتفع شــدند و از رانت، باند و 
دالل گرى و واسطه گرى سوء استفاده هایى کردند که 
بطور قطع این افراد با اجراى این طرح، دستشــان قطع 

مى شود و منافع آن بصورت مستقیم به مردم مى رسد.
 رییس کل دادگسترى اســتان اصفهان اظهار داشت: 
ازدحام و هجومى به بعضى از فروشــگاهها در اســتان 
شده و مقرر شد که مســووالن هم تدابیر الزم را انجام 
دهند. وى تاکید کرد: مردم باید آرامش الزم را داشــته 
باشــند و با توجه به برنامه هایى که قرار است بصورت 
پلکانى انجام شــود به شــایعات شــبکه هاى مجازى

 توجهى نداشته باشند.

اســتاندار اصفهان گفــت:در جلســه اى از آقاى رییس 
جمهور خواهش کردیم که یک سفر 2 روزه به اصفهان و 
شهرستان هاى مختلف این استان داشته باشند که ایشان 

هم قبول کردند.  
سید رضا مرتضوى روز پنجشنبه در جلسه  شوراى گفت  
و گوى دولت و بخش خصوصى افزود: شــرایط این سفر 
به احتمال زیاد براى 2 هفته آینده فراهم خواهد شــد اما 

نمى توان در این زمینه قولى داد.
اســتاندار اصفهان گفت: اقشــار مردم  این استان نیاز به 
جلســه هاى مختلف با رییس جمهور و وزرا دارند؛ تالش 
مى کنیم که این برنامه محقق شود اما برنامه ریزى در این 

زمینه بر عهده نهاد ریاست جمهورى است.
مرتضوى افزود: پیش از برگزارى این ســفر، مسووالن 
حوزه هاى مختلف صنعت، خانه صنعــت و معدن، اتاق 
بازرگانى و مجموعه صنایع باید بعضى از اولویت هاى حوزه 
صنعت را طرح موضوع کنند و جلســاتى را بین خودشان 
برگزار کنند و تعدادى را بعنوان نماینده  انتخاب و حدود پنج  
تا 6 موضوع اساسى را در آن جلسه  مطرح کنند تا بتوانیم در 

آن جلسه نهایى جمعبندى الزم را داشته باشیم.
یکصدو چهاردهمین شوراى گفت  و گوى دولت و بخش 
خصوصى با حضور مقامات ارشد استان، روساى بانک هاى 

استان و فعاالن بخش خصوصى برگزار شد.

اما و اگر در سفر 
رئیس جمهور به اصفهان

برخورد  با التهاب آفرینى 
طرح ساماندهى یارانه ها 

مناقصه عمومى یک مرحله اى
انجام عملیات اجراى دیوارحائل، تکمیل دیواره مسیر سیالب، اجراى زیراساس و اساس مسیر ورودى شهر باغشاد

سید مرتضى قریشى - شهردار باغشاد  
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با وجود اینکه آمار رســمى و محکمى در رابطه با حاشــیه 
نشینى وجود ندارد اما رشد عجیب سکونتگاه هاى غیررسمى 
راوى یک پدیده رو به رشد شده است؛ سکونتگاه هاى غیر 
رسمى که اگر آن را ترجمه کنیم، مى شود حلبى آبادهایى 
که امکانات ندارد و از هر سوى آن ناهنجارى بیرون مى زند. 
بین 400 تا 450 هزار نفر، آمارى اســت که سه روز پیش 
از زبان مدیر کل دفتر امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى 
اصفهان شنیده شد. او تریبون را به دست گرفت و با تردید این 
آمار را اعالم کرد:«در مورد آمار و ارقام رسمى حاشیه نشینان 
در استان اصفهان اعداد مختلفى بیان مى شود، اما بر اساس 
آمار حداقلى که مورد اجماع کارشناســان اســت، 400 تا 
450 هزار نفر در سکونتگاه هاى غیررسمى و محیط  هاى 

حاشیه اى شهر اصفهان زندگى مى کنند.»
به عبارتى یک پنجم از جمعیت اصفهان را حاشیه نشینان 
تشکیل مى دهند که به معناى زیست در مکان هایى است که 
مهاجران روستایى و محرومان شهرى در آن جمع شده اند؛ 
کسانى که خارج از برنامه ریزى هاى رسمى و قانونى توسعه 
شهرى، براى خود آلونک هایى ساخته اند و محالتى خودرو را 

رسم کرده اند که روى نقشه اصفهان جایى ندارد. 
این سکونتگاه هاى غیررسمى، معموًال سند مالکیت ندارد، 
از خدمات و زیرســاخت هاى شــهرى محروم هســتند و 
عرصه هاى بى دفاع و محالت بى ریشــه اى را تشــکیل 

داده اند که هر روز اصفهان را چاق تر مى کند. 
بررسى ها نشان مى دهد که اصفهان طى ده سال گذشته 
یکى از مقاصد پر طرفدار براى مهاجران داخلى و البته خارجى 
بوده است. این استان با داشتن صنایع مادر، زیرساخت هاى 

قابل توجه و جاده هاى اصلى و فرعى و کارگاه هاى صنعتى 
و تولیدى باعث شده که بیکاران را از استان هاى مختلف به 
این سمت بکشــاند؛ جمعیتى که با توجه به گرانى زمین و 
مســکن و وضعیت نامطلوب اقتصادى چاره اى جز حاشیه 

نشینى ندارند.
پس از شهر اصفهان، نجف آباد، شــهرضا و خمینى شهر 
بیشترین حاشیه نشــینان را در اســتان به خود اختصاص 

داده اند. 
طبق نتایج آخرین سرشمارى عمومى نفوس و مسکن در 
سال 1395، جمعیت کالنشهر اصفهان یک میلیون و 961 
هزار و 260 نفر و 619 هزار و 91 خانوار بوده که در 607 هزار 
و 765 واحد مسکونى معمولى سکونت داشته اند؛ همچنین 
آمار سرشمارى سال 95 نشان مى دهد که 99 هزار و 394 
واحد مسکونى خالى در شهر اصفهان وجود دارد که نشان 
دهنده وجود مازاد واحد مسکونى اســت اما قیمت باالى 
مسکن باعث شده که حاشیه ها جایگاه بیشترى پیدا کنند و 

خانه هاى خالى پر نشوند. 
در طول ســال هاى گذشــته، دالیلى مانند خشکسالى و 
بیکارى، عده اى را وادار کرده تا از شــهر و روســتاى خود 
مهاجرت کنند و به امید یافتن شغل و درآمد بهتر در حواشى 
کالنشهرها ساکن شوند. قیمت پایین اجاره بها و هزینه کمتر 
زندگى نیز از دیگر دالیل عمده مهاجرت به حاشیه شهرها 
بود تا جایى که باعث شد خانوارهاى طبقه متوسط جامعه هم 
با افزایش نرخ مسکن در کنار تورم موجود، در حاشیه ها و در 
ملک هاى بدون سند ساکن شوند و بافت جدیدى را به وجود 
آوردند که پتانسیل باالیى از نظر آسیب هاى اجتماعى دارد.

این معضالت در کنار ســاخت و ســازهاى غیــر اصولى، 

مجموعه پیچیــده و درهم تنیده اى از مســائل مختلف را 
گریبانگیر ســاکنان این مناطق کرده که عمًال در محدوده 
اقتصاد شهرى ساکنند، اما در اقتصاد شهرى جذب نشده اند.
به گفته کارشناسان، تورم 50درصدى مسکن، طى دو سال 
اخیر در کنار رکود در ساخت و سازها و خرید مسکن باعث 
شده که به خیل حاشیه نشینان در ایران و اصفهان افزوده 
شود. اگرچه قیمت مســکن در هر شهر در مناطق مختلف 
متفاوت است اما طبق گزارش مرکز آمار ایران، اصفهان پس 
از تهران گران ترین شهر است و به گفته کارشناسان از جمله 
دالیل آن مى توان به میزان اشتغال ناشى از گردشگرى و 

همچنین سطح رفاه شهرى مطلوب آن اشاره کرد.
در عین حال نرخ اجاره بها نیز هر سال باالتر مى رود و این 
خود عاملى شده که طبقات متوســط که دیگر نمى توانند 
از پس اجاره ها برآیند به حاشــیه ها ســوق پیدا کنند. این 
مشکالت باعث شده که هر سال عددهاى حاشیه نشینى 
نسبت به سال قبل تر بزرگ تر شود و هضم کردنشان هم 
دشوارتر؛ ســندى بر اثبات این نقص که در سال هایى که 
بر ما گذشت به جاى چاره سازى براى این سکونتگاه هاى 
بى هویت، واژه سازى کرده ایم و عملکرد درستى در از بین 

رفتنشان نداشته ایم.
در حال حاضر 52 محله حاشیه نشین وسکونتگاه غیر رسمى 
در اصفهان وجود دارد که باید به این مناطق رسیدگى شود 
و با محرومیت زدایى، توانمندسازى اقتصادى، اجتماعى و 
فرهنگى و بهبود شرایط زندگى کارى کنیم تا محالت حاشیه 

نشین گسترش نیابد.
البته تا آنجا که از گزارش عملکردهاى دستگاه هاى مسئول 
برمى آید همه چیز تحت کنترل است، طورى که براساس این 
گزارش ها، کار مطالعاتى حاشیه نشینى در استان اصفهان 
انجام شــده اســت و به گفته مدیرکل دفتر امور اجتماعى 
و فرهنگى اســتاندارى اصفهان بیش از 20 میلیارد تومان 
اعتبار براى توسعه محلى حصه شمالى در نظر گرفته شده 
و با مصوبه شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر مقرر 
شــده ظرفیت کمپ هاى ماده 16جهت کارتن خواب ها و 
معتادان متجاهر بى خانمان با توســعه زیر ساخت ظرفیت 

افزایش پیدا کند. 
اما قطعًا این فقط یــک گام از ده ها گامى اســت که باید 
براى ارتقاى کیفیت زندگى در سکونتگاه هاى غیررسمى 
برداشته شــود؛ به ویژه اینکه نزدیک به 12 سال است سند 

ملى توانمندسازى و ساماندهى سکونتگاه هاى غیررسمى 
تدوین شــده؛ با این حال، توانمندسازى در این محدوده ها 
هنوز حرکتى الك پشــتى دارد. طبق این ســند ملى باید 
خدمات پایه و زیربنایى براى این مناطق ایجاد شود و امکانات 
شهرى به سکونتگاه هاى غیررســمى نیز برسد و با تأمین 
زیرســاخت ها براى کاهش فاصله کالبدى از پیکره اصلى 
شــهر، مقدمات رفع تبعیض به خصوص براى گروه هاى 

کم درآمد و آسیب پذیر فراهم شود. 
با تمام اینها وقتى افزایش نرخ مسکن را به سبد محاسباتى 
مرکز آمار اضافه کنیم، پیش بینى مى شــود در 6 ماه دوم 
سال 1401 مسکن گران تر شود و با این حجم زاغه نشین 
که نه مصوبه اى دارند و نه تصمیمى قطعى براى آنها گرفته 
شده به نظر مى رسد مشــکالت حاشیه نشینان همچنان 

پایدار باشد.
با این حال قضاوت درباره این که امکانات اصفهان با محتواى 
این ســند چقدر فاصله دارد و هزاران نفرى که همچنان در 
ســکونتگاه هاى غیررسمى پرآســیب زندگى مى کنند آیا 
مى توانند با تدابیر انجام شده ساماندهى شوند زود است ولى 

ممکن است خیلى از ادعاها را به چالش بکشد.

پدیده رشد زاغه ها در اطراف شهر اصفهان
 چقدر دغدغه مسئوالن است؟  

حاشیه ها 
به حاشیه رفته اند

نصف جهــان  طرح نسخه نویســى و نسخه پیچى 
الکترونیکى همچنان به شکل کامل اجرا نمى شود.

این روزها اگر به مطب ها و داروخانه هاى اصفهان 
مراجعه کنید در برخى از این مراکز مشاهده مى شود 
که همچنان نسخه نویسى به شکل دستى صورت 

مى گیرد.
طى پیگیرى هاى «نصف جهان» برخى از پزشکان 
به دالیل مختلف از نســخه نویســى الکترونیکى 
استقبال نکرده و همچنان به روش هاى سنتى خود 

ادامه مى دهند.

نسخه نویسى؛ همچنان سنتى 

نصف جهــان  رانندگان تاکسى از نرخ هاى مصوب 
شده براى کرایه تاکسى ها نگرانند.

بسیارى از تاکسیران ها مى گویند با توجه به اینکه 
در شرایطى هستیم که نرخ تورم نسبت به ماه هاى 
قبل افزایش قابل توجهى را نشــان مى دهد نرخ 
تاکسى ها هم باید به همین شکل و با توجه به نرخ 

تورم افزایش یابد.

تاکســیران هــا از نــرخ تعییــن شــده بــراى
 تاکسى ها گالیه دارند و مى گویند این نرخ با توجه 
به گرانى هاى اخیر چندان براى آنها به صرفه نیست 
و باید مســئوالن شوراى اســالمى شهر اصفهان 
نســبت به این موضوع تدابیر الزم را انجام دهند و 
در راســتاى حمایت از ناوگان حمل ونقل تاکسى 

گام برداشته شود.

گالیه رانندگان تاکسى 

نصف جهــان  با وجود اینکه هنوز گرانى ها در رابطه با 
کاالهاى اساسى به طور مشخص اعالم نشده است 
اما برخى از فروشــندگان از ایــن آب گل آلود ماهى 

مى گیرند.

به گفته برخى از شهروندان اصفهانى در این زمینه برخى 
از فروشگاه ها با سوء استفاده از وضع موجود براى بعضى 
از کاالها بازار آزاد و سیاه راه انداخته اند و برخى از اقالم 

خوراکى را با قیمت هاى گزافى عرضه مى کنند. 

از آب گل آلود ماهى مى گیرند

دریا قدرتى پور

سخنگوى کمیسیون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى 
گفت: کارخانه ریســباف اصفهان ثبت ملى شده و جزو 
اموال تملیکى بانک ملى است که در سال 95 مقرر شده 
بود جهت بهره بــردارى فرهنگى و تاریخــى در اختیار 
شرکت بازآفرینى شهرى ایران قرار گیرد اما تاکنون این 

امر محقق نشده است.

على خضریان با اشــاره به پیگیرى موضوع بر اســاس 
شــکایت نمایندگان اصفهان گفت: مقرر شد مشکالت 
فى مابین وزارت راه و شهرسازى و بانک ملى به نمایندگى 
از مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى حداکثر ظرف 
20 روز نهایى شود و طبق قرارداد ســال 95 این ملک 

جهت حفاظت از میراث فرهنگى انتقال پیدا کند.

وى با تأکید بر اینکه انتقال سند و تحویل ملک نیز باید به 
صورت کامل جهت احیا و حفظ این ملک تاریخى صورت 
گیرد، یادآور شــد: همچنین باید در اجراى مفاد قرارداد 
مبایعه نامه استاندارى اصفهان با همکارى شهردارى و 
شوراى اسالمى شهر اصفهان نسبت به رفع موانع انتقال 

و پرداخت ثمن معامله صورت گیرد.

مدیرکل سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان 
از زیر ذره بین قرار گرفتن عملکرد نانوایى هاى اســتان 
خبر داد. امیرحســین کمیلى گفــت: آردى که در اختیار 
نانوایان ســنتى گذاشته مى شود، یک بیســتم نرخ آزاد 
آرد هســت بنابراین این اختالف قیمت موجب افزایش 
حساسیت و تخلفات خواهد شــد و بازرسى ها از ابتداى 
هفته گذشته با دســتور وزیر و تأکید اســتاندار افزایش 

پیدا کرده است.
در همین حال کمیته گندم، آرد و نان استان اصفهان به 

نانوایى ها هشدار داد در شرایط کنونى، هرگونه تخلف به 
منزله اخالل در نظام اقتصادى محسوب و با آن، برخورد 

قضایى و تعزیراتى مى شود.
در بازدید میدانى در محالت مختلف شهر، مشخص شد 
میزان پخت برخى نانوایى ها با میزان دریافت سهمیه آرد 
مطابقت نداشت و تخلف آشکار بود. در جریان این رصد 
میدانى مشخص شد نانوا سهمیه هر دوره خریدارى کرده، 
اما در کاردکس مخصوص ثبت نکرده و خارج از شبکه با 

چند برابر قیمت به فروش رسانده است.

کار «ریسباف» به مجلس کشید 

افزایش نظارت بر عملکرد نانوایى هاى اصفهان

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان گفت: اراذل و اوباشى 
که با قدرت نمایى، عربده کشى و استفاده از سالح سرد 
باعث ایجاد رعب و وحشــت در بین مردم شده بودند با 
اقتدار ماموران پلیس در کمترین زمــان ممکن به زانو 

در آمدند.
سرهنگ حسین بساطى گفت: در دو شب گذشته سه فرد 
شرور در یکى از خیابان هاى محله مشتاق شهر اصفهان 
اقدام به عربده کشى و قدرت نمایى با سالح سرد کرده و 
باعث ایجاد رعب و و حشت در بین مردم این منطقه شده 
بودند که این موضوع بالفاصله در دســتور کار ماموران 
پلیس امنیت عمومى فرماندهى انتظامى شهرســتان 

اصفهان قرار گرفت.
او گفت: ماموران با رصد هوشمندانه و اقدامات تخصصى 
خود توانستند این افراد را به سرعت و در کمترین زمان 

شناسایى و نسبت به دستگیرى آنان اقدام کنند.

فرمانــده انتظامى شهرســتان اصفهان مــى گوید: با 
هماهنگى مرجع قضائى این افراد در همان نقطه اى که 
اقدام به قدرت نمایى و عربده کشى براى مردم و اهالى 
کسبه کرده بودند آورده شدند تا همه بدانند، اصفهان که 
به شهر شهیدان مشهور اســت جاى امنى براى اراذل و 

اوباش نخواهد بود.
این مقام انتظامى مى گوید:  این افراد خود را ســلطان 
مشتاق مى نامیدند. اقتدار و صالبت پلیس ابهت پوشالى 
این افراد را شکست و نشــان داد که هر کس به حقوق 
مردم تعرض و تعدى کرده و آرامش آنان را بهم بریزد با 

مشت آهنین پلیس مواجه خواهد شد.

اُبهت «سالطین مشتاق» شکست
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آگهى تغییرات
شرکت ثمین تراز آریا شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 60969 و شناسه 
ملــى 14007770143 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
سالیانه مورخ 1401/01/17 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد : فرخنــده جعفرى 
جوزدانى به کدملى 1091750599 و 
رضا جعفرى به کدملى 1080288554 
و محمــد هاشــمى نیــا بــه کدملى 
1080413162 بسمت اعضاى هیئت 
مدیره بــراى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدنــد. زهرا جعفــرى جوزدانى به 
کدملى 1080473114 و زهرا سادات 
چتر نور به کدملــى 0014328631 
به ترتیب بســمت بازرس اصلى و على 
البدل براى مــدت یکســال انتخاب 
گردیدند روزنامه کثیراالنتشــار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعییــن گردید اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1313840)

آگهى تغییرات
شــرکت خدماتى مروارید سبز کهندژ 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
504 و شناسه ملى 10260102368 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/02/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : صفورا صابرى جمالوئى به کدملى 
1290479526 به ســمت مدیرعامل 
خارج از اعضا واعظم مومزائى به کدملى 
1092135766 به سمت رئیس هیات 
مدیره و ســمانه صابــرى جمالوئى به 
کدملى 1293159433 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره و جــواد هارونى به 
کدملى 1273441907 بسمت عضو 
هیات مدیره براى بقیه مدت دو سال تا 
تاریخ 1402/06/22 انتخاب شدندکلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (1313902)

آگهى تغییرات
شرکت آرین فیدار تابناك شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 67314 و شناسه 
ملــى 14009897661 * الیاس صرامى 
فروشانى به کدملى 1270103067 بسمت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ، سینا صرامى 
فروشانى به کدملى 1271641011 بسمت 
رئیس هیئت مدیره ، نیلوفر روشــن ضمیر 
جزى به کدملى 1271965631 بســمت 
نایب رئیس هیئت مدیره ، ســحر آقاجانى 
به کدملى 1271204975 بســمت عضو 
هیئت مدیــره همگى براى مدت دوســال 
انتخاب گردیدند * علیرضا شفیعى علویجه 
به کدملى 1091885362 و مسلم شفیعى 
علویجه به کدملى 1091885354 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکســال انتخاب شدند. * کلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اســالمى و اوراق عــادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شــرکت معتبر 
اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1314053)

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانى نور دانه ســپاهان 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره 
ملــى  شناســه  و   62146 ثبــت 
اســتناد  بــه   14008234180
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
مــورخ 1401/02/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : احمد واللهى به شماره ملى 
1286584566و زهرا واللهى به شماره 
ملى 1273242386و مرضیه حسینى 
به شماره ملى 1287065716به سمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند . جواد اسماعیلى 
به شماره ملى 1287341039 به سمت 
بازرس اصلى و ســید محمد حسینى 
عاشق آبادى به شماره 1290929122 
به سمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه نصف 
جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1314056)

آگهى تغییرات
شــرکت پوالد نادین پارتاك شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 64457 
و شناســه ملى 14009098150 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/02/06 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : مسعود عشوریون1286039290 
بعنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
و اکبر عشــوریون1285511281 به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره و فرزانه 
السادات موسوى شاد 1292321997 
بســمت عضو هیات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب شــدندکلیه اوراق و 
اســناد مالى و تعهدات شرکت و اوراق 
عادى و ادارى با امضــاء مدیرعامل و با 
مهر شرکت معتبر اســت . ضمنا مدیر 
عامل شــرکت مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1314615)

آگهى تغییرات
شرکت روستائى سپاهان شرکت تعاونى به شماره 
ثبت 1195 و شناســه ملــى 10260172716 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/10/20 
 -  205/3/184/741/25 شــماره  نامــه  و 
1401/01/29 اداره تعاون روســتایى فالورجان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حسن مختارى باغکمه 
کد ملى1111672539 به سمت رئیس هیات مدیره 
و محمدباقریان کد ملى1111744688به ســمت 
نایب رئیس هیات مدیره و رحیم کیانى اجگردى کد 
ملى1111771073به سمت منشى هیات مدیره و 
اصغرمرادى سیاه افشادى کد ملى 1111653518به 
ســمت عضو هیات مدیره و براتعلى ســلیمانى آب 
نیلى کد ملى 1111616965 به ســمت عضوهیات 
مدیره و حسنعلى احمدى کافشــانى با شماره ملى 
1282761633 به ســمت مدیرعامل شــرکت تا 
تاریخ 1403/10/19 انتخاب شــدند. شرکت کلیه 
چکها،قراردادها و اسناد و اوراقى که ایجاد تعهد براى 
شرکت نماید و تمام یا قسمتى از حق شرکت را منتفى 
سازد، به اســتثناى مواردى که هیئت مدیره بمنظور 
اداره امور جارى شــرکت ترتیب خاصى داده باشد، 
پس از تصویب هیئت مدیره بــا امضاء رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود،در 
غیاب رئیس هیات مدیره نائب رئیس حق امضا دارد 
ولى اوراق عادى شرکت با امضاى مدیرعامل صادر 
خواهد شد مگر مراسالت هیات مدیره که با امضاى 
رئیس هیات مدیره صــورت خواهد گرفت. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1314070)

محققان موفق به ساخت عینک جدیدى شده اند که به افراد نابینا در 
خواندن و همچنین تشخیص چهره ها کمک مى کند.

این عینک هاى هوشــمند Envision مى تواند بــه افراد نابینا در 
 Google خواندن کمک کند. این عینک که بر روى نسخه سازمانى
Glass ساخته شده است، به شدت به هوش مصنوعى براى کمک 

به مردم براى دیدن و درك محیط اطراف خود متکى است.
 Envision این عینک ها توسط شرکتى به نام ،BGR بنا به گزارش
ساخته شده است. هدف از ساخت این عینک، کمک به افراد نابینا یا 
افراد کم بینا در درك دنیاى اطراف خود است. این عینک با استفاده 
از یک بلندگوى کوچک داخلى به افــراد نابینا در دیدن و دریافت 

هشدار در مورد محیط اطراف کمک مى کند. همچنین یک دوربین 
کوچک در کنار آن تعبیه شده است که فرد با کمک آن اشیاء و افراد 

را اسکن مى کند.
این دوربین همچنین مى تواند متن را اســکن کرده و ســپس با 
استفاده از بلندگوى داخلى آن را به کاربر منتقل کند. در مجموع، 
این عینک با فناورى هایى که به افراد ارائه مى کند، به دیدن آن ها 
کمک مى کند. گاهى اوقات این کار با A.I (هوش مصنوعى) انجام 
مى شود. در موارد دیگر، عینک Envision به کاربر اجازه مى دهد از 
طریق تماس ویدیویى با دوستان یا خانواده خود ارتباط برقرار کند 

تا بتوانند محیط را براى وى توصیف کنند.

با ادامه تحقیقات در زمینه  یادگیرى ماشــینى و هوش مصنوعى، 
محصوالتى مانند این ممکن است به افراد نابینا کمک کنند بدون 
نیاز به کمک دیگران قادر به دیدن باشند. با این حال، اکنون عینک 
Envision براى پردازش اطالعات بصرى و ارسال آن به کاربر از 

طریق صدا متکى است.
گفتنى است؛ Envision تنها شــرکتى نیست که در زمینه توسعه 
برنامه ها و ســخت افزار هاى ویــژه افراد نابینــا فعالیت مى کند. 
اپلیکیشــن Lookout گوگل نیــز مى تواند به افــراد نابینا براى 
شناسایى برچسب هاى مواد غذایى و همچنین دیدن اشیاء داخل 

اتاق کمک کند.

ساخت عینکى که 
به افراد نابینا 
در خواندن
 کمک مى کند

توانمندى دستیار گوگل براى تغییر خودکار کلمات عبور
 گوگل پس از گذشت یک سال به وعده خود براى فراهم کردن امکان تغییر خودکار کلمات عبور لو رفته توسط برنامه دستیار (Google Assistant) این شرکت عمل کرد.
 گزارش وب سایت اندروید پلیس حاکى از آن است که هشدارهاى دستیار گوگل اکنون براى همه کاربران کروم شامل کاربرانى که در اندروید هستند، داده مى شود. اگر 
کاربران وارد سایتى شوند که کلمه عبور آن به خطر افتاده است، هشدار "کلمه عبور خود را تغییر دهید" را دریافت مى کنند و در بعضى از سایتها گزینه براى تغییر خودکار 
کلمه عبور توسط دستیار گوگل وجود دارد. کاربران مى توانند در هر مقطعى کنترل این فرآیند را به دست بگیرند اما بهتر است براى انتخاب یک کلمه عبور امن دیگر براى 

ورود به سایت، درنگ نکنند.
این قابلیت از هوش مصنوعى نسخه وب داپلکس گوگل براى پیمایش وب سایتها و اعمال تغییرهاى کلمه عبور استفاده مى کند و مى داند چطور کلیک و پیمایش کرده و 

فرمهایى که معموال به مداخله انسانى نیاز دارند را پر کند.
 این قابلیــت در حال حاضر در هر وب ســایتى کار نمى کند. بــا این حال ابزار "کلمه عبور" دســتیار گوگل، از زمان معرفى شــدن 
در کنفرانــس طراحان گوگل در ماه مه ســال گذشــته، تنها بــراى گروه کوچکــى از کاربران قابل دســترس 
بوده اســت. گســترش دسترســى به این قابلیت، بهبود قابل توجهى محســوب مى شــود
 و مى توانــد در شــرایطى کــه کاربــر، قربانى یــک رخنــه اطالعاتى 
مى شــود کــه اطالعــات ورود بــه ســایت را لــو 

مى دهد، بسیار مفید باشد.

ز
ك دنیاى اطراف خود است. این عینک با استفاده

چک داخلى به افــراد نابینا در دیدن و دریافت 
ر ر ب ر و دوستان یا خانواد طریقتماس ویدیویى با

تا بتوانند محیط را براى وى توصیف کنند.

4 دلیل مهم براى
 استفاده از شارژر هاى بى سیم

 شــارژ بى ســیم این روز ها دیگر یک فناورى 
لوکس نیســت و به یک اســتاندارد در حوزه 
گوشى هاى رده باال و حتى میان رده تبدیل شده 
است و به آرامى در حال باز کردن راه خود به بقیه 
بازار ها است. البته، شــارژ بى سیم تنها مختص 
گوشى هاى هوشمند نیست و در ابزار هاى دیگر 

نیز مى توان آن را یافت.
در حالى که شارژ بى سیم تنها یکى از راه ها براى 
شارژ باترى گوشى ها و سایر ابزار هاى هوشمند 
است، اما دالیلى وجود دارند که مى توانند شما را 
تشویق به استفاده هر چه بیشتر از این فناورى 
کنند. در ادامه این مقاله  با ما همراه باشــید تا 

برخى از این دالیل را با هم مرور کنیم.

زمان تغییر فرا رسیده است!
اگر گوشى هوشمند یا هر وســیله دیگرى دارید که از شارژ بى سیم پشتیبانى 
مى کنــد، وقت آن رســیده که آغــوش خود را بــراى این فنــاورى جدید 
باز کنید! اول اینکه در شــارژ بى سیم براى همیشــه با مشکل خراب شدن 
کابل یا سوکت شارژ مواجه نخواهید شــد و عالوه بر این، در شرایط امروزى 
که هر کدام از ما با در طول روز با چندین و چند وســیله هوشــمند مختلف 
سر و کار داریم و همگى به شــارژ کردن باترى نیاز دارند، مى توانید چندین
 دستگاه را به طور همزمان شارژ کنید و به این ترتیب میز کار خلوت ترى هم 

داشته باشید. 
درست است که شارژ بى سیم هم مانند هر فناورى دیگرى معایب خاص خود 
را دارد، اما در حال حاضر به نظر مى رسد مزایاى آن بر معایبش پیشى گرفته و 

زمان آن فرا رسیده که به سراغش برویم.

4. راحتى استفاده از 
شارژر

 خود به برق را کمى راحت تر کرده و وقت با ارزش خود را صرف اتصال و جدا کردن خواهد شد. به کمک شارژر هاى بى ســیم حداقل مى توانید فرآیند اتصال دستگاهکار تکرارى هر قدر هم که راحت باشد، انجام دادنش در طول زمان خسته کننده هر روز مجبورید چندین بــار این کار را انجام دهیــد و مطمئنًا یک یا تبلت کار سختى به نظر نرســد، اما در نظر بگیرید که شاید در نگاه اول وصل کردن کابل شارژ به گوشى 
است که گوشــى، ســاعت یا تبلت خود را بر روى محل مخصوص خودنخواهد بود. تنها کارى که در مورد شــارژر هاى بى ســیم باید بکنید این میکــرو USB قدیمى تر، یافتن جهت مناســب براى اتصال کابل شــارژ، که به شکلى عجیب همواره اتفاق مى افتد (!) و حتى بدتر از آن، در مورد پورت با شارژر هاى بى سیم دیگر نیازى به پیدا کردن کابل مناسب، باز کردن گره آن ها کابل ها نکنید!

حذف نکرده اند و پایه آن ها با کابل به برق وصل مى شود، اما بسیار راحت تر از با اینکه شارژر هاى بى سیم هنوز به معناى واقعى کلمه سیم را از پروسه شارژ  قرار دهید.
شارژر هاى دیوارى سنتى هستند.

3. شلوغى کمتر میز کار
اگر از شلوغى بیش از حد کابل هاى شارژ روى میزتان خسته شده اید، شارژر بى سیم مى تواند راه 

حل مناسبى باشد. به جاى اینکه هر کدام از دستگاه هاى دیجیتال خود را با یک کابل اختصاصى 

به شارژر وصل کنید، مى توانید همه آن ها را به صورت همزمان و تنها با یک پد شارژ بى سیم شارژ 

کنید. به این ترتیب تنها یک کابل شارژ را بر روى میز خود خواهید داشت که از پریز برق به پایه 
شارژر بى سیم متصل مى شود.

این روز ها مدیریت کابل در محیط هاى کارى و حتى خانه به یک مسئله مهم براى کاربران تبدیل 

شده است. به خصوص کسانى که اســتعدادى زیادى در این زمینه ندارند و همواره در بین خیل 

عظیم کابل ها گیر افتاده اند، مى توانند به شارژر هاى بى سیم پناه برده و حداقل بخشى از مشکل را 
حل کنند. 

بله، گفتیم بخشــى از مشــکل، چــرا که شــارژر بى ســیم تنها برخــى از کابل هاى شــما 

را از میز کار حذف مى کند و مابقى را همچنان باید با ترفند هایى خاص مدیریت کنید.

2- شارژ کردن چندین 
دستگاه

 به صورت همزمان
یکى از مهم ترین مزایاى شارژر هاى بى سیم، امکان شارژ همزمان 
چند دســتگاه اســت. این روز ها برخى از پایه هاى شارژ بى سیم 
توانایى پشتیبانى همزمان از دو یا سه دستگاه را به دست آورده اند و 
به راحتى مى توانید همه ابزار هاى دیجیتال خود را در یکجا و بدون 

اشغال کردن پریز هاى متعدد، شارژ کنید.
شارژ همزمان دســتگاه هاى متعدد در حال تبدیل شدن به یک 
استاندارد براى پد هاى شارژ اســت و به راحتى مى توانید ساعت 

هوشمند، هدفون بى سیم و گوشى خود را با هم شارژ کنید. 
شــاید زمانــى قیمــت بــاالى ایــن شــارژر ها یــک مانع 
بــزرگ بــر ســر راه خرید آن هــا بــود، امــا امــروزه قیمت 
آن هــا بســیار منطقى تــر شــده و خریدشــان را توجیه پذیر 

کرده است.       

1- از پوسیدگى و پارگى کابل شارژ راحت شوید
خود را روى پایه شــارژ قرار دهید، تا باترى آن براى استفاده است. برخالف شارژر هاى سنتى سیمى، تنها کافیست تا گوشى، ساعت یا تبلت به همراه داشته باشد. بنابراین، یک راه مطمئن براى دورى از تمام این مشکالت، استفاده از شارژر بى سیم عالوه بر همه این ها، استفاده از کابل هاى فرسوده یا ارزان قیمت مى تواند خطرات مختلفى را نیز براى گوشى واسطه اتصال پى درپى کابل به آن، به مرور زمان دچا خرابى شده و نیاز به تعویض پیدا مى کند.گوشــى هاى آیفون که معمــوًال قیمــت باالیى دارنــد. عالوه بــر خود کابــل، پورت شــارژ هم به کنیــد کــه البتــه نمونه هــاى باکیفیــت آن اصــًال هــم ارزان نیســتند؛ بــه خصــوص کابــل شــده و قطــع مى شــود. بنابرایــن، به طــور طبیعــى مجبوریــد مــدام کابل هــاى نــو خریدارى شــارژى، کابل شــارژ آن ها اســت. کابل ها هر چقدر هم که باکیفیت باشــند، به مرور زمان فرســوده یکــى از مصرفى تریــن ابزار هــاى جانبــى گوشــى ها، تبلت هــا و تقریبــًا اکثــر دســتگاه هاى 

مجدد آماده شود.

یل ب نر ی ى و ب ىر ى و
به بقیه  است و به آرامىدر حال باز کردنراه خود
بازار ها است. البته، شــارژ بى سیم تنها مختص 
گوشى هاى هوشمند نیست و در ابزار هاى دیگر 

نیز مى توان آنرا یافت.
در حالى که شارژ بى سیم تنها یکى از راه ها براى 
شارژ باترى گوشى ها و سایر ابزار هاى هوشمند 
است، اما دالیلى وجود دارند که مى توانند شما را 
تشویق به استفاده هر چه بیشتر از این فناورى 
کنند. در ادامه این مقاله  با ما همراه باشــید تا 

برخى از این دالیل را با هم مرور کنیم.

4. راحتى استفاده از 
شارژر

 خود به برق را کمى راحت تر کرده و وقت با ارزش خود را صرف اتصال و جدا کردن خواهد شد. به کمک شارژر هاى بى ســیم حداقل مى توانید فرآیند اتصال دستگاهکار تکرارى هر قدر هم که راحت باشد، انجام دادنش در طول زمان خسته کننده هر روز مجبورید چندین بــار این کار را انجام دهیــد و مطمئنًا یک یا تبلت کار سختى به نظر نرســد، اما در نظر بگیرید که شاید در نگاه اول وصل کردن کابل شارژ به گوشى 
نکا نکنید!نید! ا هاکاکاکابلهبل ها آه آن است که گوشــى، ســاعت یا تبلت خود را بر روى محل مخصوص خودنخواهد بود. تنها کارى که در مورد شــارژر هاى بى ســیم باید بکنید این Bمیکــرو USB قدیمى تر، یافتن جهت مناســب براى اتصال کابل شــارژ، که به شکلى عجیب همواره اتفاق مى افتد (!) و حتى بدتر از آن، در مورد پورت با شارژر هاى بى سیم دیگر نیازى به پیدا کردن کابل مناسب، باز کردن گر

حذف نکرده اند و پایه آن ها با کابل به برق وصل مى شود، اما بسیار راحت تر از با اینکه شارژر هاى بى سیم هنوز به معناى واقعى کلمه سیم را از پروسه شارژ  قرار دهید.
شارژر هاى دیوارى سنتى هستند.

کن
شا
این
شد
عظ
حل
بله،
را از

چ
توانایى پشتیبانى همزمان از دو یا سه دستگاه را به دست آورده اند و 
به راحتى مى توانید همه ابزار هاى دیجیتال خود را در یکجا و بدون 

اشغال کردن پریز هاى متعدد، شارژ کنید.
شارژ همزمان دســتگاه هاى متعدد در حال تبدیل شدن به یک 
استاندارد براىپد هاى شارژ اســت و به راحتى مى توانید ساعت 

هوشمند، هدفون بى سیم و گوشى خود را با هم شارژ کنید. 
شــاید زمانــى قیمــت بــاالى ایــن شــارژر ها یــک مانع 
بــزرگ بــر ســر راه خرید آن هــا بــود، امــا امــروزه قیمت 
آنهــا بســیار منطقى تــر شــده و خریدشــان را توجیه پذیر 

کرده است.       

خود را روى پایه شــارژ قرار دهید، تا باترى آن براى استفاده است. برخالف شارژر هاى سنتى سیمى، تنها کافیست تا گوشى، ساعت یا تبلت به همراه داشته باشد. بنابراین، یک راه مطمئن براى دورى از تمام این مشکالت، استفاده از شارژر بى سیم عالوه بر همه این ها، استفاده از کابل هاى فرسوده یا ارزان قیمت مى تواند خطرات مختلفى را نیز برىاى گوشى واسطه اتصال پى درپى کابل به آن، به مرور زمان دچا خرابى شده و نیاز به تعویض پیدا مى کند.گوشــى هاى آیفون که معمــوًال قیمــت باالیى دارنــد. عالوه بــر خود کابــل، پورت شــارژ هم به کنیــد کــه البتــه نمونه هــاى باکیفیــت آن اصــًال هــم ارزان نیســتند؛ بــه خصــوص کابــل شــده و قطــع مى شــود. بنابرایــن، به طــور طبیعــى مجبوریــد مــدام کابل هــاى نــو خریدارى شــارژى، کابل شــارژ آن ها اســت. کابل ها هر چقدر هم که باکیفیت باشــند، به مرور زمان فرســوده 
مجدد آماده شود.
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تاسیس
شرکت سهامى خاص سدید فوالد حدید درتاریخ 1401/02/10 به شماره ثبت 70855 به شناسه ملى 14011091709 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ساخت و تولید سازه هاى فلزى و خرید وفروش صادرات و واردات 
مواد اولیه فلزى (آهن آالت و ورق هاى فلزى و فوالدى)، پس از کسب مجوزهاى الزم، خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، 
اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، 
شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد) 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 ، شــهر اصفهان، محله خانه اصفهان ، خیابان ماه فرخى ، خیابان گلخانه ، پالك 628 ، ساختمان مهدى ، 
طبقه ششم ، واحد 601 کدپستى 8194818816 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100000 
سهم 10000 ریالى تعداد 100000 ســهم آن با نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط موسســین طى گواهى بانکى شماره 8825893 مورخ 
1400/11/18 نزد بانک صادرات ایران شعبه خیابان رباط با کد 190330 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت 
مدیره خانم مهناز محمدى زانیانى به شماره ملى 1270404830 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد عسگریان لمجیرى به 
شماره ملى 1285098692 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى وحید عسگریان به شماره ملى 
1292184019 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم آرزو محمدى لمجیرى به شماره ملى 1292309784 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 رئیس هئیت مدیره یا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى على محمدى زانیان به شماره ملى 1271944669 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم شهناز جمشیدى نیک به شماره ملى 1285773632 
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 (1313907)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود توسعه تجارت ساروج سپاهان درتاریخ 1401/02/08 به شماره ثبت 2741 به شناسه ملى 14011084044 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و توزیع، صادرات و واردات کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى، انواع عایق هاى حرارتى و برودتى، رطوبتى ( شامل پشم شیشه، پشم سنگ، سرامیک فایبر آجرنسوز، ایزوگام و ساندویچ پانل، 
کاغذ کرافت ) کلیه آهن آالت اعم از ورق هاى سیاه و رنگى، گالوانیزه،روغنى، آلیاژى، قلع اندود، ورق هاى الومینیوم، انواع تیرآهن، میلگرد، قوطى،پروفیل 
ونبشى وناودانى ، فروش و اجراى پوشش سقف ســالن هاى صنعتى، انواع کارتن پالست، تورهاى فلزى و صفحه هاى مشبک و کلیه مصنوعات فلزى، 
مواد تولید ایزوگام شامل انواع قیر، تیشو، پلى استر، فویل آلومینیوم، روغن، گیریس، هیدرو کربن ها، حاللها و خرید و فروش انواع چسپ ورزین و انجام 
فعالیتها با صنایع بسته بندى ، ساخت بشکه هاى فلزى، خدمات ترخیص کاال، مظروف سازى قیر و روغن و گیریس، فروش و پیمانکارى و اجراى کلیه 
کاالهاى ساختمانى، سنگ هاى ساختمانى، کاشى و سرامیک و سیمان، خرید ، فروش، ســاخت و اجراى کلیه مخازن فلزى و سازه هاى فلزى، فروش 
و اجراى لوله هاى مانیسمان و شیرهاى صنعتى وپایپینگ . شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، 
انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شــرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، افتتاح حساب نزد کلیه بانک ها و 
موسسات اعتبارى دولتى وخصوصى،اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان خمینى 
شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله جوادیه ، بلوار امیر کبیر ، خیابان سردارشهیدمحمدتقى رستمى [139] ، پالك 236 ، طبقه همکف کدپستى 
8418714911 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى امیر رضا شکرانى 
به شماره ملى 1141180138 دارنده 9900000 ریال سهم الشــرکه خانم فروغ حیدرى فروشانى به شماره ملى 1757504842 دارنده 100000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى امیر رضا شکرانى به شماره ملى 1141180138 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود خانم فروغ حیدرى فروشانى به شماره ملى 1757504842 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشــد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1313848)

آگهى تغییرات
شرکت صحرا فوالد سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 66669 و شناسه ملى 14009720025 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/12/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : هوتن هاتفى بشماره ملى 1271985373 بعنوان رئیس هیات مدیره و رومینا هاتفى بشماره ملى 1271711613 بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و میالد 
اجودانیان بشماره ملى 1272267326به سمت نایب رئیس هیات مدیره براى بقیه مدت دو سال تا تاریخ 1402/03/05 انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1314063)

آگهى تغییرات
شرکت ساخت و توسعه گوهر حدید سهامى خاص به شماره ثبت 67630 و شناسه ملى 14009975180 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/02/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، دهستان جوزدان ، روستا شهرك صنعتى نجف آباد2، محله شهرك صنعتى 
نجف آباد2 ، خیابان رازى ، خیابان 16 ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8585165452 انتقال یافت و ماده 3 اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1314068)

یکى از بیمارى ها و حساسیت هایى که ممکن است شما را در طول روز کالفه و ناراحت کند، حساسیت سیسنوس ها 
و آب ریزش بینى است. عموما تصور مى شود دلیل این اتفاق محدود به سرماخوردگى مى شود، اما این یک تصور 

غلط است. آب ریزش بینى دالیل مختلفى دارد که در ادامه به مهم ترین آن ها اشاره مى کنیم.

با وجود این که براى عملکرد درست بدن به مقدارى 
سدیم نیاز داریم، نیازى به افزودن نمک به وعده هاى 

غذایى نیست!
واقعیت این اســت که بیشــتر ما نمک بیــش از حد 
مى خوریم. براى عملکرد درســت بــدن به مقدارى 
ســدیم نیاز داریم، اما مى توانیم تمام آنچه را که نیاز 
داریم از غذا هاى کامل (مثــًال غذا هاى دریایى، نان و 

شیر) تامین کنیم. 

نیازى به افزودن نمک از نــوع صورتى فانتزى یا ... به 
وعده هاى غذایى نیست.

1) گیاهــان و ادویه جــات تــازه را جایگزین نمک
 کنید.

2) چاشنى هاى خریدارى شده در فروشگاه را به جاى 
فلفل قرمز و سیر کنار بگذارید.

3) ســس هاى خــود را در خانــه از ابتــدا درســت 

کنید.
4) آب موجود در سوپ ها و خورشت ها را عوض کنید.

5) گوشت هاى فرآورى شده مانند سوسیس و بیکن را 
با گوشت تازه جایگزین کنید.

6) میوه هاى تازه یا ماســت را به جاى چیپس و چوب 
شور انتخاب کنید.

7) در صورت امکان، از نمک استفاده نکنید.

8) در آشپزخانه خالق باشید و غذا هاى مورد عالقه خود 
را در خانه درست کنید.

9) کنســرو لوبیا را آبکش کرده و زیر آب بشــویید تا 
مقدارى از نمک آن شسته شود.

10) در کنار غذاى خود از میوه هــاى مرکبات (لیمو، 
لیموترش، پرتقال) استفاده کنید تا طعم متفاوتى روى 

پروتئین ها داشته باشید.

10 نکته براى داشتن 
پوست سالم
 در سرما

موز حاوى تشعشعات مضر براى سالمتى است

 دالیل مختلف آب ریزش بینى

استفاده از مرطوب کننده در خانه یا محل کار، 
رطوبت را به هواى خشــک زمستان اضافه 
کرده و به مرطوب نگه داشتن پوست کمک 
مى کند. رطوبت ساز را در اتاقى که بیشترین 

زمان را در آن ها مى گذرانید، قرار دهید.

وقتى بیرون هوا خنک اســت، اولین کارى 
که مى خواهید انجام دهید چیســت؟ گرما را 
باال ببرید! اما گرماى مرکزى مى تواند هواى 
خانه شما را خشک تر کند؛ بنابراین براى حفظ 
سالمت پوست، دماى محیط خانه را بین 20 

تا 22 درجه تنظیم کنید.

صابون نامناسب باعث خارش و خشکى 
پوســت مى شــوند. بــه عنــوان مثال، 
صابون هــاى معمولــى مى توانند حاوى 
مواد معطر و اســانس هاى تحریک کننده 
پوست باشــند. در عوض، یک پاك کننده 
داراى رطوبــت و بدون عطــر یا یک ژل 
شست وشوى بدن مى تواند انتخاب خوبى 

براى پوست شما باشد.

در ماه هاى ســرد، پاك کننده هاى مبتنى 
بر کرم را انتخاب کنید و از شــوینده هاى 
داراى الکل که پوست را خشک تر مى کند، 
خوددارى کنید. شــب ها از مرطوب کننده 
غنى ترى براى صورت خود استفاده کنید. 
لب هایتان را فراموش نکنید. اســتفاده از 
یک مرطوب کننده مى تواند باعث بهبود 

لب هاى خشک و ترك خورده شود.

پس از شستشــوى دست، پوســت آن را با 
مرطوب سازى سالم نگه دارید. دکتر استین 
گلد، متخصص پوست مى گوید: بهتر است از 
یک کرم یا پماد در زمستان استفاده کنید. در 
مناطق گرم و مرطوب نیز استفاده از لوسیون 
مناسب است. شستن دست در روز هاى سرد 
ســال به دلیل خطر ابتال به سرما خوردگى و 
آنفلوآنزا و حاال هم به دلیل همه گیرى کرونا 
بسیار اهمیت دارد. استفاده از کرم دست بعد 
از هر بار شستشو مى تواند به سالمت پوست 

دست کمک کند.

در روز هاى روشــن زمســتان، برف اشــعه 
خورشــید را تا 80 درصــد منعکس مى کند. 
فریب روز هاى تاریک زمستانى را نخورید چرا 
که اشعه ماوراى بنفش مضر خورشید مى تواند 
در ابر ها نفوذ کرده و همچنان صدمه بزند. به 
همین خاطر اســتفاده از ضد آفتاب در هواى 
سخت زمســتان نیز به همان اندازه تابستان 

بسیار مهم است.

بســیارى از پارچه ها در هواى سرد مى توانند 
خشکى پوست را تشــدید کنند. استین گلد 
مى گوید: از تماس مستقیم پشم و لباس هاى 
خشن با پوســت خوددارى کنید. این جنس 
پارچه ها مى تواند باعــث تحریک و خارش 

پوست خشک شوند.

باربــارا آر رید، متخصص پوســت مى گوید: 
گاهى اوقات پوست بسیار خشک است، در این 
شرایط مى توان از طریق غذا ها یا مکمل هایى 
که حاوى اســید هاى چرب امگا 3 یا امگا 6 
هستند، مانند روغن ماهى و روغن بذر کتان، 

به مرطوب شدن پوست کمک کرد.

پوشیدن لباس و کفش مرطوب باعث تحریک 
بیشتر پوســت و ایجاد خارش مى شود. اگر 
دســتکش، جوراب یا لباس هاى دیگر شما 
خیس شد، حتماً آن ها را در اسرع وقت تعویض 

کنید.

دوش گرفتــن با بخــار به مــدت طوالنى 
ممکن است در زمستان وسوسه انگیز باشد، 
اما متخصصان پوســت پیشــنهاد مى کنند، 
براى حفظ رطوبت پوســت، دوش ولرم 5 تا 
7 دقیقه اى، داشته باشــیم. همچنین هنگام 
شستن دست ها نیز نباید بیش از حد از آب گرم 
استفاده شود. اگر هنگام شست وشو پوست شما 
قرمز مى شود این یعنى آب خیلى گرم است. 
به گفته مراکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى ها 
(CDC) شستن دســت ها با آب خنک تر به 
اندازه آب گرم در از بین بــردن میکروب ها 
موثر اســت و براى پوســت تحریک پذیرى 

کمترى دارد.

1
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 از دستگاه رطوبت ساز 
استفاده کنید

دماى خانه را تنظیم کنید

پاك کننده هاى بدون عطر

روند مراقبت از پوست 
صورت را اصالح کنید

مرطوب کردن دستان

ضد آفتاب بزنید

 لباس مناسب بپوشید

درست غذا بخورید 

لباس مرطوب را عوض کنید

 دوش ولرم بگیرید

هواى سرد و خشک مى تواند پوست شما 

را دچار خشکى، خارش، التهاب و قرمزى 
کند.

با رعایــت این نکات، بــه حفظ رطوبت 

طبیعى پوست خود کمک کنید و به مبارزه 
با خشکى زمستان بروید.

اگر بعد از رعایت این نکات، پوست هنوز 

هم احساس خشکى، ناراحتى و تحریک 

دارید، اســتین گلد پیشــنهاد مى کند از 

یک کرم هیدروکورتیزون بدون نســخه 

استفاده کنید. او مى گوید: اگر بعد از چند 

روز بهبودى مشاهده نکردید، با پزشک 

خود صحبت کنید. بــراى غلبه بر اثرات 

خشکى زمستان بر روى پوست خود ممکن 

است به یک مرطوب کننده قوى با نسخه 
نیاز داشته باشید.

2. سرماخوردگى، متهم همیشگى
سرماخوردگى هم از جمله شایع ترین دالیل آب ریزش 
بینى است که عالیم مشــهودى دارد. گرفتگى بدن، 
گلو درد، عطســه کرد و آب ریزش چشم و... عالئمى 
هستند که نشان مى دهند شــما دچار سرماخوردگى 
شده اید و ویروس سرماخوردگى وارد بینى و بدن شما 
شــده. در این حالت بدن 
وارد فرآیند مقابله با این 
ویروس مى شــود و یکى 
از عوارض آن آب ریزش 

بینى است.      

3. آلرژى یک متهم فصلى
اگــر احســاس مى کنیــد بــدن شــما در مقابل 
حساسیت هاى فصلى واکنش نشان مى دهد، یک 
بار براى همیشه با مشــورت و نظر یک پزشک با 
دالیل و راه هاى مقابله با آن آشنا شوید. وقتى شما در 
معرض مواد محرك قرار مى گیرید ممکن است بینى 
شما تحریک شود، خصوصا زمانى که بدن شما نیز به 
حساسیت هاى فصلى حساس باشد. به طور معمول 
قرار گرفتن در معرض ماده آلرژن باعث خارش بینى، 
تورم داخل بینى و عطسه هاى زیاد و تولید موکوس 

آبکى زیادى شود.

موز به دلیل وجود عنصر رادیواکتیو که در آن وجود دارد، مى تواند براى سالمتى خطرناك باشد.
 دو دانشمند از دانشگاه هوانوردى و فضانوردى پکن، ژیان سائوتین و لیائو جى، در مقاله اى صحبت کردند که موز 

به دلیل وجود عنصر رادیواکتیو که در آن وجود دارد، مى تواند اندکى براى سالمتى مضر باشد.
محققان دریافته اندکه میوه ها عالوه بر پتاسیم معمولى بى ضرر، حاوى پتاسیم 40 نیز هستند که منبع پرتو هاى 

یونیزه کننده است که بر سالمتى تأثیر منفى مى گذارد؛ البته میزان این ماده در موز کم است.
این دو دانشمند گفته اند که دوز تابش دریافتى از خوردن یک موز حدود 0.0778 میکروسیورت که این مقدار بسیار 

ناچیز است. در مقایسه، سى تى اسکن از قفسه سینه معادل 70 هزار موز است. 
این دو متخصص همچنین خاطرنشان کردند که تشعشــعات رادیواکتیو در همه جا انسان را احاطه مى کند، به 

ویژه در هنگام معاینات اشعه ایکس و توموگرافى کامپیوترى، و همچنین هنگام سیگار کشیدن، زیرا 
پولونیوم-210 و سرب-210 موجود در تنباکو بسیار خطرناك تر از موز هستند.

دانشــمندان گاهى از یک معادل موز براى اندازه گیرى 
رادیواکتیویته یک منبع اســتفاده مى کنند؛ به عنوان 

مثال حداکثر اثر مجاز نیروگاه هاى هسته اى متناسب 
با مصــرف 2.5 هزار موز 

در سال اســت که دوز 
کشــنده آن حدود 35 

میلیون خواهد بود.

4. گریه کردن زیاد و مصرف غذا هاى تند
در برخى موارد نیز گریه کردن طوالنى باعث مى شود 
قطره هاى اشک به دریچه هاى سینوسى شما برود و 
باعث تحریک آن ها شود. در مورد دیگر نیز مصرف 
غذا هاى تند مى تواند زمینه ساز ریزش آب بینى شود.

1. عفونت سینوس، نشانه: تب داشتن
یکى از رایج ترین دالیل آب ریزش بینى عفونت یا 

حساس شدن سینوس هاى شماست. 
به این ترتیب که اگر تب دارید و به دلیل خســتگى 
نمى توانید از جایتان بلند شــوید، ســرفه، خلط یا 
ترشحات غلیظ زرد یا سبز رنگ دارید ممکن است 

دچار عفونت سینوسى 
شــده باشــید. در این 
حالــت خلــط گلو هم 
ممکن اســت داشــته 

باشید. 

10 راه براى کاهش مصرف نمک

را

ب

ختلف ل دال

هش مصرف نمک

آگهى تغییرات
ل اسه

د به
کشیدن، زیرا ر

ز موز هستند.
دازه گیرى ى
اســتفاده مى کنند؛ به عنوان  بع

ثال حداکثراثرمجاز نیروگاه هاى هسته اى متناسب 
5مصــرف2.5 هزار موز
سال اســت که دوز 
5ــنده آن حدود 35

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

راى شماره 140060302026012270 مورخ 1400/09/17 هیات سه آقاى محمد نوشاهى 
به شناسنامه شماره 69858 کدملى 1281798428 صادره اصفهان فرزند عباسعلى بصورت 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 733,63 مترمربع از پالك شماره 
15042 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 
رسمى عباسعلى نوشاهى موضوع سند تقسیم نامه شماره 24162 مورخ 1321/11/07 دفتر 

4 اصفهان برابر قباله عادى مع الواسطه به متقاضى فوق واگذار گردید
راى شماره 140060302026012268 مورخ 1400/09/17 هیات سه خانم اکرم نوشاهى 
به شناسنامه شماره 1596 کدملى 1286755182 صادره اصفهان فرزند عباسعلى بصورت 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 733,63 مترمربع از پالك شماره 
15042 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 
رسمى عباسعلى نوشاهى موضوع سند تقسیم نامه شماره 24162 مورخ 1321/11/07 دفتر 

4 اصفهان برابر قباله عادى مع الواسطه به متقاضى فوق واگذار گردید
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: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/08 - م الف: 1314374 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى 

2/291/

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

راى شماره 140060302026016065 مورخ 1400/12/17 هیات یک خانم عزت پایمزد به 
شناسنامه شماره 14 کدملى 1111032475 صادره فالورجان فرزند حسن بصورت ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 129,81 مترمربع از پالك 15159 اصلى واقع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت 

وراث صدیقه بیگم زارع
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: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/08 - م الف: 1314389 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى 

2/293/

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

1 راى شماره 140060302026013623 مورخ 1400/10/20 هیات سه آقاى محمد جواد 
میزبانى به شناســنامه شــماره 554 کدملى 1284945871 صادره اصفهان فرزند ابراهیم 
بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 17,04 مترمربع از پالك شماره 210 فرعى 
از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت عباسعلى مهاجرانى موضوع سند انتقال 1701 مورخ 

1341/12/26 دفتر 86 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: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/08 - م الف: 1314435 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى 

2/295/

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

راى شماره 140060302026012525 مورخ 1400/09/23 هیات چهار آقاى خانم نرگس 
بهرامى به شناسنامه شــماره 4 کدملى 1159813493 صادره داران فرزند عباس بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 230 مترمربع از پالك شــماره 309 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان طبق مالکیت رسمى متقاضى 

موضوع سند انتقال 69694 مورخ 73/1/20 دفتر 9 اصفهان تایید گردید.  
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: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/08 - م الف: 1314531 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى 

2/297/

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

راى شــماره 140060302026016026 مورخ 1400/12/16 هیــات یک خانم صدیقه 
محمدپور به شناسنامه شــماره 1607 کدملى 1286694876 صادره از اصفهان فرزند على 
صورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 96,37 مترمربع از پالك شماره 41 فرعى از 14458 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله 

عادى مع الواسطه از مالکیت عباس ماهرانى 
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: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/08 - م الف: 1314601 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى 

 2/299/

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

راى شماره 140060302026011950 مورخ 1400/09/09 هیات یک خانم معصومه یزدانى 
آدرمنابادى به شناسنامه شماره 1338 کدملى 1287021794 صادره اصفهان فرزند غالمرضا 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 109,35 مترمربع از پالك 15178 اصلى واقع 

در اصفهان بخش 5  اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق مالکیت رسمى متقاضى 
موضوع سند انتقال 85398 - 98/3/1 دفتر 187 اصفهان تایید گردید. 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 

1315660 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/306

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

راى شــماره 140060302026016139 مورخ 1400/12/21 هیات یک خانم زهرا نورى 
لنجان نوکابادى به شناسنامه شــماره 1103 کدملى 1289380627 صادره اصفهان فرزند 
على محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 90,83 مترمربع از 
پالك شماره 211 فرعى از 14916 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت فضل اله امین الرعایا موضوع 

سند انتقال شماره 823937- 1350/06/21 دفتر 36 اصفهان 
راى شــماره 140060302026016140 مورخ 1400/12/21 هیات یک آقاى حمیدرضا 
صاحب جمعى به شناسنامه شماره 45551 کدملى 1280881097 صادره اصفهان فرزند على 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 90,83 مترمربع از پالك شماره 
211 فرعى از 14916 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت فضل اله امین الرعایا موضوع سند انتقال 

شماره 823937- 1350/06/21 دفتر 36 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 1315593 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /2/308

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

راى شماره 140060302026011647 مورخ 1400/09/04 هیات دو خانم عاطفه رنگیرز به 
شناسنامه و کدملى 0016169581 صادره تهران بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
117,74 مترمربع از پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5  اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان طبق مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 7969 - 99/7/9 دفتر 268 

اصفهان واگذار گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 

1315250 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/310

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

1 راى شماره 140060302026015291 مورخ 1400/11/28 هیات سه خانم هداالسادات 
شوبیرى به شناسنامه شماره 4492 کدملى 3934455301 صادره فرزند سیدحسین بصورت 
یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 135,05 مترمربع از پالك 
شماره 261 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواســطه از مالکیت مرتضى مهاجرانى موضوع سند 

انتقال 20299 مورخ 1352/12/12 دفتر 182 اصفهان 
1 راى شماره 140060302026015294 مورخ 1400/11/28 هیات سه آقاى جواد جابرى 
پوده به شناسنامه شماره 3116 کدملى 1289601127 صادره فرزند رمضانعلى بصورت چهار 
دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 135,05 مترمربع از پالك شماره 
261 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى برابر قباله عادى مع الواســطه از مالکیت مرتضى مهاجرانى موضوع ســند انتقال 

20299 مورخ 1352/12/12 دفتر 182 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 1315405 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /2/312

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

1ـ راى شــماره 140060302026012271 مــورخ 1400/09/17 هیــات ســه آقــاى 
سیدمحمدامین استرآبادى جلفائى به شناسنامه شماره 1271845652 کدملى 1271845652 
صادره فرزند سیدحســین بصورت چهاردانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 230,28 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رســمى متقاضى موضوع سند انتقال 26747 مورخ 

1399/02/02 دفتر 297 اصفهان 
2ـ راى شــماره 140060302026012272 مورخ 1400/09/17 وراى اصالحى شــماره 
140060302015299 مورخ 1400/11/28 آقاى امیرحسین صالحى به شناسنامه شماره 
172 کدملى 5759807358 صادره از چادگان فرزند حشمت اله بصورت دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 230,28 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع 

سند انتقال 26747 مورخ 1399/02/02 دفتر 297 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 1315331 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /2/314

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

1ـ راى شــماره 140060302026008494 مورخ 1400/06/23 هیات یک آقاى هادى 
قاسمى نیسیانى به شناسنامه شماره 13 کدملى 1189901994 صادره اردستان فرزند حبیب 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه در حال ساخت به مساحت 168,50 
مترمربع از پالك شــماره 53 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهــان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رســمى متقاضى موضوع سند انتقال 96692 مورخ 

1395/12/04 دفتر 62 اصفهان 
2ـ راى شــماره 140060302026009036 مورخ 1400/06/23 هیات یک آقاى اکبر قاسمى 
نیسیانى به شناسنامه شماره 35 کدملى 1189912805 صادره اردستان فرزند حبیب اله نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب  خانه در حال ساخت به مساحت 168,50 مترمربع از پالك 
شماره 53 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 96692 مورخ 1395/12/04 دفتر 62 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 

1315344 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/316

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

1 راى شماره 140060302026015273 مورخ 1400/11/28 هیات سه آقاى محمد جابرى 
دورکى به شناسنامه شــماره 1198 کدملى 1287353347 صادره اصفهان فرزند عزت اله 
بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 129,69 مترمربع از پالك 
شــماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 14124 مورخ 1336/11/15 دفتر 65 اصفهان 

خریدارى مع الواسطه از مالکیت اسداله طوطیان 
1 راى شــماره 140060302026015272 مورخ 1400/11/28 هیات ســه خانم اشرف 
عباسیان دورکى به شناسنامه شماره 1344 کدملى 4689478181 صادره اردل فرزند اصغر 
بصورت چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 129,69 مترمربع از 
پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 14124 مورخ 1336/11/15 دفتر 65 اصفهان 

خریدارى مع الواسطه از مالکیت اسداله طوطیان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 

1315169 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/318

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

1 راى شماره 140060302026013679 مورخ 1400/10/21 هیات سه آقاى محمد زینلى 
حسین آبادى به شناسنامه شماره 1270136720 کدملى 1270136720 صادره فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 136,43 مترمربع از پالك شماره 15182 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان مالکیت رسمى 
متقاضى موضوع سند انتقال 16454 مورخ 1395/05/28 دفتر 237 اصفهان و سند انتقال 

شماره 11976 مورخ 1397/08/21 دفتر 336 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 

1315137 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/320

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

راى شماره 140060302026014299 مورخ 1400/11/04 هیات دو آقاى حسن دادخواه 
عسکرانى به شناسنامه شــماره 35 کدملى 5499689131 صادره فرزند ابوطالب بصورت 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 209,881 مترمربع از پالك شماره 20 فرعى از 
14458 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر 
قباله عادى مع الواسطه از مالکیت خانم کیقانوش هایراپتیان موضوع سند انتقال 37152 - 

1344/08/03 دفتر 15 دفتر اصفهان  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 

1315144 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/322

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

1 راى شماره 140060302026013653 مورخ 1400/10/20 هیات سه آقاى محمدرضا 
شکرى به شناسنامه شماره 49777 کدملى 1280387734 صادره اصفهان فرزند مرتضى 
بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 218,33 مترمربع از پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان مالکیت رسمى 

متقاضى موضوع سند انتقال 17176 مورخ 1399/07/13 دفتر 434 اصفهان  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 

1315112 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/324

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

راى شماره 140060302026014604 مورخ 1400/11/11 هیات چهار آقاى امیر باقرى 

کیچى به شناسنامه شماره 1270950134 کدملى 1270950134 صادره فرزند احمد بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 143,82 مترمربع از پالك شماره 128 فرعى از 14915 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله 
عادى مع الواسطه از مالکیت سیف اله نیکبخت نصراللهى موضوع سند انتقال 20098 مورخ 

1352/12/04 دفتر 82 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: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/08 - م الف: 1315023 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى 

2/326/

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

راى شماره 140060302026015345 مورخ 1400/11/30 هیات چهار خانم زرین طالب 
پور دهکردى به شناسنامه شماره 136 کدملى 4689258252 صادره اردل فرزند على بصورت 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 49,48 مترمربع از پالك شماره 309 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى مورد ثبت صفحه 

160 دفتر 56 امالك و سند انتقال بشماره 94568 مورخ 1379/12/21 دفتر 9 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 

1314723 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/328 

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

راى شــماره 140060302026009616 مــورخ 1400/07/11 هیــات یک آقاى مهدى 
عبداللهى به شناسنامه شماره 32 کدملى 5659609783 صادره کوهپایه فرزند حسن بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167,80 مترمربع از پالك شــماره 105 فرعى 14915 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق قباله عادى مع 
الواسطه از مالکیت محمد حسن نجفى زاده موضوع سند تقسیم 1701- 41/12/26 دفترخانه 

86 اصفهان واگذار گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 

1314715 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/330

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

شــماره: 140060302006008885- تاریخ: 1400/12/23 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006001735 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم حیات اله شاهدوست 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 انتقال قطعى شماره 128834 
مورخ 1400/6/17 دفتر 46 خمینى شهر و مالحظه نقشه 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 داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز 
گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم حیات اله شاهدوست به شناسنامه شماره 1020 کدملى 
1129214699 صادره فرزند مراد در ششــدانگ یکباب خانه ســه طبقه در حال ساخت به 
مساحت 197/35 مترمربع پالك شماره 4747 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 8/96 متر درب و دیواریست به گذر 

شرقا به طول 21/90 متر دیوار به دیوار پالك 6376 فرعى 
جنوبا به طول 8/93 متر درب و دیواریست به گذر 

غربا به طول 22/30 متر دیواریست به گذر 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/08- م الف: 1313718 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد 
کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید 

امیرحسین حسن زاده /2/332

فقدان سند مالکیت 
شــماره: 26004352 - تاریخ: 1401/2/19 - سند مالکیت دو ســهم مشاع از سیزده سهم 
ششــدانگ پالك ثبتى 983 فرعى از 13550-  اصلى بخش 5 ثبت اصفهان (باستثناء بهاء 
ثمنیه اعیانى آن) که سابقًا تحت شماره 13550/274 بوده است و به شرح صفحه 222 دفتر 
168 ذیل ثبت شماره 34814 و شــماره چاپى 087761 بنام آقاى محمدعلى فرخى فرزند 
رحیم کدملى 1286403030 صادر و تسلیم اکنون آقاى هادى فرخى فرزند محمدعلى وکیل 
مالک فوق طبق وکالتنامه شــماره 12850 مورخ 1401/2/4 دفتر 365 اصفهان درخواست 
صدور سند مالکیت المثنى پالك فوق را نموده است لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کســى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه  کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شــد. م الف: 1315711 - رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- سید اسداله موسوى /2/334
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فقدان سند مالکیت 
شماره: 26004355 - تاریخ: 1401/2/19 - سند مالکیت ده سهم مشاع از سیزده سهم 
ششــدانگ پالك ثبتى 331 فرعى از 13550-  اصلى بخش 5 ثبت اصفهان که به شرح 
صفحه 8 دفتر 186 ذیل ثبت شماره 37264 و شماره چاپى 847371 سرى الف سال 81 
بنام آقاى محمد على فرخى فرزند رحیم کدملى 1286403030 صادر و تســلیم اکنون 
آقاى هادى فرخى فرزند محمدعلى وکیل مالک فوق طبق وکالتنامه شماره 12850 مورخ 
1401/2/4 دفتر 365 اصفهان درخواست صدور سند مالکیت المثنى پالك فوق را نموده 
است لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک 
نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه  کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1315707 - رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - سید اسداله موسوى /2/335

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

راى شماره 140060302026015689 مورخ 1400/12/05 هیات دو آقاى محمدعلى 
سعیدى به شناسنامه شماره 12 کدملى 1189909553 صادره اردستان فرزند على بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 157,38 مترمربع از پالك شماره 134 فرعى از 
14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5  اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 

رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 20215 - 1399/09/24 دفتر 336 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته 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، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 1315932 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى /2/336

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

راى شماره 140060302026014923 مورخ 1400/11/20 هیات یک شرکت خدماتى 
زیارتى سیاحتى هجرت قلوب سپاهان (سهامى خاص) به شناسه ملى 10260378674 
و شماره ثبت 16940 در اداره ثبت شرکتهاى اصفهان بصورت ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 40 مترمربع از پالك شــماره 13992 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رســمى متقاضى موضوع سند انتقال 103933 - 

1384/04/30 دفتر 9 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته 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، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 1316012 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى /2/338

فقدان سند مالکیت 
شماره: 26004357 - تاریخ: 1401/2/19 - سند مالکیت ده سهم مشاع از سیزده سهم 
ششــدانگ پالك ثبتى 330 فرعى از 13550-  اصلى بخش 5 ثبت اصفهان که به شرح 
صفحه 5 دفتر 186 ذیل ثبت شماره 37262 و شماره چاپى 847372 سرى الف سال 81 
بنام آقاى محمد على فرخى فرزند رحیم کدملى 1286403030 صادر و تســلیم اکنون 
آقاى هادى فرخى فرزند محمدعلى وکیل مالک فوق طبق وکالتنامه شماره 12850 مورخ 
1401/2/4 دفتر 365 اصفهان درخواست صدور سند مالکیت المثنى پالك فوق را نموده 
است لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک 
نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه  کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1315699 - رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - سید اسداله موسوى /2/340

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

1 راى شماره 140060302026015465 مورخ 1400/12/02 هیات سه خانم عزت دریاب 
به شناسنامه شــماره 396 کدملى 1290587655 صادره اصفهان فرزند عبداله بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان باستثناء بهاى ثمنیه آن به مساحت 109,48 مترمربع از پالك 
شماره 26 فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت حیدر ماهرانى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته 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، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/24 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/03/08 - م الف: 1315738 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى /2/341

آگهى تغییرات 
شرکت آرین فیدار تابناك شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 67314 و شناسه 
ملى 14009897661 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى 
اصفهان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله امام خمینى ، خیابان امام خمینى ، خیابان شهید زرین ، پالك 116 
، طبقه همکف ، کدپستى 8195813428 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1313905)

آگهى تغییرات 
شرکت آرین فیدار تابناك شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 67314 و 
شناسه ملى 14009897661 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1400/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * ماده 32 اصالحى: 
شرکت به وسیله هیأت مدیره اى مرکب از 3 الى 5 نفر که از بین سهامداران 
انتخاب مى شوند ، ادراه خواهد شد و هر کدام به تنهایى یا تماما توسط مجمع 
عمومى عادى یا عادى بطور فوق العاده قابل عزل مى باشــند . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1314052)

02

03

روزنامه «همشــهرى» در گزارشــى به حضور یحیى گل 
محمدى روى نیمکت فصل جارى تیم پرسپولیس پرداخته 
است. در بخشــى از این گزارش آمده اســت: در مورد رقم 
قرارداد یحیى حرف و حدیث هاى بسیار زیادى وجود دارد 
و گمانه زنى ها و اخبار غیررسمى از 15میلیارد تومان براى 
خودش تا یــک میلیون و 100 هــزار دالر براى خودش و 
دستیارانش متنوع است. طبیعتا تا زمانى که یک منبع رسمى 
در این مورد اظهارنظر نکند، واقعیت ماجرا روشن نخواهد 
شد. هر چه باشد اما به نظر مى رسد گل محمدى به اندازه یک 
سرمربى خوب خارجى (در حد برانکو یا کالدرون) و چه بسا 

حتى بیشتر از آنها پول مى گیرد. 

ســایت breakingthelines در مطلبى به آنالیز عملکرد 
مهدى طارمى پرداخته اســت. در بخشــى از این مطلب 
آمده: طارمى از بســیارى جهات یک بازیکن ترکیبى بین 
پست هاى شماره 9 و 10 است. او مى تواند موقعیت آفرینى 
کند، از فضاهاى خالى به سمت دروازه حریف حمله کند و 
گل بزند. او از بســیارى جهات شبیه بنزما است. باتوجه به 
اینکه این بازیکن ایرانى در ماه جوالى 30ساله مى شود، 
مشخص نیست که آیا ســایر تیم هاى مطرح اروپایى به 
دنبال جذب او هستند یا خیر و اگر این کار را انجام دهند، 
پورتو باالترین مبلغ را بــراى جدایى او طلب خواهد کرد. 
قرارداد طارمى در سال 2024 به پایان مى رسد. او یکى از 
بهترین بازیکنان پرتغال و آخرین مهاجم میانى است که 
پس از رادامل فالکائو و جکسون مارتینز، استادیوم دراگائو 

را طوفانى کرده است.

یحیى چقدر
 از پرسپولیس گرفت؟ 

 طارمى شبیه بنزماست

01

رامین رضائیان با حضور دراگان اسکوچیچ روى نیمکت تیم 
ملى ایران دیگر نتوانســت در اردوهاى این تیم حاضر شود. 
از این رو پــس از حضور ناموفق در ابتــداى بازى هاى لیگ 
ستارگان قطر به پرسپولیس آمد تا مقابل چشمان اسکوچیچ 
بازى کند. با این حال این بازیکن باز هم نتوانســت جایى در 
تفکرات اسکوچیچ داشته باشــد. او که در بازى پرسپولیس 
مقابل ذوب آهن هنگام تعویض خود حاشــیه ایجاد کرد تنها 
گزینه این تیم در دفاع راست است تا یحیى گل محمدى نیز 
چاره اى جز پذیرش عذرخواهى او بابت رفتار غیر حرفه اى اش 
نداشته باشد. با این حال عملکرد رضائیان نتوانست نظر مثبت 
باشگاه را براى تمدید قرارداد فراهم کند تا این بازیکن از جمع 

سرخپوشان بار دیگر جدا شود.

بازگشت کوتاه
 به تیم ملى نرسید

مرضیه غفاریان
بیست و یکمین دوره از لیگ برتر فوتبال ایران در 
حال رسیدن به خط پایان است. هفته بیست و هفتم 
این مسابقات در حالى امشــب با برگزارى هشت 
دیدار به اتمام مى رسد که براى سومین هفته متوالى 
یکى از مهمترین بازى ها بین دو تیم از اصفهان و 

تهران برگزار مى شود. 
سپاهان و پرسپولیس باید از ساعت 21 و 50 دقیقه 
امشــب در برابر هم صف آرایى کنند. این مسابقه 
بخاطر حواشــى بازى برگشت فصل قبل دو تیم و 
حکم فدراسیون در خصوص بازى آنها در زمین بى 
طرف، در ورزشگاه شهید سلیمانى سیرجان برگزار 

خواهد شد.
با توجه به اینکه فقط چهار هفته به پایان لیگ برتر 
باقى مانده است این دیدار حســاس و 6 امتیازى 
عالوه بر آنکه مى تواند فاصلــه دو تیم در جدول 
رقابــت ها را تغییــر دهد نقش مهمــى در تعیین 

قهرمان لیگ خواهد داشت. 
شــاگردان محــرم روى کاغذ به همــراه دو تیم 
استقالل و پرسپولیس شــانس قهرمانى دارند، اما 
به دلیل فاصله 11 امتیازى آنها با آبى پوشــان در 
عمل نباید شــانس زیادى براى طالیى شدن جام 
قهرمانى قائل بود؛ ولى اگر بخت یار ســپاهانى ها 
باشد هیچ بعید نیست که بتوانند جاى پرسپولیس را 

در رده دوم بگیرند.

رســیدن به رده دوم جدول و کسب مجدد سهمیه 
آســیا مهمترین عامل انگیزشــى طالیى پوشان 
اصفهان در تقابل با پرسپولیس خواهد بود. شاگردان 
محرم پــس از متوقف کردن اســتقالل در نصف 
جهان، هفته پیش با یک گل از سد پیکان گذشتند 
و حاال با روحیه مضاعف آماده نبرد با رقیب دیرینه 

خود، پرسپولیس هستند.
مهاجمان طالیى پوش که به همراه پرسپولیس با 
37 گل زده در صدر جــدول گلزنان قرار گرفته اند 
در مصاف با مدافعانى چون سیدجالل حسینى کار 
چندان راحتى براى گشودن دروازه سرخ ها نخواهند 
داشت؛ اما آنها قادر خواهند بود با استفاده بهینه از 
موقعیت هایى که از سوى هافبک هاى تکنیکى و 
بازیکنان کنارى سپاهان روى دروازه حریف خلق 

مى شود راه گل زدن به تیم یحیى را پیدا کنند. 
مدافعان پرسپولیس در بازى هفته گذشته برابر ذوب 
آهن عملکرد ضعیفى از خود به نمایش گذاشــتند 
و نمره قبولى نگرفتند. ضمن اینکه سرخپوشــان 
پایتخت در بازى امشب، وحید امیرى و سعید آقایى 
را نیز به دلیل مصدومیت در اختیــار ندارند و این 
موضوع و افت خط دفاعى سرخپوشان مى تواند در 

مصاف امشب برگ برنده تیم نویدکیا باشد.
طالیى پوشان اصفهان اگر مى خواهند در انتهاى 
این بازى پیروز میدان لقــب بگیرند، باید در دفاع 
نیز منســجم تر عمل کنند و به بازیکنان تکنیکى 

و ســرعتى حریف اجازه ندهند که با اســتفاده از 
فضاهاى خالى پشت خط دفاع سپاهان به دروازه 
این تیم نفوذ پیداکنند. در غیر این صورت هر لحظه 
ممکن اســت ســنگر طالیى ها توسط مهاجمان 

فرصت شناس و با انگیزه پرسپولیس فرو ریزد. 
تیم یحیى هفته گذشته در حالى که 4 امتیاز تا صدر 
جدول فاصله داشت با توقف برابر تیم همشهرِى 
سپاهان، 2 امتیاز از دست داد و این موضوع باعث 
شــد فاصله اش با اســتقالل به عدد 6 برسد. این 
موضوع و عملکــرد ضعیف پرسپولیســى ها در 
برابر گاندوها باعث شــد انتقادات از یحیى بیش از 
پیش گســترش یابد و بدون شک گل محمدى و 
شاگردانش امشب به هیچ وجه دوست ندارند بازنده 

نبرد با شاگردان محرم باشند.  
انگیزه هر دو تیم براى کسب هر 3 امتیاز این بازى 
عالوه بر اینکه بر حساسیت و جذابیت الکالسیکوى 
ایران خواهد افــزود، کار را نیز براى آنها ســخت 
خواهد کرد. اما ســپاهانى ها قــادر خواهند بود با 
استفاده از تفکرات کادر فنى خود و قدرت تهاجمى 
بازیکنان و خالقیت و تکنیــک هافبک ها و البته 
تیزهوشى مدافعان این تیم در برابر حمالت رقیب  
گوى برترى در این میدان را از پرسپولیس بربایند. 
در این صورت شاگردان محرم با رسیدن به فاصله 2 
امتیازى سرخپوشان پایتخت، شانس خود را براى 

کسب سهمیه آسیایى دوچندان خواهند کرد.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان مى گوید به هیچ وجه با مسئوالن پرسپولیس براى عدم 
حضور تماشاگران در بازى رفت توافقى نشده است.

امروز شنبه 24 اردیبهشت یکى از حساس ترین دیدارهاى فصل میان دو تیم سپاهان و 
پرسپولیس به میزبانى سرخپوشان پایتخت نشین در ورزشگاه قاسم سلیمانى سیرجان 
برگزار خواهد شد؛ دیدارى که افشین پیروانى و محمد محمدى از مدیران پرسپولیسى 
معتقدند که به دلیل میزبانى صد در صدى سپاهان در بازى رفت باید با حضور صد در 

صدى تماشاگران پرسپولیس برگزار شود.
این ادعایى است که البته رضا فتاحى سرپرست سپاهان به آن واکنش تندى دارد و تاکید 
مى کند که چنین چیزى به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و آنها طبق قانون هوادارانشان 

را به ورزشگاه قاسم سلیمانى سیرجان اعزام خواهند کرد.
رضا فتاحى سرپرست سپاهان در واکنش به ادعاى پرسپولیسى ها که مى گویند در بازى 
رفت بر سر این موضوع توافق شده است، اینطور توضیح داد:« اصال به این شکل نیست. 
پیش از بازى رفت که در اراك برگزار شد، در جلسه هماهنگى پیش از مسابقه بحث این 
بود که 50 درصد سپاهانى ها بنر در ورزشگاه نصب کنند و 50 درصد پرسپولیسى ها. این 
موضوعى بود که مورد قبول ما واقع نشد و گفتیم باید طبق قانون عمل شود. ما گفتیم 
کل ورزشگاه باید به بنرهاى ما اختصاص داده شــود و پشت دروازه پرسپولیس را هم 

خالى مى گذاریم.»
او ادامه داد:« پس از این صحبت ها بود که گفتند باید صورتجلسه شود. بنابراین من، ناظر 

مسابقه و یکى از پرسپولیسى ها امضا کردند.» 
سرپرست ســپاهان در ادامه تاکید کرد که هیچ صحبتى در مورد هواداران نبوده است 
و اینطور توضیحاتش را پایان داد:« اصال چنین چیــزى نبوده که ما در مورد هواداران 
صحبت کنیم و فقط در مورد بنرها و پرچم هاى هوادارى صحبت به میان آمده است 
است. اصال صحبتى درباره هواداران نبوده و مطمئن باشید طبق قانون همه هواداران  مان 

را به سیرجان اعزام خواهیم کرد.»

در شب قطعى شدن قهرمانى آژاکس، یاران جهانبخش به کنفرانس لیگ صعود کردند.
در چارچوب مسابقات هفته سى و سوم و ماقبل پایانى فصل 22-2021 لیگ اردیویسه 
هلند، تیم فوتبال فاینورد که علیرضا جهانبخش در آن عضویت دارد، به مصاف تیم رده 

یازدهمى گو اهد ایگلز رفت.
علیرضا جهانبخش پس از اینکه در 13 مسابقه رسمى اخیر فاینورد در رقابت هاى لیگ 
اردیویسه، جام حذفى و لیگ کنفرانس اروپا در ترکیب ابتدایى قرار نگرفته بود، در این 

دیدار به جمع نفرات اصلى تیمش بازگشت و تا پایان بازى در زمین حضور داشت.
فاینورد این دیدار را با تک گل برایان لینسن در دقیقه 71 پیروز شد. ملى پوش ایرانى 
فاینورد در شبى که طلسم حضورش در ترکیب اصلى را شکست بود، تک گل تیمش را 

با یک توپ گیرى هوشمندانه براى لینس ساخته و پرداخته کرد.
او در این صحنه توپ بازیکن حریف را در میانــه هاى زمین زد که همین ضربه بدون 
برخورد به کسى در محوطه جریمه به لینس رســید و او در موقعیت تک به تک براى 

فاینورد گلزنى کرد.
این بیســت و پنجمین بازى جهانبخش براى فاینورد بود که سومین پاس گل او را به 
همراه داشت. ستاره ایرانى فاینورد در این فصل چهار گل هم زده است. یاران علیرضا 
که پایین تر از آژاکس و آیندهوون، شــانس صعود به لیگ قهرمانان اروپا را از 
دست داده بودند در شب قهرمانى آژاکس، با 71 امتیاز، سومى و صعود خود 

به لیگ کنفرانس اروپا را قطعى کردند.

سرپرست سپاهان:
هیچ توافقى در مورد هوادار 

صورت نگرفته است

جهانبخش، پایه گذار صعود 
فاینورد  به لیگ کنفرانس اروپا
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ضور دراگان اسکوچیچ روى نیمکت تیم
نســت در اردوهاى این تیم حاضر شود.
ضور ناموفق در ابتــداى بازى هاى لیگ
سپولیس آمد تا مقابل چشمان اسکوچیچ
ل این بازیکن باز هم نتوانســت جایى در
داشته باشــد. او که در بازى پرسپولیس
گام تعویض خود حاشــیه ایجاد کرد تنها
اع راست است تا یحیى گل محمدىنیز
 عذرخواهى او بابت رفتار غیر حرفه اى اش
حال عملکرد رضائیان نتوانست نظر مثبت
د قرارداد فراهم کند تا این بازیکن از جمع

 جدا شود.

 کوتاه
لى نرسید

سرپرست تیم فوتبال سپاه
حضور تماشاگران در بازىر
4امروز شنبه 24 اردیبهشت ی
پرسپولیس به میزبانى سرخ
برگزار خواهد شد؛ دیدارىک
معتقدند که به دلیل میزبانى
صدى تماشاگران پرسپولیس
این ادعایى است که البته رض
مى کند که چنین چیزى بهه
را به ورزشگاه قاسم سلیمانى
رضا فتاحى سرپرست سپاها
رفت برسر این موضوع توافق
پیش از بازى رفت که در اراك
0بود که 50 درصد سپاهانى ه
موضوعى بود که مورد قبول
کل ورزشگاه باید به بنرهاى

خالى مىگذاریم.»
او ادامه داد:« پس از این صح
مسابقه و یکى از پرسپولیسى
سرپرست ســپاهان در ادام
و اینطور توضیحاتش را پایا
صحبت کنیم و فقط در مور
است. اصال صحبتى دربارهه
را به سیرجان اعزامخواهیم

س
هیچ تو
صو

امشب؛ الکالسیکو؛ هفته سوم رویارویى اصفهانى ها  با تهرانى ها

این بار سپاهان این بار سپاهان 
قهرمان را تعیین مى کندقهرمان را تعیین مى کند

ِ
 امتیاز از دست داد و این موضوع باعث 
6ه اش با اســتقالل به عدد 6 برسد. این 
ها در  عملکــرد ضعیف پرسپولیســى
ها باعث شــد انتقادات از یحیى بیش از 
ترش یابد و بدون شک گل محمدى و 
 امشب به هیچ وجه دوست ندارند بازنده 

دان محرم باشند.  
3و تیم براى کسب هر 3 امتیاز این بازى 
که بر حساسیت و جذابیت الکالسیکوى 
افــزود، کار را نیز براى آنها ســخت  د
با   اما ســپاهانىها قــادر خواهند بود
فکرات کادر فنى خود و قدرت تهاجمى 
خالقیت و تکنیــک هافبک ها و البته 
مدافعان این تیم در برابر حمالت رقیب  
ى در این میدان را از پرسپولیس بربایند. 
2ت شاگردان محرم با رسیدن به فاصله 2
خپوشان پایتخت، شانس خود را براى

یه آسیایى دوچندان خواهند کرد.

ب ر و ل س ینپ و بو ور ی ى شبر ب زىجه ینب ج پ و ینبی
همراه داشت. ستاره ایرانى فاینورد در این فصل چهار گل هم زده است. یاران علیرضا 
که پایین تر از آژاکس و آیندهوون، شــانس صعود به لیگ قهرمانان اروپا را از 
71 امتیاز، سومى و صعود خود  1دست داده بودند در شب قهرمانى آژاکس، با

به لیگ کنفرانس اروپا را قطعى کردند.
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شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى درنظردارد، عملیات بارگیرى حمل وتخلیه مقدار25000 تن 
انواع نهاده هاى کشاورزى ازمبداء انبارهاى سازمانى در شهراصفهان به اقصى نقاط داخل وخارج استان را ازطریق برگزاري مناقصه عمومی یک 
مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از "دریافت 
اسناد مناقصه تا  ارائه پیشنهادو . . . " از طریق درگاه سامانه 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(توکن) را جهت  

شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان وتاریخ انتشارآگهى مناقصه درسامانه: 2001001553000003 روز پنجشنبه مورخ 1401/2/22 

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به نشانى :اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم 
3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.

4-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز پنجشنبه مورخ 1401/2/22 لغایت ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 1401/2/27
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد ، بارگزارى درسامانه بصورتpdf : تا ساعت18 روزشنبه مورخ 1401/3/7    

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.                                            
6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز یکشنبه مورخ 1401/3/8 ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.

7- مبلغ ونوع تضمین شــرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ 3,173,250,000 ریال مى باشــد که به دوصورت ضمانتنامه بانکى ویافیش واریزى 
به شماره حساب شــباى IR250100004001039704005791 نزدبانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ســاتنا با شناسه واریز30 کاراکترى

   301039761263500650000000000006   قابل ارائه   مى باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت درمناقصه  (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى 
بصورت فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز شنبه  مورخ 1401/3/7 به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت 

برگزارکننده مناقصه در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.                                                                                                                                       
*ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى شرکتwww.assc.ir وآدرس  

پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه : 1456 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان به شماره09132074426)

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى -   نوبت دوم
شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

م.الف : 1315234 شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزى

فراخوان مناقصه عمومى 
1- شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه 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.          

2-کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى 
 www.setadiran.ir:پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
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 1401/02/21  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:021-41934
2-4 -دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

 (www.setadiran.ir) 5 -اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر اســتانها، در سایت سامانه
بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

چاپ اولچاپ اول

شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

شماره فراخوان سامانه مبلغ تضمین مبلغ برآوردموضوع مناقصهمدت
ستاد و شماره مناقصه

4 ماه
اصالح شبکه توزیع آب 
و انشعابات روستاهاي 
شهرستان خوانسار

9,269,079,733408,000,0002001001434000046
401-1-90

تاریخروزساعتعنوان
1401/02/28چهارشنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/03/07شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1401/03/08یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1401/02/24

فراخوان مناقصه عمومى
 یک مرحله اي 

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

2 -کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشــایى 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 1401/02/21  مى باشد..

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

1-3 -آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ 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
 (www.setadiran.ir) 5 -اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه

بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

چاپ دومچاپ دوم

شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین شماره مناقصه موضوعردیف
(ریال ) 

شماره سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت

خرید لوله فوالدى در 1
892,487,000,0002001001434000057 - 1 - 401قطرهاى مختلف

تاریخروزساعتعنوان

1401/02/24شنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه
1401/03/03سه شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

1401/03/04چهارشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1401/02/24

نمایش «عجله نکن ســنجاقک» کارى از گروه تئاتر 
نقش هنر تا 30 اردیبهشت  ماه در خانه کودك به روى 

صحنه مى رود.
به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگى شهردارى 
اصفهان، نمایش «عجله نکن سنجاقک»  به نویسندگى 
امیر بهبودنیا و کارگردانى حسن وحید دستجردى ویژه 

گروه کودك و نوجوان تهیه شده است.
نمایش صحنه اى عجله نکن سنجاقک در ژانر کودك 
و نوجوان صحنه برکه اى در کنار شهر را نشان مى دهد 
و ســنجاقک عجول نمایش که تحت تاثیر انسان ها 
قرار گرفته است، خواســتار نابودى انسان ها مى شود، 

اما کاراکتــر دیگر نمایش به نام شــاهپرك با موضوع 
خشم و مردم آزارى بسیار مخالف است و سنجاقک را 
به مهر و محبت راهنمایى مى کند، آنها تصمیم دارند به 
انســان ها بفهمانند از حیــوان آزارى و مــردم آزارى 

بپرهیزید تا زندگى موفقى را داشته باشند.
گفتنى اســت؛ نمایــش «عجله نکن ســنجاقک» با 
حمایت دفتر تخصصی هنرهاي نمایشــی شهرداري 
اصفهان(تاالر هنر) از 17 اردیبهشــت به روى صحنه 
رفته و 30 اردیبهشــت هر روز از ســاعت 18 در خانه 
کودك با رعایت شــیوه نامه هاى بهداشــتى به روي 

صحنه خواهد رفت.

انتقال پیام مهر و محبت 
در نمایش «عجله نکن سنجاقک»

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: 
تجهیز کامل و همچنین نوســازى تجهیزات امدادى 

این نهاد در اســتان نیازمند تخصیص 
اعتبارات کافى است.

داریوش کریمــى افــزود: برغم تمام 
مشکالت و تنگناهاى مالى سعى شده 
با نظارت و بهسازى وسایل و تجهیزات 
مشکلى در امدادرسانى و کمک رسانى 
رخ ندهــد، بــا این وجــود تخصیص 

اعتبارات الزم است.
وى خاطرنشان کرد: گرانى تجهیزات، 
قطعات و وســایل در سال هاى اخیر به 
شدت افزایش پیدا کرده و به همین دلیل 

نوسازى سخت تر شده است.
به گفته معاون هــالل احمر اصفهان 

میانگین عمــر خودروهاى امدادى هــالل احمر این 
استان 10 سال برآورد مى شــود که پنج سال بیشتر از 

استاندارد جهانى است.

معاون امــداد و نجات جمعیت هــالل احمر اصفهان 
اظهارداشــت: با وجود اختالف عمر یاد شده، نظارت 

و بازرسى خودروهاى امدادى سبب شــده که آنها از 
کیفیت و کارایى خوبى برخوردار باشــند و مشکلى در 

امدادرسانى نداشته باشیم.

کریمى با اشــاره به فعالیت 42 پایگاه امــداد جاده اى 
در اســتان اصفهان افزود: بر اســاس آمایش سرزمینى 
محورهاى اصلى استان کمبود پایگاه ثابت 
هالل احمر ندارد اما یکى دو محور جدید 
زیر بار ترافیکــى و نیازمند احداث پایگاه 

است که در این ارتباط پیگیرى مى کنیم.
وى با اشــاره به اینکه آمبوالنس هاى 
مورد اســتفاده در هالل احمر اصفهان 
تویوتــاى لندکروز با دســت کم چهار 
میلیارد تومان قیمت است تصریح کرد: 
کوچکتریــن عیــب در کمترین زمان 

ممکن رفع مى شود.
معــاون امداد و نجــات جمعیت هالل 
احمر اصفهان خاطرنشان کرد: بالگرد 
امدادى مورد استفاده این نهاد مدل 412 
و از بهترین نمونه هاى موجود است که به غیر از داخل 
استان براى امدادرسانى به استان هاى همجوار نیز مورد 

استفاده قرار مى گیرد.

نوسازى تجهیزات  هالل احمر نیازمند تخصیص اعتبارات است


