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خواص آب گوجه فرنگىبودجه 1401 شهردارى شاهین شهر رد شدتاریکى به کالب هاوس آمدارتش، دزدان دریایى را به زانو درآورد بیرانوند به پرسپولیس باز مى گردد؟ سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

احساس خستگى 
مى کنید؟ 

شاید به این 
دالیل باشد

فاجعه اى که از سر شهر گذشت
3
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زاینده رود فردا 
بسته مى شود

احساس خستگى مدام، نشانه اى از بیمارى هایى است که ممکن 
است به صورت خاموش شروع شده باشد و شما از آن ها بیخبر 

باشید.  این احساس عالوه بر تاثیراتى که روى سالمتى شما دارد 
مى تواند جنبه هاى شغلى و حرفه اى شما در محیط هاى اجتماعى 

را هم تحت الشعاع قرار دهد. به طورى که در محیط ...

عضــو هیئت مدیــره نظام صنفى کشــاورزان 
اصفهان با ابراز امیدوارى نسبت به اینکه کشت 
غله شرق اصفهان تا 15 خردادماه به ثمر برسد، 
گفت: جریــان زاینده رود بعــد از تحویل حقابه 
کشــاورزان در نوبت چهارم، 26 اردیبهشت ماه 
بسته مى شود.حسین وحیدا در گفت وگو با ایسنا، 
درباره تداوم جریان زاینده رود براى کشــاورزان 
شــرق اصفهان، اظهار کرد: با توجــه به اینکه 
بــراى نوبت چهارم ســد زاینده رود شــانزدهم 
اردیبهشت ماه باز شــد، جریان زاینده رود تا 26 
اردیبهشــت ماه ادامه خواهد داشت. وى افزود: 
البته آب به مــدت 10 روز در کانال هاى آبیارى 
کشاورزان نیست و محدودیت هایى وجود دارد.

وى با بیان اینکه...

مشک خالى اصفهانمشک خالى اصفهان
پیش بینى ها از تابستان سخت و طوالنى براى استان حکایت مى کندپیش بینى ها از تابستان سخت و طوالنى براى استان حکایت مى کند
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شهردار اصفهان: آتش سوزى پنجشنبه در بازار اصفهان مى توانست باعث خسارت هاى سنگینى شود

طیبى راهى اسپانیا مى شود؟
حســین طیبى مرداد ســال 99 پس از جدایى از تیم فوتسال غیرت 
قزاقستان با باشگاه بنفیکاى پرتغال قرارداد بست و دو سال درخشان 
را در این تیم سپرى کرد. شنیده ایم ستاره ایرانى تیم بنفیکا اکنون با 
پیشنهاد باشگاه پالماى اســپانیا روبرو شده است؛ با این حال، پرونده 
ادامه کار در باشــگاه پرتغالى باید براى کاپیتان تیم ملى فوتســال 

کشورمان بسته شده باشد و نیز یکى از بازیکنان...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

4 کاالى اساسى در 
اصفهان باید با قیمت 
جدید ارائه شود

نه پاى «پدر خوانده» در میان است، نه چشم «سیاه گوش»
به بهانه حمله منتقد معروف به داور بازى پورتو و اسپورتینگ
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بى میلى سپاهانبى میلى سپاهان
 براى ادامه همکارى با  براى ادامه همکارى با 

معاون وزیر صمت معاون وزیر صمت گلر اتریشى
تشریح کرد؛تشریح کرد؛

مالك اعمال مالك اعمال 
قیمت  قیمت  44 قلم  قلم 
کاالى اساسىکاالى اساسى
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وزیر کشور:وزیر کشور:

مردم به  هیچ مردم به  هیچ 
فروشگاهى فروشگاهى 

هجوم نبردندهجوم نبردند
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همسر پژمان جمشیدى همسر پژمان جمشیدى 
کیست؟
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مصیبت درگذشــت مادر گرامى تان را صمیمانه 
خدمت جنابعالى و خانواده محترم تسلیت گفته،  
از درگاه خداوند سبحان براى آن مرحومه غفران و 
رحمت الهى و براى حضرتعالى و دیگر سوگواران 

صبر و شکیبایى مسئلت مى نماییم.

جناب آقاى دکتر رضا محزونیه  
صاحب امتیاز و مدیر مسئول محترم روزنامه نسل فردا

ایرج ناظمى - روزنامه نصف جهان

2

یی

احتراما بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم عضو انجمن صنفى کارفرمائى مؤسسات و شرکت هاى 
حمل ونقل کاالى خمینى شهر به شماره ثبت 340 وشناسه ملى 14007377700 دعوت به عمل 
مى آید تادرجلسه مجمع عمومى فوق العاده که درساعت 9صبح و مجمع عمومى عادى این انجمن 
که درساعت 10:15صبح روز یکشنبه مورخ 1401/03/29 به نشــانى خمینى شهر ،بلوار شهید 

بهشتى ،پایانه حمل ونقل کاال ،دفتر پایانه تشکیل مى گردد  حضور به هم رسانید .
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده 

1-اصالح حق عضویت اعضاء وماده 8اساسنامه 
2-الحاق یک تبصره به ماده 29اساسنامه (تعیین سال مالى )

دستور جلسه مجمع عمومى عادى :
1-گزارش عملکرد سه ساله 

2-تصمیم گیرى و تصویب ترازنامه مالى سال هاى 1398 و 1399و 1400
3-انتخابات اعضا ء هیأت مدیره وبازرسان 

4-انتخاب روزنامه جهت درج آگهى 
5-سایر موارد مرتبط

هیئت مدیره انجمن صنفى کارفرمائى مؤسسات وشرکت هاى حمل ونقل کاالى شهرستان خمینى شهر 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده وعادى
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 شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا در نظر دارد ضایعات پلیسه آهن به وزن تقریبى 
11 تن را در چارچوب قوانین و مقررات جاریه این شرکت از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى 

/ حقوقى واجد شرایط واگذار نماید .
1- مهلت بازدید و تحویل پیشنهادات از تاریخ انتشــار آگهى تا ساعت 12:00 روز سه شنبه 27 
اردیبهشت ماه 1401 تعیین شده و بازگشایى پاکات ، همان روز ساعت 14:00 در کمیسیون مربوطه 

انجام خواهد شد .
2- تضمین شرکت در مزایده ، 100,000,000 ریال ضمانتنامه / چک تضمین شده بانکى  مى باشد .
3- ارائه کارت شناسایى معتبر از طرف مزایده گر جهت دریافت اسناد مزایده الزامى مى باشد .
4- پیشنهادات مربوطه مى بایست داراى امضاء و اثر انگشت بوده و در پاکات الك و مهر گردد .

5- تلفن تماس جهت هماهنگى به منظور بازدید و دریافت اسناد مزایده : 03145955470
6- هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد .

7- مکان مراجعه جهت بازدید و ارائه پیشــنهاد : اتوبان اصفهان - تهران ، روبروى پلیس راه ، 
کیلومتر 12 جاده علویجه ، شــهرك صنعتى بزرگ اصفهان ، خیابان اندیشمندان 20 – شرکت 

مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا مى باشد.
شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

آگهى مزایده عمومى 

اداره کل زندان هاى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى اجراى عملیات خاکى، فنداسیون و اسکلت قسمتى از ساختمان 
هسته مرکزى (اجراى اسکلت بلوك D و سقف بلوك C) زندان 750 نفره شهرضا اصفهان را از طریق سامانه تدارك الکترونیکى 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/02/25 مى باشد. 

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه در سایت از تاریخ انتشار تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 1401/02/30 
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد از زمان دریافت اسناد تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 1401/3/12

زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 دوشنبه مورخ 1401/3/16
ضمانت شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکى معتبر و یا واریز نقدى به حساب 4061013107670409 بنام تمرکز وجوه سپرده 

اداره کل زندان هاى استان اصفهان نزد بانک مرکزى به مبلغ 1,550,000,000 ریال مى باشد. 
محل تحویل پاکات: کلیه اسناد در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) بارگذارى و اصل اسناد مربوطه نیز مطابق تاریخ هاى 

مقرر تحویل دبیرخانه محرمانه اداره کل زندان هاى استان اصفهان گردد. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف: اصفهانـ  ابتداى 

اتوبان ذوب آهنـ  اداره کل زندان هاى استان اصفهانـ  اداره فنى عمرانىـ  37872047- 031 
توضیحات: 

ـ شرکت هاى پیمانکارى مى بایست داراى گواهینامه تشخیص صالحیت یا پایه 5 ابنیه و ظرفیت خالى براى قبول تعهدات باشند. 
ـ اعتبار پروژه به صورت اسناد خزانه دو و سه ساله بوده و به صورت وضعیت هاى پیمانکار حفظ قدرت خرید تعلق مى گیرد. 

ـ باتوجه به اینکه ارزیابى توان اجرایى کار کلیه پیمانکاران قبل از بازگشایى پاکت  هاى پیشنهاد قیمت (پاکت ج) توسط کمیته 
فنى مناقصه گزار انجام مى گیرد لذا پیمانکاران مى بایست فرم هاى مربوط به ارزیابى کیفى را با دقت تکمیل و به ضمیمه اسناد 

اداره کل زندانهاى استان اصفهانمورد نیاز ارسال نمایند. 

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

م.الف :1317360
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وزیر کشــور در مورد رویکرد مــردم در مورد اصالح 
یارانه هــا اظهار کــرد: مــردم به خوبى مســتحضر 
هســتند کــه دولت بــه دنبــال منافع آنهــا حرکت 
مى کنــد و با بزرگوارى مســائل را دنبــال و همراهى 
کردند و این همراهى کامًال ارزشــمند و در شأن ملت 

ایران است.
احمد وحیدى ادامه داد: ما به لحاظ وفور کاال مشکلى 
نداشته و نداریم؛ هرچند ممکن است وقتى یک سیستم 
را از نقطــه اى با نقطه دیگر ببریــم اختالل موقتى در 
ســامانه صورت بگیرد هرچند این اختالل مقطعى هم 
به حداقل رســید و ما با کمبود مواجه نشدیم و اقالمى 

چون  تخم مرغ و مرغ زیاد است و مرغ آنقدر زیاد هست 
که احتماًال باید دولت فکر کند کــه چگونه مرغ ها را 

خریدارى کند که تولیدکنندگان دچار ضرر نشوند.
وى افزود: روغــن هم در انبارها و هــم در کارخانه ها 
موجود است هرچند ممکن است به دلیل تغییر از یک 
وضعیت در برخى ســاعات در برخى فروشگاه ها تغییر 
موقت ایجاد شــود. وحیدى ادامــه داد: در غرب وقتى 
چیزى کم مى شــود غارت مى کنند ولى در کشــور ما 
حتى هجوم به فروشگاه ها هم نبود و حداکثر در برخى 
جاها صف داشتیم که محدود بود و مشکلى هم در آنها 

نداشتیم.

معاون وزیر صمت گفت: مالك اعمال قیمت هاى جدید 
براى روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیــات از زمان اعالم (22 

اردیبهشت ماه) است.
علیرضا شاهمیرزایى گفت: معیارى که ستاد تنظیم بازار 
کشــور اعالم کردند زمان 22 اردیبهشت زمان عرضه و 
فروش کاال هاست یعنى از آن زمان هر کاالیى که در این 
چهار قلم روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات عرضه مى شود، 
با قیمت هاى جدید است. وى افزود: اینکه چه زمانى تولید 
شده مالك عمل نیست، چون قطعاً یک دوره تولید و توزیع 
این کاال هاست، بنابر این مردم نگران نباشند که این کاال از 
قبل یا بعد است، چون در نظام تولید آن مابه التفاوت هایى که 

اختالف قیمت جدید و قدیم است محاسبه شده و از عوامل 
تولید و توزیع آنها اخذ شده اســت و از زمانى که دولت و 
ریاست جمهور تصمیم گرفته و در تلویزیون اعالم کرده که 
همه دستگاه ها و سازمان ها اعالم شده که قیمت هاى جدید 
باید اعمال شود. شاهمیرزایى گفت: هم اکنون کارخانه هاى 
تولید روغن قیمت هاى جدید را اعمال کرده اند و در مورد 
مرغ و تخم مرغ هم که به صورت روزانه مصرف مى شود 
مشکلى وجود ندارد. وى افزود: در طول چند سال اخیر تمام 
روغن هاى تولید شده در سامانه جامع تجارت ثبت و فاکتور 
شده؛ بنابر این، روى همان فاکتور هایى که به آنها ارسال 

شده مابه التفاوت ها محاسبه شده است.

وزیر کشور: مردم به  هیچ 
فروشگاهى هجوم نبردند 

مالك اعمال 
قیمت  4 قلم کاالى اساسى

«نارنجى» هم  رفت
بر اســاس اعالم وزارت بهداشت،    مهر|
تعداد شــهرهاى نارنجى صفر شد. همچنین، 
تعداد شــهرهاى زرد به 259 و شهرهاى آبى 
رنگ نیز به 189 شهر افزایش یافت. بر اساس 
همین گزارش، رنگ قرمز و نارنجى از نقشــه 

کرونایى کشور پاك شد.

بودجه برنامه جنجالى 
  سینما روزان|مدیر گــروه ادب و هنر 
شبکه 4 سیما رقم دقیق بودجه برنامه «زندگى 
پس از زندگى»،  را اعالم کرد. «زندگى پس از 
زندگى» پربیننده ترین برنامه افطارى امسال 
تلویزیون بود. محمدامین نوروزى گفت: ابایى 
ندارم بگویم هر قســمت از برنامه 80 میلیون 
تمام شــد. نیمى از پول خرج دکور و سوله شد. 
االن مى توانیم از هند و اروپا مهمان بیاوریم ولى 
این موضوعات پول مى خواهد. مى خواســتیم 
تجربه گر خارجى به ایران بیاوریم تا برنامه بعد 
بین المللى پیدا کند تــا همه بدانند این موضوع 
مختص شــیعیان نیســت، بلکه موضوع روز 

جهان است.

دختر قهرمان
 خداحافظى کرد

ساعاتى پس از اینکه    ایران ورزشى|
یکتا جمالى از آلمــان تقاضاى پناهندگى کرد، 
پریســا جهانفکریان دیگر دختر وزنه بردار نیز 
با انتشار پستى با ایران خداحافظى کرد.  پریسا 
جهانفکریان با تأیید مهاجرتش از ایران، اظهار 
کرد: با همسرم تصمیم گرفتم به آلمان مهاجرت 
کنم و با هم هماهنگ کردیم تا در این کشــور 
ورزش وزنه بردارى را ادامه دهم. شرایط ادامه 
ورزش را در ایران نداشتم زیرا با توجه به تصمیم 
فدراسیون سالن تمرین برایم مهیا نبود و از این 

موضوع خسته شدم.

تأیید طرح تغییر ساعت 
سخنگوى شوراى نگهبان گفت:    فارس|
طرح تغییر ســاعت رسمى کشــور در شوراى 
نگهبان تأییــد و از ابتداى ســال 1402 اجرا 
مى شود. هادى طحان نظیف خاطرنشان کرد: 
دستگاه ها نیز فرصت خواهند داشت تا خود را با 
این قانون تطبیق دهند و بنابراین از سال 1402 

دیگر ساعت رسمى کشور تغییر نخواهد کرد.

بازداشت 190 عنصر 
اصلى قاچاق مواد 

رئیــس پلیس مبــارزه با مواد    تسنیم|
مخدر گفت: در ســال 1400 حــدود 190 نفر 
و از ابتــداى ســال جــارى نیز هفــت نفر از 
ســازمان دهندگان و عناصر اصلى قاچاق مواد 
مخدر که مواد مخدر را از شــرق کشــور وارد 
مى کردند، توســط همکاران بنده شناسایى و 
بازداشت شدند. سردار مجید کریمى به کشف 
حدود 100 تن انواع مواد مخدر از ابتداى سال 
جارى تاکنون توسط نیروى انتظامى کشور نیز 

اشاره کرد.

هموطنان عصبانى اند 
  خبرآنالین|سید محسن دهنوى، نماینده 
تهران از افزایش چراغ خاموش نرخ بسته هاى  
اینترنت همراه، انتقاد کرد و نوشــت: افزایش 
چراغ خاموش نرخ بسته هاى اینترنت همراه، 
نارضایتى هاى ناشى از ســرعت را دوچندان 
و هموطنــان را عصبانــى کرده اســت. چرا 
پول پاشــى هاى بى دلیل همراه اول را از جیب 
مردم جبران مى کنید؟وزیر ICT باید تضمین 
دهد که درآمدهــاى جدیــد اپراتورها صرف 
توسعه زیر ســاخت ها مى شود نه خرج اهداف 

سیاسى.

خبرخوان

فضاپیماى ناســا در حال انجام یک مأموریت انتحارى 
است که مى تواند آینده بشریت را نجات دهد. مأموریت، 
«آزمایش تغییر جهت دوگانه ســیارك» (DART) است 
که در تابســتان ســال جارى صورت مى گیرد و هدف از 
آن برخورد با یک ســیارك در فاصله حــدود 18 میلیون 

کیلومترى زمین است.
این پروژه بلندپروازانه که تیم هایى از ناسا و آژانس فضایى 

اروپا بر روى آن کار مى کنند آزمایشــى از فناورى براى 
جلوگیرى از برخورد یک ســیارك قاتل به زمین است. 
در صورت موفقت آمیز بودن این مأموریت، مســیر براى 
ایجاد یک سیستم دفاعى سیاره اى تازه هموار مى شود که 
مى تواند ســنگ هاى فضایى ورودى را پیش از برخورد با 

زمین از مسیر خود منحرف سازد.
این طرح بازتابى از ایده فیلــم پرفروش «آرماگدون» در 

سال 1998 میالدى است که در آن ناسا یک فضاپیما را 
به سمت یک ســیارك برده بود تا از برخورد آن به زمین 
جلوگیرى شود. ناســا در وب ســایت خود نوشته است: 
«DART اولین نمایش تکنیک ضربه گیر جنبشى براى 

تغییر حرکت یک سیارك در فضا خواهد بود.»
فضاپیماى DART شامل یک بدنه جعبه اى شکل تقریبًا 
دو برابر یک ماشین لباسشویى است که دو پنل خورشیدى 

به طول 18 متر در کنار آن قرار دارند. این فضاپیما در تاریخ 
24 نوامبــر 2021 میالدى از طریق موشــک فالکون 9 
اسپیس ایکس از پایگاه نیروى هوایى وندنبرگ در کالیفرنیا 

به فضا پرتاب شد.
فضاپیماى DART ، 9 ماه بعد یعنى در سپتامبر 2022 در 
فاصله 11 میلیون مایلى از ســیاره اصلى خود به سیارك 
دوتایى نزدیک به زمین یعنى دیدیموس خواهد رســید. 
دیدیموس حدود 740 متر عــرض دارد و بین مدار هاى 
زمین و مریخ قرار گرفته و تمرکز اصلى این مأموریت بر 
روى آن نیست بلکه در عوض، مرکز عملیات ناسا بر روى 
سیارك کوچک ترى متمرکز خواهد شد که از نزدیک به 

دور دیدیموس مى چرخد.
قرار است DART با سرعتى بیشــتر از 24 هزار کیلومتر 
در ساعت به آن ســیارك برخورد کند تا مسیر مدارى را 
 DART در اطراف میزبان خود تغییر دهد. پس از برخورد
به هدف خود، ناســا و آژانس فضایى اروپا تلسکوپ هاى 
روى زمین را روى آن متمرکز مى کنند تا بررســى در این 
باره صورت گیرد که آیا این طرح کار کرده اســت یا خیر. 
 یک کاوشگر کوچک که در کنار مأموریت پرتاب مى شود 
داده ها را پیش، در حین و پس از برخورد جمع آورى مى کند.

ناسا اعالم کرده که فضاپیماى DART با برخورد عمدى 
خود به قمر دیدیموس با سرعت تقریبى 6/6 کیلومتر بر 
ثانیه با کمک یک دوربین داخلى و نرم افزار ناوبرى خودکار 
پیچیده مأموریت را انجام خواهد داد. ناســا افزوده است: 
این برخورد سرعت قمر را در مدارش به دور جسم اصلى 
به میزان اندکى کمتر از یک درصد تغییر مى دهد. این امر 
دوره مدارى قمر را چندین دقیقه تغییر مى دهد به اندازه اى 
که بتوان با تلســکوپ هاى روى زمین آن را مشــاهده و 

اندازه گیرى کرد.

جزئیات مأموریت انتحارى فضاپیماى ناسا

نجات بشریت
 18 میلیون کیلومتر دورتر از زمین

«مورا» 
چرا بازداشت شد؟ 

  نصف جهان| یک رسانه غربى دلیل بازداشت 
«انریکه مورا»، هماهنگ کننــده مذاکرات وین را 
اعالم کرد. این مقام ارشــد اتحادیه اروپا روز جمعه 
بعد از ترك تهــران  و در راه بروکســل در فرودگاه 
فرانکفورت بازداشــت شــد. پلیس آلمان عالوه بر 
انریکه مورا ، دو دیپلمات ارشد دیگر  را نیز بازداشت 
کرده بود اما هر سه آنها پس از 40 دقیقه آزاد شدند. 
پایگاه خبرى-تحلیلى «پولیتیکو» نوشته یک دلیل 
بازداشت این مقامات عالیرتبه این است که این سه 
دیپلمات به دلیــل تغییر برنامه هایشــان در تهران 
مجبور شــده اند چندین بار بلیت سفرشان به اروپا را 
عوض کنند و همین موضوع احتماًال باعث ارســال 
اتوماتیک هشدار براى پلیس مرزى شده و پلیس هم 

توجهى به هویت مسافران نکرده است.

از روغن و مرغ نمى گذرند  
نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه    ایسنا|
همدان گفــت: در دوران دفاع مقــدس خانواده ها، 
جوانان و عزیزان خودشــان را تقدیم اسالم و کشور 
کردند اما امروز، برخى از روغــن و مرغ نمى توانند 
بگذرند، ایثار، فضل و بزرگى را فراموش نکنیم، اگر 
مى خواهیم خدا به ما رحم کند به یکدیگر رحم کنیم.

طعنه 
با طعم «صبح جمعه»

  برترین ها| روزنامــه «همشــهرى»، ارگان 
مطبوعاتى شهردارى تهران و حامى دولت رئیسى، 
با انتشار تصویرى از حضور رئیس دولت سیزدهم در 
روز جمعه در فروشگاه هاى سطح شهر تهران، تلویحًا 
به حسن روحانى، رئیس دولت تدبیر و امید کنایه زد. 
این روزنامه با اشاره غیرمســتقیم به جمله معروف 
روحانى پس از گرانى بنزین در ســال 98 که گفته 
بود: من هم روز جمعه متوجه شدم بنزین گران شده 
است! نوشت: رئیسى صبح روز جمعه براى بررسى 
مشکالت نظام توزیع کاالهاى اساسى، به جمع مردم 
رفت و اطمینان داد اجازه نخواهد داد آنها بابت اجراى 

طرح هدفمندسازى یارانه ها آسیب ببینند.

این چاقوى دولت نهم است
  روزنامه جمهورى اسالمى|دربــاره 
جراحى اقتصادى مورد نظر دولت، کســى مخالفتى 
با تک نرخى کــردن ارز و واقعى کردن نرخ ها ندارد. 
ایراد این است که چاقوى این جراحى، همان چاقوى 
دولت نهم است که مدتهاست زنگ زده و آثار تورمى 
و تشدید فاصله طبقاتى و گسترش فقر را به بار آورده 
است. کیست که نداند آثار آزادسازى این چهار قلم به 
چهار هزار قلم کاال و خدمات ســرایت خواهد کرد و 
نتیجه این خواهد شد که فقر ماندگار و فاصله طبقاتى 

بیشتر خواهد شد.

دیپلماسى از نگاه سید حسن 
حجت االسالم و المسلمین سید حسن    انتخاب|
خمینى طى سخنانى  تأکید کرد: قدرت یک دیپلمات 
و دستگاه دیپلماسى این است که هنگام مواجه شدن 
با بن بست در یک مسیر، بتواند در کمتر از 24 ساعت 
راه جدیدى را باز کند؛ ولو اینکه آن راه حل با مسیر 
به ظاهر 180 درجه مخالف، اما در واقع در راســتاى 

هدف باشد.

موضوع: ایران
«شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى»،    ایرنا|
معاون نخســت وزیر و وزیر خارجه قطر در تماس 
تلفنى با «رابــرت مالى»، نماینده آمریــکا در امور 
ایران درباره روابط دوجانبه بین دو کشور و تحوالت 
مربوط بــه مذاکرات توافق هســته اى بــه همراه 
شمارى از مسائل مورد عالقه مشترك گفتگو کرد. 
این گزارش جزئیات بیشــترى دربــاره این گفتگو

 ارائه نکرده است.

مدیرعامــل توییتر از اخراج «کیــوان بیک پور» مدیــر ایرانى تبار بخش 
مصرف کنندگان و رهبر تیم محصوالت این شــرکت خبر داد. وى از سال 
2015 یکى از مدیران ارشــد توییتر بوده که پس از هفت سال اخراج شده 
است. توییتر عالوه بر کیوان بیک پور، مدیر درآمدهاى خود یعنى «بروس 

فالک» را نیز برکنار کرد.
در حالى که همه منتظر هستند تا معامله بین «ایالن ماسک» و توییتر نهایى 
شود و ثروتمندترین فرد جهان به مدیرعامل جدید این شبکه اجتماعى تبدیل 
شود، به نظر مى رسد توییتر و مدیر عامل فعلى آن، یعنى «پاراگ آگراوال» 
در حال انجام تغییراتى در ساختار آن است و برخى اعضاى تیم مدیریتى خود 

را اخراج کرده است.

«کیوان بیک پور»، فارغ التحصیل دانشگاه استنفورد که هنگام دریافت خبر 
اخراج، بخاطر زایمان همسرش در مرخصى به سر مى برد با انتشار توییتى این 
موضوع را اطالع رسانى کرده و گفته بعد از هفت سال این شرکت را ترك 
مى کند و اعالم کرد که مدیرعامل فعلى شبکه اجتماعى، یعنى پاراگ آگراوال 
پس از اینکه به او اطالع رسانى کرده که مى خواهد تیم را به سمت دیگرى 

هدایت کند، از وى خواسته تا شرکت را ترك کند.
بیک پور طى سال هاى فعالیت خود در توییتر، توسعه بسیارى از بزرگ ترین 

ویژگى هاى این شبکه اجتماعى را رهبرى کرده بود.
تغییرات ســاختارى توییتر در حالى انجام شده که ایالن ماسک این شبکه 

اجتماعى را به مبلغ 44 میلیارد دالر خریدارى کرد. 

سام درخشانى زوج هنرى پژمان جمشیدى در برنامه «خندوانه» خبر نامزدى 
دوست صمیمى اش را اعالم کرده است. پژمان جمشیدى که حضور فوق العاده 
موفقى در دنیاى سینما داشته و این روز ها با نمایش «آن سوى آینه» روى 
صحنه تئاتر حضور دارد، ســوژه خبر مهمى بود که در برنامه «خندوانه» به 

صورت مستقیم و غیرمستقیم اعالم شد.
آنهایى که این برنامه را دیدند، حتماً متوجه آن بخش از صحبت هاى ســام 
درخشانى زوج هنرى جمشیدى شدند که خبر نامزدى دوست صمیمى اش را 
اعالم کرده است. هر چند درخشانى به اینکه همسر پژمان جمشیدى کیست 
اشاره نکرد اما رسانه ها باالخره جزئیات بیشترى از این ازدواج را منتشر کردند.
گویا جمشیدى چند ماه قبل نامزد کرده و احتماًال طى چند روز آینده به صورت 

رسمى این موضوع را اعالم خواهد کرد. 

بنا بر آنچه منتشر شده، همسر بازیکن اسبق پرسپولیس و تیم ملى، مثل او  
اهل دنیاى هنر و حتى ورزش و فوتبال نیست، ولى گویا یکى از بالگرهاى 
معروف و پرفالوئر اینستاگرام است که صفحه  اى باالى 200 هزار دنبال کننده 

دارد و البته از فعاالن اقتصادى تبلیغات هم هست.
از دیگر برنامه هاى موفق پژمان جمشیدى در این روزها، حضور او در قسمت 
دهم «مهمونى» ایرج طهماسب بود.  کل کل «بچه» با پژمان جمشیدى، یکى 
از جذاب ترین بخش هاى این قســمت «مهمونى» بود. بعد از اینکه پیمان 
قاسم خانى در «خوب، بد، جلف» با تک گل ملى پژمان جمشیدى شوخى 
کرد و مهران مدیرى هم در «دورهمى» به او کنایه زد و گفت تنها بازیکن 
جهان است که فقط یک گل ملى دارد، در قسمت دهم «مهمونى»، بچه  هم 

تک گل ملى او را مسخره کرد.

آرمان کیانى
تفنگداران نیروى دریایى ارتش مانع ربوده  شدن یک کشتى تجارى ایرانى 
توسط دزدان دریایى شــدند. صبح روز جمعه هفته گذشته، نیروى دریایى 

ارتش جمهورى اسالمى با دزدان دریایى درگیر شد. 
ناوگروه 80 نیروى دریایى ارتش با دریافت پیامى مبنى بر حمله 15 قایق 
دزدان دریایى به کشتى تجارى ایرانى در دریاى سرخ، با دزدان دریایى درگیر 
شد. با ورود تیم اسکورت نیروى دریایى ارتش به منطقه و تبادل آتش بین 
دوطرف، دزدان دریایى متوارى و کشتى تجارى ایرانى با سالمت کامل به 
ســوى مقصد عزیمت کرد.از اواخر دهه 80 شمسى، با شیوع پدیده دزدى 

دریایى در منطقه باب المندب، خلیج عدن و دریاى سرخ -که منجر به ربایش 
چند کشتى ایرانى توسط دزدان دریایى در این مناطق نیز شد- جمهورى 
اسالمى ایران تصمیم گرفت تا مثل بسیارى از کشــورهاى دیگر، براى 
حفاظت از شناورهاى تجارى خود، ناوگروه هاى نیروى دریایى ارتش را به 
منطقه اعزام کند و در راستاى تأمین امنیت خطوط مواصالتى و کاروان هاى 
تجارى خود حضورى مستمر در این منطقه  داشته باشد. ناوگروه هاى نیروى 
دریایى ارتش دائماً در منطقه خلیج عدن، دریایى ســرخ و اقیانوس هند در 

حال گشتزنى و اسکورت ناوگان تجارى ایران و کشورهاى دیگر بوده اند.
در همین راستا تاکنون بیش از 70 ناو گروه نداجا به این منطقه اعزام شده اند 

و از آن زمان به بعد دیگر هیچ کشتى ایرانى توسط دزدان دریایى ربوده نشد.
دریاى سرخ، خلیج عدن و تنگه باب المندب را به کانال سوئز (ورودى دریاى 
مدیترانه) وصل مى کند و به همین دلیــل یکى از پرترددترین و مهمترین 
آبراه هاى جهان به شمار مى رود که شناورهاى تجارى زیادى در آن عبور 

و مرور مى کنند.
ناوگروه هاى ایرانى به منظور مقابله بــا دزدان دریایى، تعدادى از تکاوران 
دریایى را نیز همراه خود دارند تا در صورت مواجهــه با دزدان دریایى این 
تکاوران بتوانند با حضور روى شناورهاى تجارى ضمن مقابله با آنها، اجازه 

تصرف کشتى را ندهند.

مانى مهدوى

به نظرتان ارثى که از رئیس تازه درگذشته امارات عربى متحده به جامانده چقدر است؟
«شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان» روز جمعه در سن 73 سالگى درگذشت و گفته مى شود 
ثروت خانواده سلطنتى ابوظبى که توسط شیخ خلیفه اداره مى شد، 150 میلیارد دالر 
ارزش دارد. شیخ همچنین ریاست سازمان سرمایه گذارى ابوظبى را بر عهده داشت 
که دارایى هایى به ارزش بیش از 875 میلیارد دالر را تحت کنترل خود داشت. او داراى 
هشت فرزند اعم از دو پسر به نام هاى «سلطان» و «محمد» و شش دختر بوده و برادر 

مالک باشگاه منچستر سیتى است.
شیخ آنقدر ثروت داشت که در طول یک بحران مالى، به دبى کمک شایان توجهى 
کرد. بلندترین ساختمان جهان در دبى هم به افتخار او، برج خلیفه نامگذارى شده است.
خلیفه بن زاید بزرگ ترین فرزند «زاید بن سلطان آل نهیان» مؤسس دولت امارات و 
ولى عهد او بود و پس از فوت پدرش حاکم ابوظبى شد و شوراى عالى اتحاد امارات در 

تاریخ 3 نوامبر 2004 او را به عنوان رئیس امارات انتخاب کرد.
رسانه هاى دولتى کشور امارات گزارش دادند که او چندین سال درگیر بیمارى بود. 
شیخ خلیفه از سال 2014 که پس از ســکته مغزى تحت عمل جراحى قرار گرفت، 
به ندرت در انظار عمومى دیده مى شــد. او مدتها بود که دیگر درگیر امور حکومت 
کشــور نبود و برادرش، ولیعهد ابوظبى، محمد بن زاید، به عنوان حاکم غیررسمى 

مسئولیت هاى او را به عهده داشت.
پس از درگذشت رئیس دولت امارات، در این کشور 40 روز عزاى عمومى و سه روز 
ممنوعیت کار اعالم شده و تمامى پرچم ها در این کشور به حالت نیمه افراشته در آمد. 
اما حاال تکلیف ریاست بر کشور امارات چه خواهد شد؟ دیروز و همزمان با برگزارى 
مراسم خاکسپارى شیخ خلیفه، شیخ «محمد بن راشد آل مکتوم»، نایب رئیس دولت 
امارات و رئیس شــوراى وزیران و حاکم دوبى با شیخ «محمد بن زاید آل نهیان» به 

عنوان رئیس جدید امارات متحده عربى بیعت کرد.

ارتش، دزدان دریایى را به زانو درآورد

رئیس درگذشته امارات
 چقدر ثروت داشت؟

مدیر ایرانى  توییتر اخراج شد

همسر پژمان جمشیدى کیست؟
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نظارت بر بازار
عرضه کاال در اصفهان

همزمـان بـا اجـراى طـرح مردمـى سـازى یارانه و 
توزیـع عادالنـه آن گشـت هاى مشـترك تعزیرات 
حکومتى اسـتان براى کنترل بازار در شهر اصفهان 
مستقر شـدند. سرپرسـت تعزیرات حکومتى استان 
اصفهان گفـت: مـردم مى توانند تخلـف را از طریق 
سـامانه 124 وزارت صمت اطالع رسانى کنند. على 
اکبر مختـارى، هدف از اجـراى این طـرح را کمک 
به اجـراى برنامه دولت بـراى توزیع عادالنـه یارانه 
بیان کـرد و گفـت: در تمـام بخش هـاى اقتصادى 
نظارت هاى دقیق و موشکافانه اى اعمال خواهد شد. 
وى افزود: این طرح بصورت مستمر و تا زمان آرامش 
بر بازار در اسـتان اجرا خواهد شـد و بازار را مدیریت 

خواهد کرد.

کاهش 2 تا 6 درجه اى دما
کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان از اسـتقرار جـوى نسـبتًا پایدار تـا پنج روز 
آینده بر روى استان خبر داد و گفت: آسمان در بیشتر 
مناطق به شـکل صاف تا کمى ابـرى، گاهى همراه 
بـا افزایش ابـر و وزش بـاد نسـبتًا شـدید پیش بینى 
مى شود، بیشینه دماى هوا در 24 ساعت آینده 2 تا 6 
درجه  کاهش مى یابد. حجت ا... على عسگریان اظهار 
کرد:  بویین و میاندشت با دماى یک درجه سانتى گراد 
زیر صفر را سردترین نقطه استان اعالم کرد و گفت: 
گرم ترین نقطه استان نیز خور و بیابانک با دماى 27 

درجه سانتى گراد است.

کشف 9 انشعاب
 غیر مجاز

9 انشـعاب غیر مجاز آب در فروردین و اردیبهشـت 
ماه جارى در برخوار کشف شـد. از این تعداد انشعاب 
غیرمجاز کشف شده دو مورد منجر به وصول درآمد و 
7 مورد دیگر در دستور کار و پیگیري قرار گرفت . این 
انشعابات با کاربري هاي مسـکونی و غیر مسکونی 
با اقطار 1/2 اینچ به صورت غیر مجاز از شبکه توزیع 
آب استفاده می کردند. گفتنى است پس از شناسایی 
و بازدید از انشـعاب غیر مجاز و تنظیم صورتجلسه با 
نیروي انتظامی ، انشعابات مذکورقطع و متخلفان به 

امورآبفا فراخوانده شدند.

اداره کل امور عشایر
 آتش نگرفته 

براسـاس مشـاهدات عینى خبرنگار صداوسـیما در 
محوطـه و سـاختمان اداره کل امور عشـایر اسـتان 
اصفهان اثرى از آتش سـوزى مشـاهده نمى شـود. 
به گفته سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمات 
ایمنى شـهردارى اصفهان در محوطـه نزدیک این 
اداره مقدارى از ضایعات شامل کارتن، شاخه و برگ 
درختان دچار حریق شـده بود که آتش نشـان آن را 
مهار کردند. محوطه و مجموعه اداره کل امور عشایر 
اسـتان اصفهان هیچ آسـیبى ندیده و اثـرى از آتش 

سوزى در آن مشاهده نمى شود.

بررسى راهکارهاى رفع
 معضل فرونشست اصفهان 

مدیرکل مدیریت بحران اسـتاندارى اصفهان گفت: 
به منظـور رفـع مشـکالت ناشـى از فرونشسـت در 
اصفهـان در قالب یک طرح مطالعاتـى، راهکارهاى 
کوتاه مـدت و بلندمـدت تهیـه خواهـد شـد. منصور 
شیشـه فروش در حاشـیه بازدید مدیران شـهرى از 
ابنیه تاریخى درباره موضوع فرونشست زمین، اظهار 
کرد: براساس مصوبه و ابالغیه استاندارى، مقرر شد 
یک طـرح مطالعاتـى از سـوى شـهردارى اصفهان 
درخصوص پهنه فرونشسـت زمین در شهر اصفهان 
تهیه شود. وى ادامه داد: در این راستا براى این طرح 
مشاور علمى و ناظر اجرایى تعیین شده است و نتایج 
این بازدیدهاى میدانى به صورت مستند در اختیار آن 

مشاور ناظر طرح قرار مى گیرد.

خبر

مسوول روابط عمومى مرکز بهداشت اصفهان گفت: تمامى 
مراکز تجمیعى واکسیناسیون کرونا در کالنشهر اصفهان 
تعطیل شد و در مراکز جامع سالمت سبد کامل واکسن هاى 
کرونا در ُدزهاى 1، 2، 3 و 4 وجود دارد و واکسیناسیون تنها 

در نوبت صبح انجام مى شود.
کیومرث طالبى افزود: شهروندان اصفهانى مى توانند بنا بر 
تمایل خود واکسن مربوطه را دریافت کنند و یا از راهنمایى 
و مشاوره براى دریافت نوع واکســن در این مراکز بهره 
ببرند.وى با اشاره به تعطیلى مرکز تجمیعى واکسیناسیون 
پل شهرســتان گفت: تاچندى پیش مرکز تجمیعى تنها 
در  پل شهرســتان دایر بود که با کاهش حجم مراجعات 

تعطیل شد.طالبى اضافه کرد: عالوه بر این مراکز یک واحد 
واکسیناسیون سیار کرونا نیز در قالب یک دستگاه اتوبوس 
در مرکز شــهر اصفهان بطور روزانه به خدمت رسانى به 
شهروندان مى پردازد.وى با اشاره به آخرین تغییرات رنگ 
بندى همه گیرى بیمارى کووید- 19، در  شهرستان هاى 
مختلف استان اصفهان گفت:  مرکز استان ، شاهین شهر، 
برخوار، شهرضا، خمینى شهر، فالورجان، گلپایگان، لنجان، 
مبارکه و نجف آباد در وضعیت آبى کرونایى قراردارند.طالبى  
با بیان اینکه هیچیک از شهرهاى استان در وضعیت قرمز 
(بسیار پر خطر) و نارنجى (پرخطر) قرار ندارد، افزود: دیگر 

شهرهاى استان در وضعیت زرد (خطر متوسط)هستند.

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان با ابراز 
امیدوارى نسبت به اینکه کشت غله شرق اصفهان تا 15 
خردادماه به ثمر برسد، گفت: جریان زاینده رود بعد از تحویل 
حقابه کشاورزان در نوبت چهارم، 26 اردیبهشت ماه بسته 
مى شود.حسین وحیدا در گفت وگو با ایســنا، درباره تداوم 
جریان زاینده رود براى کشاورزان شرق اصفهان، اظهار کرد: 
با توجه به اینکه براى نوبت چهارم سد زاینده رود شانزدهم 
اردیبهشت ماه باز شد، جریان زاینده رود تا 26 اردیبهشت ماه 
ادامه خواهد داشــت. وى افزود: البته آب به مدت 10 روز 
در کانال هاى آبیارى کشاورزان نیست و محدودیت هایى 
وجود دارد.وى با بیان اینکه کشــت هاى صورت گرفته در 

شــرق اصفهان مرغوب نیست، گفت: بخشــى از اراضى 
شرق اصفهان چراى دام و بخشــى دیگر دچار تنش شد، 
اما امیدواریم در نوبت پنجم تحویل حقابه کشت ها به ثمر 
برسد.عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان 
تاکید کرد: وضعیت کشــت ها مورد انتظار نیست و به هر 

جهت باید همین میزان را به ثمر رساند.
وحیدا درباره آخرین دوره تحویل حقابه کشــاورزان شرق 
اصفهان، گفت: بعد از 26 اردیبهشت ماه زاینده رود در وقفه اى 
هفت روزه بسته مى شود و بعدازآن از سوم خردادماه تحویل 
حقابه ده روزه کشــاورزان در نوبت پنجم انجام مى شود و 

امیدواریم تا 15 خردادماه کشت غله به نتیجه برسد.

زاینده رود
 فردا بسته مى شود

تمام مراکز تجمیعى 
واکسیناسیون تعطیل شد

دریا قدرتى پور
حدود یک ماه دیگر فصل تابستان از راه مى رسد و معاون 
راهبرى و نظارت بر بهره بردارى شرکت مهندسى آب و 
فاضالب (آبفا) کشور در تازه ترین اظهار نظرش تابستان 
سختى را پیش بینى کرده است. تابستانى که شاید کم 
از سال پیش اصفهان نداشته باشد و ممکن است حتى 

شرایط بدترى را نسبت به سال گذشته رقم بزند. 
هاشــم امینى که بیــش از یک دهه مدیــر عامل آبفا 
اصفهان بوده و از زیر و بم مشکالت آبى این استان آگاه 
است،  تنها راهکار براى گذران تابستانى با شرایط بهتر 
را مدیریت و صرفه جویــى در مصرف آب از هم اکنون 
دانســته:« برنامه ریزى جلوگیرى از تنش آبى تابستان 

باید از هم اکنون انجام شود.»
اما در حالى که بــه گفته معاون توســعه پیش بینى و 
تحقیقات اداره کل هواشناســى استان اصفهان، خرداد 
امسال گرم تر از هر ســال اســت که مى تواند نشان 
دهنده وضعیت تابستان هم باشد، باز هم مى توانیم این 

مدیریت را در استفاده از منابع آبى داشته باشیم؟ 
نوید حاجى بابایى در پیش بینى هاى اخیرش در رابطه 
با ماه خرداد گفته: « پیش بینى مى شــود که دماى هوا 
حدود یک تا ســه درجه در خردادماه باالتر از حد نرمال 
باشــد و به طور قطع خردادماه گرم ترى پیش رو است. 
اگر صرفه جویــى در همه زمینه ها در دســتور کار قرار 
نگیرد وضعیت استان به سمت شرایط بحرانى کشیده 

مى شود.»
با نــگاه کوتاهى به میــزان بارش هــاى اصفهان در
 سرشــاخه هاى زاینده رود به خوبى بــه این واقعیت 
مى رسیم که وضعیت اصفهان در تابستان امسال با یک 
بحران جدى روبه رو است. باید توجه کنیم که میانگین 
وضعیت بارش استان اصفهان از ابتداى سال آبى تاکنون 
برابر با 113 میلیمتر و 25درصد کمتر از مقدار بلندمدت 
بوده و افزایش 9 درصدى بارش ها نســبت به ســال 
گذشته نیز نتوانسته آبى بر آتش تنش آبى اصفهان باشد.

سرچشــمه آبى زاینده رود، تاکنون یک هــزار و 209 
میلیمتر بارش داشته که نسبت به سال گذشته 49درصد 
افزایش یافته است اما در مقایســه با میزان بلندمدت با 

کمبود 10 درصدى مواجه است.
به تعبیرى دیگر تــا پایان فروردین ماه امســال حدود 

96 درصد مساحت اســتان درگیر خشکسالى بوده و در 
صورت درنظر گرفتن خشکســالى بلندمدت، حدود 85 
درصد مساحت استان اصفهان درگیر خشکسالى است.

بهار کم بارش اصفهان حاال شــرایط نامناسبى را براى 
این شهر رقم زده است به خصوص اینکه شواهد نشان 
مى دهد در فروردین ماه سال جارى بیشتر مناطق استان 
90درصد کمتر از حد نرمال خود بارش داشته اند و ذخایر 
آبى زاینده رود شرایط خوبى ندارد و میزان ذخیره سدها 
و ذخایر آبى از میزان بلندمدت پایین تر اســت. با وجود 
اینکه خوش بینى ها و امیدوارى هــا به بارش هاى بهار 
بود امــا در بهار امســال نیز اصفهان بهــره چندانى از 
بارش ها نداشــت و فقط براى خط  الرأس هاى البرز و 
زاگرس بارندگى هاى قابل قبولى وجود داشــت و عمده 
مساحت کشور به خصوص مرکز و جنوب شرق کشور 

بهره چندانى از بارش نداشتند.
مدیــر کل هواشناســى اصفهــان در زمینــه کاهش 
بارندگى ها چند روز پیش به «ایرنا» گفت که میانگین 
بارش باران استان در ســال زراعى 1401-1400(اول 
مهر تا 14 فروردیــن جــارى) 130/41 میلیمتر بوده 
است. به گفته حمید رضا خورشیدى این میزان بارش در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 111/42میلیمتر بود، 
17 درصد افزایش داشته اما نسبت به میزان بارش هاى 

دوره بلندمدت19 درصد کاهش را نشان مى دهد.
در همین مــدت میانگین بارش شــهر اصفهان 53/8 
میلیمتر بوده که این مقدار بارش در مقایســه با ســال 
زراعى گذشته که 80/4 میلیمتر بود 33درصد و نسبت 

به دوره بلندمدت 43درصد کاهش را نشان مى دهد.
میانگین بارندگى یکسال زراعى کامل در استان اصفهان 
نیز 197/38 میلیمتر و در کشور 240میلیمتر بوده و به 
نوعى این میزان بارندگى ها نشان مى دهد که ما در حال 
تجربه خشک ترین سال طى 50 سال گذشته هستیم که 

نیازمند تدابیر جدى است.
نگاهى به آمار بارشى اســتان اصفهان و سرشاخه هاى 
حوضه آبریز زاینده رود در ســال آبــى 1400-1401 
ازکاهش بارندگى ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
و بلند مدت حکایت دارد که با توجه به وضعیت شکننده 
ذخیره سد زاینده رود، رعایت نکردن مدیریت مصرف 
مى تواند تأمین آب آشــامیدنى و بهداشت بیش از پنج 

میلیون و 200هزار نفر مردم این اســتان را در تابستان 
امســال با چالش جــدى روبه رو کنــد، موضوعى که 
مســئوالن اصفهان درباره آن در روزهاى اخیر هشدار 

داده اند.
این مســئله زمانى ابعاد تــازه ترى به خــود مى گیرد 
که عضو کمیســیون انرژى مجلس شــوراى اسالمى 
نیز از کمبود رقمــى حدود 14 هزارمــگاوات در حوزه 
تولید برق خبر مى دهد؛ مســئله اى که بــه گفته این 
کرسى نشــین مجلس، شــاید اکنون چندان ملموس 
نباشد اما خودش را در خاموشى هاى فصل گرم نشان

 خواهد داد.
به گفته پرویز محمد نژاد، اگر از اکنون به فکر نباشــیم 
با تابســتان خاموش و گرماى طاقت فرسایى روبه رو 

خواهیم بود. 
اینها همه در حالى است که سالیان سال است، اصفهان 
در تأمین آب و برق با تراز منفى مواجه است و اکنون یکى 
از نگرانى ها، نزدیک شدن به فصل گرم است؛ بنابراین، 
مدیریت منابع آب، یکى از مهمترین اصولى اســت که 
باید تا زمان رســیدن به روزهاى گرم که تنها یک ماه 

دیگر از راه مى رسد در نظر گرفته شود.
حال سئوال اینجاست که در این مدت کم آیا مى توان به 
داد اصفهان رسید و آیا مدیریت منابع تنها 30 روز مانده 
به فصل گرم، مى تواند آبى باشد بر آتش بحران کم آبى 

در اصفهان؟
اصفهانى که با اقلیم خشک و نیمه خشک در سال هاى 
گذشته گرفتار کم بارشى، افت سطح آب هاى زیر زمینى، 
خشــک شــدن قنوات و چاه ها و در نهایت فرونشست 
زمین شده اســت و نبود توجه به مدیریت مصرف آب 
در بخش هاى مختلف صنعتى، کشــاورزى و شرب در 
اســتان مشــکالتى ایجاد کرده و کاهش بارندگى ها 
هم مزید بر علت شــده تا  با سپرى شدن بخش عمده 
سال آبى 1401-1400میزان کل حجم آب در مخازن 
سدهاى کشور اســتان اصفهان، در کنار 6 شهر دیگر 
کشور در بحران و تنش آبى قرار گیرد و با توجه به این 
موضوع اگــر بخواهیم در کوتاه مــدت منابع خود را به 
میزانى ارتقا دهیم که هم در ایام پیک و هم در ایام غیر 
پیک پاســخگوى نیاز در حوزه آب و برق باشد، بسیار

 سخت خواهد بود.

پیش بینى ها از تابستان سخت و طوالنى براى استان  حکایت مى کند

مشک خالى اصفهان نصف جهان با وجود وضعیت خشکسالى و کم آبى 
در اصفهان برخى از شهروندان اصفهانى همچنان 
نســبت به مصــرف آب و صرفه جویــى مقاومت 

مى کنند.
در حالى که به فصل گرم نزدیک مى شــویم برخى 
از شهروندان اصفهانى با این ادعا که بارندگى هاى 
خوبى در اصفهان داشتیم نسبت به صرفه جویى در 

مصرف آب اقدامات الزم را انجام نمى دهند و اقدام 
به شستن وسایل نقلیه خود با آب آشامیدنى مى کنند.

در این زمینه شــرکت آب و فاضالب اصفهان باید 
اقدامات الزم را انجام دهد و نســبت به بازرسى از 
مناطق مختلف اصفهان و تذکر به شــهروندانى که 
نسبت به این موضوع بى اهمیت هستند راهکارهاى 

الزم را بیاندیشند.

نصف جهان در حالى کــه ارز 4200 تومانى حذف 
شده است و قرار بود به مردم یارانه تعلق بگیرد اما 
برخى از افرادى که در دهک هاى متوســط جامعه 

هستند از این یارانه ها برخوردار نشده اند.
طى پیگیرى هــاى «نصف جهان» بســیارى از 

خانواده هایى که یارانه به آنها تعلق نگرفته از این 
موضوع گالیه مند هستند.

به گفته این افراد که نه خانه دارند و نه از وضع مالى 
مناسبى برخوردارند بدون داشــتن یارانه وضعیت 

معیشتى آنها هر روز بدتر از پیش خواهد شد.

برخى از رانندگان ناوگان حمل و نقل  نصف جهان
عمومى نســبت به رعایت مقــررات بى مالحظه 

هستند.
طبق شــواهد موجود برخى از راننــدگان ناوگان 
حمل و نقل عمومى اصفهان پیش از رســیدن به 
ایســتگاه ها و یا در فاصله بین دو ایستگاه اقدام به 
پیاده کردن مسافران مى کنند و این موضوع نه تنها 

باعث خطراتى براى مسافران مى شود؛ بلکه، باعث 
رواج بى قانونى در سیستم حمل و نقل شهرى هم 

خواهد شد.
شــهروندان اصفهانى از ســازمان اتوبوســرانى 
مى خواهند که نســبت به این موضوع رســیدگى 
الزم را کرده و نســبت به  تخلف رانندگان اتوبوس 

جریمه هاى الزم را اعمال نماید.

شهردار اصفهان دیروز شــنبه در برنامه رادیویى 
«سالم اصفهان» با اشــاره به وقوع آتش سوزى 
شامگاه بیست ودوم اردیبهشت ماه در خیابان حافظ 
نزدیک بازار اصفهان، اظهار کــرد: در این حادثه 
یک انبار بزرگ چینى جات بــه دلیل بى احتیاطى 
دچار آتش سوزى شد که اگر اقدام و حضور به موقع 
نیروهاى آتش نشــان نبود، امکان وقوع فاجعه در 
اصفهان وجود داشــت و این آتش ســوزى باعث 
خسارت هاى ســنگینى به بخش اقتصادى شهر 

یعنى محور میدان امام (ره)، حافظ و بازار مى شد.
على قاســم زاده افزود: این نگرانى همواره نسبت 
به بازار اصفهان وجود دارد کــه به دلیل وضعیت 
سیم کشى برق و مشکالت زیرساختى آن، ممکن 
اســت فاجعه غیرقابل جبرانى را در شــهر شاهد 

باشیم.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه کســبه بازار باید 
مشکالت فنى، برق و تأسیســات محل فعالیت و 
انبار کسب وکار خود را برطرف کنند، تصریح کرد: 
هر کســبه باید در مغازه و انبارهاى خود کپسول 
اطفاى حریق داشته باشد، در واقع اولین کسى که 
باید آتش نشان باشد، خود مردم در محله ها هستند.

وى ادامه داد: کسبه باید معبر بازار را باز بگذارند و از 
قراردادن ویترین مغازه ها در مسیر تردد خوددارى 
کنند زیرا در صــورت وقوع حادثه امــکان تردد 

خودروهاى امدادى و آتش نشان وجود ندارد.
قاســم زاده با تاکید بر اینکه در حوادثى همچون 
آتش سوزى اســتفاده از ثانیه ها نیز اهمیت دارد، 
گفت: در صدد هســتیم در بازار اصفهان دو تا سه 
ایستگاه آتش نشانى دایر کنیم، لذا کسبه باید براى 

آزادسازى محل هایى که شهردارى در نظر گرفته 
است، همراهى و همکارى الزم را داشته باشند.

وى با اشاره به اهمیت بیمه آتش سوزى براى کسبه 
و بازاریان، افزود: انبارى که شــامگاه بیست ودوم 
اردیبهشت ماه دچار حریق شد، بیمه حوادث نداشت، 

از این رو مالکان این انبار بسیار متضرر شدند.

جزئیات حادثه پنجشنبه شب
فرهــاد کاوه آهنگــران، ســخنگوى ســازمان 
آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان 
در بیان جزئیات اطفاى حریق پنجشــنبه شــب  
اظهار کرد: ســاعت 20 و 28 دقیقه پنجشنبه، 22 
اردیبهشت انبار چینى و بلور در خیابان هاتف، کوچه 
میرعماد دچار حریق شد. این انبار با وسعتى حدود 
700 متر در مجاورت شــش مغازه صنایع دستى و 

انبار چوب قرار داشت.
وى با بیان اینکه با اقدام ســریع آتش نشانان تنها 
بخشى از انبار دچار حریق شد و حریق به مغازه هاى 
مجاور سرایت نکرد، گفت: در این حادثه شهروندان 
دچار آســیب نشــدند، اما سه آتش نشــان دچار 
مصدومیت شدند که دو نفر از ناحیه دست مصدوم 
شده و یک نفر از آتش نشانان دچار دود زدگى شدید 

شد و هر سه به بیمارستان اعزام شدند.
وى با اشــاره به اعزام 17 ایســتگاه آتش نشانى 
به محــل حادثه، گفت: باتوجه بــه اهمیت حریق 
و حراســت از بازار بزرگ اصفهان، ایســتگاه ها با 
امکانــات کامل به محــل حادثه اعزام شــدند و 
تمهیدات الزم را انجام دادیم که خوشبختانه این 

حادثه ختم به خیر شد.

در شرایطى که حدود 5 ماه از تقدیم بودجه شهردارى 
شاهین شهر به شوراى اسالمى و ارسال مصوبه آن 
از سوى شوراى شهر به کمیته انطباق مى گذرد، اما 
تاکنون بودجه پیشــنهادى به تأیید کمیته انطباق 
نرسیده و چندین بار براى بررسى بیشتر و اصالحات 
به صحن علنى شوراى اسالمى شاهین شهر عودت 
داده و ســرانجام براى حــل این مســئله، بودجه 
پیشنهادى 1401 به استاندارى اصفهان ارجاع شد

ســید محمدرضا کاظمى طبا، فرماندار شاهین شهر 
و میمه  از ایراد هیئت تطبیق مصوبات شــوراهاى 
اسالمى شهرستان به بودجه شهردارى شاهین شهر 
و رد بودجه این شــهر خبر داد و اظهار کرد: یکى از 

ایرادات وارده به بودجه پیشنهادى 1401 شهردارى 
شاهین شهر بررسى دالیل توجیهى میزان پیش بینى 
درآمدها در الیحه بودجه ســال 1401 شهردارى 

است.
رئیس کارگروه انطباق شاهین شــهر و میمه، ادامه 
داد: از دیگر ایــرادات وارده به بودجه پیشــنهادى 
1401 شهردارى شاهین شــهر مى توان به افزایش 
قابل توجه و ناگهانى ردیف هاى مربوط به مصارف 
جــارى شــهردارى و افزایــش 62 درصــدى در 
پیش بینى اعتبارات هزینــه اى و همچنین افزایش 
180 درصــدى ردیف مربوط به هزینه تشــریفات

 اشاره کرد.

آب را ول نکنید 

جاماندگان یارانه 

رواج بى قانونى در ناوگان اتوبوسرانى

فاجعه اى که از سر شهر گذشت 

بودجه 1401 شهردارى شاهین شهر رد شد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان  گفت:کاالها و اقالمى از جمله روغن، 
مرغ، تخم مرغ و لبنیات که براى آنها قیمت جدید اعالم شده در صورتى که قیمت قدیم 
دارند باید با نرخ جدید در بازار عرضه شــوند و مابه التفــاوت آن را به صندوق حمایت 

واریز شود.
امیرحسین کمیلى روز شنبه در جلسه با اعضاى اتحادیه هاى مرتبط با اصالح یارانه ها 
در اصفهان افزود: ارائه کاالهاى تعیین قیمت شده به قیمت جدید هیچگونه اجحافى به 
مصرف کننده ندارد به دلیل اینکه در زمان حاضر مصرف کنندگان یارانه خود را بصورت 

نقدى دریافت کردند و باید با این یارانه کاال را با قیمت جدید خریدارى کنند.
وى با بیان اینکه این موضوع بطور کامل منطقى، شرعى و قانونى است و هیچ ابهامى 

ندارد ادامه داد: همه ما حامى مردم و مصرف کنندگان هستیم اما دلیلى ندارد که کاالها 
با قیمت قبل به مردم ارائه شود. به گفته وى،  نباید دوبار براى روغن، مرغ، تخم مرغ و 
لبنیات یارانه پرداخت شود و با توجه به اینکه این مبلغ به حساب مصرف کنندگان واریز 

شده، باید کاال را با قیمت جدید خریدارى کنند.
کمیلى خاطرنشان کرد: انتظار ما از کاسبان و فروشندگان استان اصفهان خود اظهارى 
در این زمینه است که بسیارى از مســائل را برطرف مى کند و دست ما را براى حمایت 
از آنها باز مى گذارد و  در صورتى که بازرسان فروشگاه، انبار و منزلى را مشاهده کردند و 
یا گزارشى در این زمینه ارائه شد که اجناس با قیمت قبل احتکار شده است، بر اساس 

قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

4 کاالى اساسى در اصفهان باید با قیمت جدید ارائه شود
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آگهى تغییرات
شــرکت دندانپزشــکى رازى آفتاب 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
9074 و شناسه ملى 10260301642 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1401/01/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : حسن مومنى به شماره 
ملــى 3933407761و علــى زمانى 
خواه به شماره ملى 1280927313و 
مصطفى کاویانى باغبادرانى به شماره 
ملى 6209595944به ســمت اعضاء 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدنــد مصطفى نریمان به 
شماره ملى 6609532214 به سمت 
بازرس اصلى و على حسن زاده به شماره 
ملى 1287226272 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند.روزنامه نصــف جهان جهت 
نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شــد. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1314647)

آگهى تغییرات
شرکت ســینا طب خوارزمى سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 68183 و شناســه ملى 
14006354736 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومــى عــادى ســالیانه مورخ 
1401/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
:محمد تقى حیدرى به کدملى 6219819403 
بســمت مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره، 
مهرداد شــاهین ورنوســفادرانى به کدملى 
1819072975 بســمت رئیــس هیئــت 
مدیره و روح انگیــز بحرینى صفت به کدملى 
3160941132 بســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
مرتضى باقرى به کدملــى 5659764703 
و محســن نجفى شــاه کوهى بــه کدملى 
1249510661 بترتیب بســمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند.روزنامه کثیر االنتشارنصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید .کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى 
مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1314649)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى فرا طــرح نوین 
مهرگان پیشتاز شرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبت 33285 و شناســه 
ملــى 10260538041 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/12/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسابرسى 
آذرین حساب(حســابداران رسمى) 
به شناســه ملى 10100602370 به 
سمت بازرس اصلى و سمیرا طاهرى به 
شماره ملى 1270803158 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال 
مالى انتخاب شــدند.. ترازنامه حساب 
سود و زیان شرکت منتهى به سال مالى 
1399 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1316071)

آگهى تغییرات 
شــرکت کیان ذوب ســپاهان ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 36461 و شناســه ملى 
10103771768 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى به طور فــوق العاده مورخ 
1400/12/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - 
موسسه حسابرســى آمارگاران به شناسه ملى 
10103237117 به ســمت بازرس اصلى و ندا 
بهرامى به شماره ملى 1272124983 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
شدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشر آگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1314621)

آگهى تغییرات 
شــرکت عمرانى ثمین بتن ســپاهان شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 1284 و شناسه 
ملى 10260512558 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1401/02/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتى 
خمینى شهر به آدرس استان اصفهان ، شهرستان 
خمینى شــهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، 
محله آزادگان ، بلوار شهید بهشــتى ، کوچه شهید 
رمضانعلى حیدرى ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 
8415614954 تغییــر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1316066)

آگهى تغییرات 
شرکت دندانپزشــکى رازى آفتاب شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 9074 و 
شناســه ملى 10260301642 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
اصالح ماده 37 اساسنامه : کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاء اشخاصى که 
هیات مدیره تعیین خواهد نمود همراه با مهر 
شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1314627)

آگهى تغییرات 
شرکت دندانپزشکى رازى آفتاب شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 9074 و شناسه ملى 10260301642 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/01/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مصطفى کاویانى به شماره 
ملى 6209595944 بســمت مدیر عامل وعضو هیات 
مدیره و حسن مومنى به شماره ملى 3933407761 
بسمت رئیس هیئت مدیره و على زمانى خواه به شماره 
ملى 1280927313 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل یا نائب رئیس هیات 
مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1314626)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندســى آریا حفار اســپادانا شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبــت 48375 و 
شناســه ملــى 10260665340 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مورخ 
1401/02/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
شرکت به شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى، 
شــهر اصفهان، محله کوى ولى عصر ، فاز بى ، 
خیابان مشفق کاشانى ، کوچه فرعى هشتم [8] ، 
پالك 140 ، طبقه سوم کدپستى 8179694134 
انتقال یافت و ماده اساسنامه به شرح فوق اصالح 
گردید . اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهــان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1314638)

آگهى تغییرات 
شــرکت عمران نقش جهان ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 19580 و شناســه ملى 
10260404660 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/12/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت از 
واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى تهران به نشانى 
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزى 
، شــهر تهران، محله آرارات ، خیابان مال صدرا 
، کوچه ســلمان ، پالك 3 ، طبقه دوم کدپســتى 
1991716884 انتقال یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1316072)

وقتى صحبت از ویژگى هاى جدید در برنامه هایى که هر روز استفاده مى کنید به میان مى آید، ممکن است 
ادامه دادن با برنامه به روز نشده اندکى مشکل باشد.

  گوگل داکس با ابزار هاى جدید به روز شده است و اگر منو ها در Google Docs مرور نکنید، ویژگى هاى 
جدید اضافه شده را از دست خواهید داد. براى کمک به افزایش بهره ورى خود از این برنامه، ترفند هاى 

Google Docs که در ادامه آمده است را بررسى کنید.

یک پیش نویس ایمیل  براى Gmail تنظیم کنید
مرحله 1: به مکانى که مى خواهید پیش نویس ایمیل را در آن درج کنید، بروید.

مرحله 2: به بخش Insert > Building Blocks بروید و از منوى بازشــده Email draft را انتخاب 
کنید.

مرحله 3: عناصر ایمیلى مانند دریافت کننده ایمیل، CC و BCC و موضوعى را که مى خواهید اضافه 
کنید. سپس پیام خود را در محل تعیین شده تایپ کنید.

مرحله 4: نماد Gmail در سمت چپ قالب را انتخاب کنید.
این فرآیند پیش نویس ایمیل را در Gmail ایجاد مى کند که آماده ارســال اســت. وقتى آماده 
شدید، به Gmail وارد شوید و پوشه Drafts را انتخاب کنید. ایمیل خود را مى بینید که مى توانید 
 Google آن را ویرایش کرده و یا آن را به سادگى آن را ارسال کنید. عالوه بر این مى توانید از
Docs براى ایجاد چندین پیش نویس جیمیل استفاده کنید و وقتى آماده شدید همه آن ها را 

ارسال کنید.
یادداشت هاى جلسه

اگر عادت دارید که اطالعات مربوط به جلســات خود را یادداشت کنید Google Docs به 
کمک شما خواهد آمد. با استفاده از این برنامه مى توانید یک الگوى یادداشت ها براى جلسات 
خود را ایجاد کنید. در ادامه مى توانید یادداشت هاى جدید دیگرى را در زمان خود اضافه کنید.

مرحله 1: سندى که مى خواهید یادداشت هاى جلسه را در آن درج کنید، انتخاب کنید.
مرحله 2: بــه Insert > Building Blocks رفته و Meeting Notes را از منوى بازشــو 

انتخاب کنید.
مرحله 3: در پنجره اى که ظاهر مى شــود، رویداد Google Calendar را براى جلســه 
انتخاب کنید. همچنین مى توانید از بخش جستجوى تقویم براى یافتن یک رویداد خاص 

استفاده کنید.

در قسمت عالمت گذارى بنویسید و قالب بندى کنید
Google Docs با استفاده از عالمت گذارى به شما کمک مى کند، اسناد خود را بنویسید 

و قالب بندى کنید. تنها کارى که باید انجام دهید این است که این ویژگى را فعال کنید. 
با فعال بودن این ویژگى، مى توانید متن خود را بالفاصله به روز رسانى کنید. براى فعال 

کردن این ویژگى مراحل زیر را طى کنید.

عالمت گذارى گوگل داکس
مرحله 1: یک سند را در Google Docs باز کرده و Tools را از منو انتخاب کنید.

مرحله 2: تنظیمات برگزیده را در لیست انتخاب کنید.
مرحله 3: به تــب General برویــد و کادر Automatically detect Markdown را 

عالمت بزنید.
مرحله OK :4 را انتخاب کنید.

یک لیست کشویى ایجاد کنید
لیست هاى کشویى برخى از سریع ترین راه ها براى وارد کردن داده ها، پاسخ به سؤاالت و 
انتخاب اسناد هستند. در Google Docs، مى توانید یک لیست کشویى از پیش تعیین شده 

را وارد کرده و یا لیست خود را در عرض چند دقیقه ایجاد کنید.
مرحله 1: وارد سندى شوید که مى خواهید در آن لیست کشویى ایجاد کنید.

مرحله Insert > Dropdown :2 را از منو انتخاب کنید.
مرحله 3: در پنجره بازشو، یک لیست کشویى از پیش تعیین شــده را انتخاب کنید یا لیست 

خود را ایجاد کنید.

ترفند هایى از گوگل داکس که 
به کارتان مى آیند

سرویس جدید امنیت سایبرى مایکروسافت متخصصان فنى و انسانى 
را ترکیب مى کند.

 مایکروسافت خدمات امنیتى مدیریت شده را براى شناسایى و پاسخ 
جامع تر به تهدید امنیتى گسترش مى دهد.مایکروسافت مجموعه اى 
از خدمات جدید امنیت سایبرى مدیریت شده را براى کمک به مشتریان 
در مبارزه با بدافزارها و سایر تهدیدات در میان بحران مداوم مهارت هاى 
امنیت سایبرى، رونمایى کرده است.مایکروسافت یک دسته خدمات 
مدیریت شــده جدید به نام Microsoft Security Experts ایجاد 
کرده است که متشکل از خدمات به رهبرى انسان و یادگیرى ماشینى 
است تا به مشتریان کمک کند تا اهداف امنیتى، انطباق، هویت، حریم 

خصوصى و بهره ورى را برطرف کنند.کارشناســان امنیتى فناورى 
آموزش دیده توســط متخصص را با خدمات تحت رهبرى انســان 
ترکیب مى کند تا به سازمان ها کمک کند تا به نتایج ایمن تر، سازگارتر 
و سازنده تر دست یابند.این سرویس به مشــتریان کمک مى کند تا 
 Microsoft Defender، Office تهدیدات را با ترکیب داده هــاى
365، برنامه هاى کاربردى ابرى و هویت جستجو کنند. مایکروسافت 
مى گوید کارشناسانش یافته ها را بررسى کرده و اطالعات هشدار متنى 

و دستورالعمل ها را به مشتریان ارسال خواهند کرد.
 Microsoft Security Services for مایکروســافت همچنیــن
Enterprise را راه اندازى مى کند، یک ســرویس مدیریت شــده و 

 XDR اختصاصى براى مشتریان سازمانى ارائه مى کند که شکار تهدید و
مدیریت شده را ترکیب مى کند و از اطالعات امنیتى مایکروسافت و 
مدیریت رویداد (SIEM) و XDR براى محافظت از همه محیط هاى 

ابرى استفاده مى کند.

خدمات جدید
 امنیت سایبرى 
مایکروسافت 
چیست؟

بهترین تبلت هاى زیر 3 میلیون تومان
در این مطلب به بهترین تبلت هاى هوشمند که قیمتى کمتر از 3 میلیون تومان دارند اشاره خواهیم کرد.

تبلت ها به عنوان بخش اجتناب ناپذیر زندگى روزانه ما تبدیل شده اند. با وابستگى روزافزون و تقاضاى بیشتر، 
رقابت میان برند هاى بزرگ براى معرفى چیزى که به بهترین محصول نامیده مى شود شدت گرفته است. از 

آنجایى که برند ها با انتخاب هاى مختلف در دسترس است انتخاب بهترین محصول کمى دشوار مى شود.
اما در این میان افرادى نیز به دنبال تبلت هایى متناسب با بودجه خود هستند. تبلت هایى که هم 

قیمت مناسبى داشته باشند و پاســخگوى  نیازهاى ما باشند.  اگر بودجه شما کم است یا 
نمى خواهید بیش از حد خرج کنید، ما در اینجا بهترین تبلت هاى اندرویدى با 

قیمت مناسب را براى شما گردآورى کرده ایم که در ادامه به آن ها 
اشاره خواهد شد.

Amazon Fire HD 8
اگر بخواهیم در مورد تبلت هاى با قیمت مناســب صحبت کنیم، آمازون فایر 

اچ دى 8 با یک پردازنده چهار هسته اى ســریع 1.3 گیگاهرتز برترین انتخاب را از نظر مشخصات و 
ویژگى ها به ما ارائه مى دهد. Fire HD 8 با 50 ٪ رم بیشــتر، عملکرد سریعتى در مقایسه با Fire 7 ارائه مى دهد. با صفحه 

نمایش 8 اینچى IPS با رزولوشن 1280 در 800 مى توانید فیلم ها را تماشا کنید و بازى ها را با وضوح HD واضح و شفاف تجربه کنید.
فضاى ذخیره سازى آن نیز در مقایسه با سایر رقبا نیاز طیف گسترده اى از کاربران را بر طرف مى کند. در حالت هندزفرى، الکسا به شما امکان مى دهد 
ویدیو ها را موقتا متوقف کنید، موسیقى پخش کنید، برنامه ها را باز کنید، آب وهوا و موارد دیگر را نمایش دهید. این گوشى داراى دوربین عقب 2 مگاپیکسلى 
و دوربین جلو با قابلیت فیلمبردارى ۷۲۰p HD است. آمازون فایر اچ دى، همچنین داراى یک باترى است که 10 ساعت نیاز روزانه شما را پوشش مى دهد.

 Fusion 5
بسیارى از مشتریان این تبلت را به دلیل قابلیت پاسخگویى سریع و ارائه صفحه 
نمایش بزرگ با قیمت مقرون به صرفه، تبلتى کامًال شگفت انگیز مى دانند. وقتى 
صحبت از طراحى به میان مى آید، این دســتگاه داراى طراحى باریک، براق و سبک 

وزن است که حس راحتى را در حین استفاده ایجاد مى کند.
داراى یک صفحه نمایــش 10.1 اینچى با وضوح 1200 در 800 کــه براى بازى و ویدیو 
مناسب است. این تبلت به دلیل حفاظت از صفحه نمایش با محافظ صفحه بهترین گزینه براى 

بچه ها است.
دوربین عقب 2 مگاپیکسلى و دوربین جلو 0.3 مگاپیکسلى آن اگرچه کیفیت باالیى نیست اما براى 
استفاده روزمره کافى است. این گوشى داراى 1 گیگابایت رم و 16 
گیگابایت حافظه داخلى است که تا 256 گیگابایت 
قابل ارتقا است. پردازنده داراى 
یک پردازنده چهار هسته اى 1.3 
گیگاهرتزى براى پردازش روان 
با عمر باترى 5-6 ساعت است 
که زمان اجرا و سرگرمى مداوم را 

افزایش مى دهد.

Galaxy Tab Lite A7
 A۷ اگر به دنبال یک تبلت مقرون به صرفه هســتید نمى توانید گلکسى
الیت را نادیــده بگیرید. این تبلت با برخــوردارى از یک صفحه نمایش 
8.7 اینچى با رزولوشن 800 در 1340، زیبا و هوشمندانه به نظر مى رسد. 
گلکسى A۷ الیت با اندروید 11 به بازار عرضه شده و داراى حافظه داخلى 
32 گیگابایت است که تا 1 ترابایت قابل ارتقاء است. داراى دوربین اصلى 
8 مگاپیکسلى و دوربین سلفى 2 مگاپیکسلى است. این تبلت داراى یک 

باترى 5100 میلى آمپر ساعتى است.

 Lenovo Tab M 8
تبلت لنوو M8 با قیمت مناســب و اندروید 9 یکى از بهترین تبلت هایى 
است که مى تواند در لیست ما جاى بگیرد. این تبلت داراى یک نمایشگر 
8 اینچى با رزولوشــن 1200 در 800 است. این تبلت داراى یک دوربین 
 M8 اصلى 5 مگاپیکسلى و یک دوربین سلفى 2 مگاپیکسلى است. لنوو
داراى حافظه داخلى 16 گیگابایت با رم 2 گیگ و همچنین حافظه داخلى 
32 گیگابایت با رم 3 گیگ اســت. این تبلت داراى عمر باترى مناسب با 

داشتن یک باترى 5000 میلى آمپر ساعتى است.

HTC Nexus 9
تبلت نکسوس 9 داراى یک صفحه نمایش 8.9 اینچى IPS بارزولوشن 2048 در 1536 است. این 

تبلت داراى دوربین اصلى 8 مگاپیکسلى و یک دوربین سلفى 1.6 مگاپیکسلى است. تبلت نکسوس داراى باترى 6700 
میلى آمپر ساعتى است که این تبلت را براى استفاده روزانه به دستگاهى مناسب  تبدیل مى کند. همچنین داراى حافظه 

داخلى 32/16 گیگابایت با 3 گیگ رم بوده و با اندروید 5 لولى پاپ به بازار عرضه شده است.
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شبکه اجتماعى صوتى کالب هاوس در به روزرسانى اخیر، حالت تاریک که یکى از محبوب ترین ترندهاى 
سال هاى اخیر است را اضافه کرد.

 هر دو نسخه آیفون و اندروید اپلیکیشن کالب هاوس این قابلیت را دارند. براى فعال کردن این قابلیت، ابتدا 
مطمئن شوید که اپلیکیشن کالب هاوس در آیفون یا اندروید خود را به روز کرده اید.

اپلیکیشــن کالب هاوس را باز کرده و به قسمت پروفایل در گوشه 
سمت راست باالى صفحه بروید. در پروفایل خود، آیکن 
چرخ دنده در گوشه سمت راست باالى صفحه را زده و 
حالت تاریک (Dark Mode) را از صفحه تنظیمات که 
باز مى شــود، انتخاب کنید.در این جا مى توانید گزینه 
"همیشه" (Always) را براى "حالت تاریک" انتخاب کنید 

یا از تم دستگاه استفاده کنید. گزینه دوم به معناى آن است 
که کالب هاوس تنها وقتى در حالت تاریک قرار مى گیرد که 

گوشى شما در حالت تاریک باشد.

 مطالعه جدیدى نشان داد که یک هفته استفاده نکردن از شبکه هاى اجتماعى، افسردگى را کاهش مى دهد.
یک مطالعه جدید نشان داده است که تنها یک هفته استفاده نکردن از برنامه هاى شبکه هاى اجتماعى، مى تواند افسردگى و اضطراب را کاهش 
دهد.دکتر جف لمبرت رهبر تیم محققان این مطالعه، گفت: رسانه هاى اجتماعى بخشــى از زندگى هستند و براى بسیارى از مردم، بخشى 
ضرورى از زندگى آن ها است. اما اگر هر هفته ساعت ها زمان را صرف مرور این شبکه ها مى کنید و احساس مى کنید که بر شما تأثیر منفى 

مى گذارند، ممکن است ارزش آن را داشته باشد که استفاده از آن ها را کاهش دهید تا ببینید آیا این کار براى شما مفید است یا خیر.
این مطالعه نشان داد افرادى که هفت روز از پلتفرم هایى مانند تیک تاك، اینستاگرام، توییتر و فیس بوك استفاده نکرده و استراحت کردند، 

احساس خوشبختى بیشترى (نسبت به زمان استفاده از این شبکه هاى اجتماعى) داشتند.
محققان 154 نفر بین 18 تا 72 سال را به دو گروه تقسیم کردند که یکى از گروه ها از استفاده از شبکه هاى اجتماعى منع شدند، در حالى 
که گروه دیگر طبق معمول به استفاده از این ســایت ها ادامه دادند. شرکت کنندگان در این آزمایش به طور متوسط هشت ساعت در 

هفته از رسانه هاى اجتماعى استفاده کردند.
نتایج این تحقیق نشان داد کسانى که یک هفته از رسانه هاى اجتماعى دور بودند، میزان بهزیستى خود را از میانگین 46 به 55.93 
در مقیاس بهزیستى ذهنى وارویک-ادینبورگ افزایش دادند. همچنین سطح افسردگى در این گروه، از 7.46 به 4.84 در کاهش 

یافت در حالى که اضطراب افراد نیز از 6.92 به 5.94 در مقیاس کاهش یافت.

کاهش افسردگى با دورى از شبکه هاى اجتماعى تاریکى به کالب هاوس آمد
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توجهى کاهش مى دهد بلکه موجب کاهــش محیط دور کمر نیز بیمارى قلبى عروقى، سرطان و حتى پوکى استخوان را بطور قابل نوشــیدن روزى یک لیوان آب گوجه فرنگى نه تنها خطر ابتال به 
بنابراین باید آن را از منابع غذایى تامین کند.کند. نکته مهم این است که بدن انسان توانایى تولید لیکوپن ندارد، دهه رحم، ســرطان روده و افزایش کیفیت اسپرم و بارورى کمک به بیمارى قلبى، کاهش خطر ابتال به ســرطان پروستات، سرطان مصرف مواد غذایى حاوى لیکوپــن مى تواند به کاهش خطر ابتال و سبزیجات شناخته مى شود.فرنگى، وجود دارد. این ماده به عنوان عامل رنگ قرمز در این میوه ها ماده مغذى گیاهى است که در سبزى ها و میوه هاى قرمز مانند گوجه گوجه فرنگى حاوى 32.5 میلى گرم «لیکوپن» است. لیکوپن یک در این مطالعه مشــخص شــد که یک لیوان 280 میلى لیترى آب توجه چربى و وزن بدن آن ها همراه بود.کاهش متوسط 1.6 ســانتى مترى محیط دور کمر و کاهش قابل نوشــیدن روزى 280 میلى لیتر آب گوجه فرنگى بعــد از دو ماه با داده هاى این مطالعه که بر روى 30 زن انجام شــد، نشان داد که محیط دور کمر، کلسترول و نشانگر هاى التهاب دارد.نوشیدن روزى یک لیوان آب گوجه فرنگى تاثیر مستقیمى بر کاهش این مطالعه که تنها بر روى زنان انجام شده است نشان مى دهد که کمر خود را کاهش دهیم.سوز است و با نوشیدن روزى یک لیوان از آن مى توانیم محیط دور شده است، نشان مى دهد که آب گوجه فرنگى یک ماده غذایى چربى به گزارش Dailyhealthpost، نتایج این مطالعه که در تایوان انجام مى شود.

آنتى اکسیدان از لیکوپن و آب گوجه فرنگى مملو 
است

گوجه فرنگى لیکوپن بوده که سبب رنگ میزان آن اندك است. رنگدانه اصلى فروکتوز و ساکاروز اســت که البته موجود در گوجه فرنگى رسیده، گلوکز اصلى به استثناى تریپتوفان وجود دارد. قند در گوجه فرنگى رسیده، تقریبا تمام آمینو اسید هاى متابولیک و نیز برخى سرطان ها حمایت مى کنند.سالمت قلب و در کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى مجموعــه اى از مطالعــات از نقــش لیکوپن در ایمنى بدن را نیز تقویت کند.مى کند و حتى ممکن اســت عملکرد سیستم التهاب، به کاهش فشــار خون کمک گوجه فرنگى عــالوه بر کاهش E و ... است. مصرف منظم آب لیکوپن، بتاکاروتن، ویتامین مواد مغذى گیاهى شــامل آب گوجه فرنگــى حاوى 

مواد مغذى هســتند که در میوه ها و سبزیجات داراى رنگ نارنجى مى شود که گوجه فرنگى را همراه با پوست میل کنید. کاروتنوئید ها به وسیله سلول هاى روده انسان جذب مى شود؛ بنابراین اغلب توصیه پوست گوجه فرنگى حاوى مقادیر فراوانى از کاروتینوئید ها بوده که قرمز آن مى شود.
پایین، یکى از پایه هاى اصلى رژیم هاى غذایى است.همچنین گوجه فرنگى به علت دارا بودن مواد مغذى زیاد و کالرى موجود هستند.

محققــان اثــر گوجه تحلیل استخوانى و پیشگیرى از پوکى استخوان مى شود.فرنگى موجب کاهش n- تلوپپتید در خون و درنتیجه کاهش خطر در بخش دیگر این مطالعه مشخص شــد که مصرف مداوم گوجه تحلیل بافت استخوانى وجود داشته باشد.استخوان است و زمانى ســطح آن در خون و یا ادرار باال مى رود که «n- تلوپپتید» در خون مى شــود. این ترکیب، شــاخص سالمت حذف گوجه فرنگى از رژیم غذایى موجــب افزایش ماده اى به نام پس از گذشــت یک ماه، آزمایشات بیوشیمیایى نشــان دادند که غذایى خود حذف کنند.مدت یک ماه گوجه فرنگى و فرآورده هاى آن را به طور کامل از رژیم 60 زن یائسه 50 تا 60 ساله را انتخاب کردند و از آن ها خواستند که محققان در این مطالعه که در دانشــگاه تورنتو در کانادا انجام شد، کرده و از پوکى استخوان پیشگیرى مى کند.که نوشیدن 2 لیوان آب گوجه فرنگى در روز، استخوان ها را تقویت نتایج یک مطالعه دیگر که در کانادا انجام شده است نشان مى دهد از پوکى استخوانتقویت استخوان ها و پیشگیرى 
فرنگى بر بافت اســتخوانى 

را به رنگدانه 
لیکوپــن نســبت قرمــز رنــگ آن یعنى 

مى دهند.

احساس خستگى مدام، نشانه اى از بیمارى هایى است که ممکن است به صورت 
خاموش شروع شده باشد و شما از آن ها بیخبر باشید.

 این احساس عالوه بر تاثیراتى که روى سالمتى شما دارد مى تواند جنبه هاى 
شغلى و حرفه اى شــما در محیط هاى اجتماعى را هم تحت الشعاع قرار دهد. 
به طورى که در محیط کار یا محیط هاى اجتماعى حوصله یا توان همیشگى 
کار کردن را نداشته باشید و احساس خستگى مدام داشته باشید. گاهى اوقات 
نیز براى رفع این احساس، اســتراحت طوالنى مى کنید یا به سفر مى روید، اما 
بعد از آن دوباره این احساس سراغ شما مى آید. در این مواقع اولین قدم مراجعه 
به پزشک است، اما در نظر داشته باشــید موارد زیر هم مى تواند دالیلى براى 

احساس خستگى براى شما باشد.

احساس خستگى 
مى کنید؟ 

شاید به این دالیل باشد

اس خستگى 
کنید؟ 

د به این دالیل باشد

دیابت: 
خستگى در واقع شایعترین عالمت دیابت 

است. پانکراس یا همان لوزالمعده انسولین تولید 
میکند و آن هم براى کمک به ســلول ها جهت جذب 

گلوکز مواد غذایى. دیابت زمانى اتفاق میافتد که چیزى به 
تولید یا جذب انسولین بدن شما آسیب برساند. پزشک 

شما میتواند انواع مختلفى از آزمایش هاى خون را 
براى تشخیص دیابت تجویز کند.

کم خونى ناشى از 
فقر آهن: 

کم خونى یک بیمارى اســت که در آن شما به اندازه کافى گلبول هاى 
قرمز براى حمل اکســیژن به بافت هاى بدن نداریــد. این اختالل باعث 
احساس خستگى و ضعف در شما میشود. کمخونى فقر آهن از شایع ترین 
انواع کم خونى است. بدن شما به آهن براى تولید گلبول هاى قرمز نیاز 
دارد. بدن در عین حال نمیتواند به سادگى آهن تولید کند و شما نیاز 

به مصرف غذا هاى سرشار از این ماده معدنى یا درمان دارویى 
دارید. یک آزمایش خون ســاده ســطح آهن شما را 

بررسى میکند.

افسردگى: 
فقدان انرژى و خستگى مداوم میتواند عالمت 

افسردگى باشد. بسیارى از عوامل میتوانند بر شروع 
افســردگى تاثیر بگذارند؛ از حوادث استرســزاى زندگى 

گرفته تا ژنتیک و ســایر شرایط پزشــکى. با کمک آزمون 
غربالگرى افســردگى میتوان این بیمارى را تشخیص داد. 
این آزمون اساسا یک پرسشنامه است که احساسات فعلى 

شما، الگو هاى خواب، اشــتها، سطوح انرژى و سایر 
زمینه هاى کلیدى را بررسى میکند.

ابتال 
به عفونت:

بیمارى هاى مختلف عفونــى از قبیل ویروس 
اپشــتین بار، ویروس هرپس ســیمپلکس، و ... 
میتواند باعث خستگى شما شود. بیمارى هاى 

عفونى را میتواند با آزمایش هاى مختلف 
تشخیص داد.

مشکالت 
تیروئید: 

غــده تیروئیــد شــما در گــردن قــرار دارد و 
هورمون هاى مختلفى تولید میکند که بر متابولیسم، 
رشد و دماى بدن تاثیر میگذارند. هیپوتیروئیدیسم یا 
کم کارى تیروئید زمانى رخ میدهد که غده تیروئید 

شما هورمون هاى کافى تولید نمیکند. خستگى 
مداوم یکى از نشانه هاى کم کارى تیروئید 

است.

آلرژى 
غذایى و عدم تحمل 

مواد غذایى: 
واکنش هاى آلرژیک به مواد غذایى میتواند شــدید و تهدیدکننده حیات 

باشــد؛ اما یک عالمت رایج آن احساس خســتگى مداوم است. عدم تحمل 
غذایى یا حساسیت غذایى تا حدودى متفاوت از آلرژى است و اغلب نشانه هاى 
کمترى دارد. عدم تحمل غذا میتواند ناشى از شرایط مختلفى باشد که باعث 
کاهش هضم میشود؛ مانند سندرم روده تحریک پذیر، بیمارى هاى خود 

ایمنى یا دیابت. صرف نظر از علت، عدم تحمل غذایى باعث کاهش 
انرژى میشود؛ زیرا بدن شما در تالش براى پردازش غذا هاى 

مشکل است.

کاهش 
کیفیت خواب: 

شما به 7 تا 9 ساعت خواب در شب نیاز دارید و اگر بعد از این 
مدت و در هنگام صبح باز هم احساس خستگى میکنید، ممکن 

است مشــکالت دیگرى حین خواب باعث این احساس شود. آپنه 
خواب یک اختالل است که در آن تنفس به طور مکرر در طول شب 
متوقف میشود. این اختالل میتواند باعث کاهش سطح اکسیژن 

خون و خســتگى در طول روز شــود. آپنه خواب بیش از 18 
میلیون بزرگسال و 2 تا 3 درصد از کودکان آمریکایى را 

تحت تاثیر قرار میدهد.

دارید. یک آزمایش خون س
بررسى میکند.

فقدان ان
ب افسردگى
افســردگىت
گرفته تا ژنتیک
غربالگرى افس

ن قــرار دارد و
که بر متابولیسم، 
پوتیروئیدیسم یا 
 که غده تیروئید 
کند. خستگى

ىتیروئید 

از تقویت استخوان ها تا چربى سوزىخواص آب گوجه فرنگى؛ 

وپن ی ی که بدن انسان توانایى تو
غذایى تامین کند.

جه فرنگى مملو
وپن و 
یدان 

ىىاوى  ح
ــامل 

ویتامین 
منظم آب 

بر کاهش  کن اســت عملکرد سیستم  فشــار خون کمک الوه
 لیکوپن بوده که سبب رنگ ك است. رنگدانه اصلىکاروز اســت که البته ه فرنگى رسیده، گلوکز ى تریپتوفان وجود دارد. قند رسیده، تقریبا تمام آمینو اسید هاىرخى سرطان ها حمایت مى کنند.ر کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى  مطالعــات از نقــش لیکوپن در قویت کند.

ص جوجهتحلیل استخوانى و پیشگیرى از پوکى استخوان مى شود.nفرنگى موجب کاهش n- تلوپپتید در خون و درنتیجه کاهش خطر در بخش دیگر این مطالعه محققــان اثــر گ
فرنگى بر بافت اســتخوانى 

را به رنگدانه
لیکوپــن نســبت قررررررمــز رنــگ آن یعنى 

مى دهند.

عصاره هسته انگور
 عمر را طوالنــــى مى کند

نوشــیدن
بیمارى ق
ک توجهى
مى شود

به گزارش
شده اس
سوز اس
کمر خ
این م
نوشی
محی
داده
نوش
کاه
تو
د
گ
م

بتال 
فونت:

 عفونــى از قبیل ویروس
 هرپس ســیمپلکس، و ... 
ى شما شود. بیمارى هاى 

ا آزمایش هاى مختلف 

انرژى میشود؛ زیرا بدن شما در تالش براى پردازش غذا هاى 
مشکل است.

سته انگور
النــــى مى کند

پژوهشــگران چینى در مطالعه اى جدید دریافتند، یک ماده شــیمیایى در عصاره هسته انگور مى تواند 
سلول هاى فرسوده را از بین ببرد و به افزایش طول عمر کمک کند.

 از نیوساینتیست، یک ماده شیمیایى به دست آمده از عصاره هسته انگور، با پاکسازى سلول هاى قدیمى 
و فرسوده موش هاى پیر، عمر آن ها را تا 9 درصد افزایش مى دهد.

همچنین به نظر مى رسد که این درمان، موش ها را از نظر جسمى سالم مى کند و در صورت استفاده در 
کنار شیمى درمانى براى درمان سرطان، اندازه تومور ها را کاهش مى دهد.

یافته هاى این پژوهش، درمان هاى ضد پیرى آینده را بهبود مى بخشند تا سلول هاى پیر را که توانایى 
تکثیر خود را از دست داده اند، هدف قرار دهند و موادى را که به بروز التهاب منجر مى شوند، دفع کنند.

تعداد سلول هاى پیر با باال رفتن سن، افزایش مى یابد و با بروز بیمارى هاى گوناگون مرتبط با افزایش سن 
از جمله بیمارى هاى قلبى-عروقى، دیابت نوع دو و پوکى استخوان مرتبط است.

کیکسیا زو، پژوهشگر دانشگاه آکادمى علوم چین" (UCAS) در شانگ هاى و همکارانش، براى یافتن 
ماده اى که ممکن است این سلول ها را از بین ببرد، مجموعه اى از مواد شیمیایى مرتبط با پیرى را از نظر 

اثرات آن ها بر سلول هاى پیر بررسى کردند.
بررسى هاى این گروه پژوهشى، یک ماده شیمیایى موسوم به "پروسیانیدین سى1" (PCC۱) را نشان 

داد که در دانه هاى انگور یافت مى شود.
به نظر مى رسد که پروســیانیدین ســى1 در غلظت پایین، از تولید مواد التهابى توسط سلول هاى پیر 
جلوگیرى مى کند. این ماده شیمیایى در غلظت باال، سلول هاى پیر را از بین برد، اما سلول هاى جوان تر 

را دست نخورده باقى گذاشت.
پژوهشگران براى آزمایش اثربخشى پروسیانیدین سى1 در حیوانات زنده، به 171 موش دو ساله که تقریبا 
معادل انسان 70 ساله بودند، این ماده شیمیایى را تزریق کردند. پروسیانیدین سى1 به طور میانگین، طول 

عمر موش ها را تا 9 درصد افزایش داد.
همچنین به نظر مى رسد که این ماده شیمیایى، آمادگى جسمانى موش هاى جوان را بهبود 
مى بخشد. موش هاى زیر دو ســال، به مدت چهار ماه و هر دو هفته یک بار، یک محلول 
کنترل شده یا پروسیانیدین سى1 را دریافت کردند و پس از آن مجموعه اى از آزمایش هاى 

فیزیکى را پشت سر گذاشتند.
موش هایى که این درمان را دریافت کردند، در مقایسه با موش هایى که محلول کنترل شده را 
دریافت کرده بودند، بیشترین سرعت راه رفتن، قدرت باالتر و استقامت بهترى هنگام دویدن 

روى تردمیل داشتند.
شیمى درمانى به عنوان روشى براى سرعت بخشیدن به پیرى سلول هاى تومور شناخته شده 
است. پژوهشگران براى این که بفهمند آیا پروسیانیدین سى1 مى تواند سلول هاى پیر تومور را از 

بین ببرد و تأثیر شیمى درمانى را تقویت کند.
این ماده شــیمیایى را در کنار داروى موسوم به میتوکســانترون آزمایش کردند که براى درمان 
سرطان پستان، لنفوم غیر هاجکین، لوسمى میلوبالستیک حاد و سایر سرطان ها استفاده مى شود.

پژوهشگران، این درمان ترکیبى را روى موش هایى که سلول هاى تومور پروستات انسانى در آن ها 
کشت شده بود، آزمایش کردند.

درمان موش ها با پروسیانیدین سى1 و میتوکسانترون، تومور ها را تا حدود 75 درصد کاهش داد؛ در 
حالى که شیمى درمانى به تنهایى، کاهش 44 درصدى تومور ها را به دنبال داشت.

دوریان زیگلر، پژوهشــگر دانشگاه لوزان ســوئیس گفت: این واقعیت که به نظر نمى رسد این ماده 
شیمیایى روى سلول هاى سالم تأثیر بگذارد، نشان مى دهد که شاید یک درمان نویدبخش ضدپیرى 

باشد.

آگهى 
مزایده 
عمومى

مصطفى محمودى - شهردار گلشهر

شهردارى گلشهر در نظر دارد نسبت به واگذارى قسمتى از معادن گدارسرخ(بر اساس utm مشخص)جهت برداشت نوبت اولنوبت اول
سنگ الشه فکى و پاکسازى محل از طریق انتشار آگهى مزایده عمومى با قیمت پایه پیشنهادى 200/000 ریال به ازاء 
هر تن اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید به منظور کسب اطالعات بیشتر به واحد عمران شهردارى 

مراجعه یا با شماره تلفن  57322222-031 تماس حاصل نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات، پایان وقت ادارى 1401/03/09 مى باشد.

م.الف: 1317036 



0606آگهىآگهى 4314 سال نوزدهمیک شنبه  25  اردیبهشت  ماه   1401

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

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

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 5869 مورخه 1400/11/09خانم ناهیــد کبیرزاده فرزند جعفر در ششــدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت 188/90 مترمربع قســمتى از پالك شــماره 135  اصلــى واقع در 
قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشــد 
. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1401/02/10 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم:  1401/02/25 -
 1309316 /  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى -  سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /2/189
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
شــماره: 140160302016000102 تاریــخ: 1401/01/29 برابــر راى شــماره 
140060302016001469 هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى علیرضا ملک  پور فرزند هوشنگ بشماره شناسنامه 4915 صادره از 
تیران در ششدانگ باغ احداثى بر روى قسمتى از پالك 2160 فرعى از یک اصلى بخش دوازده 
ثبت اصفهان به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى به مساحت 1565,71 مترمربع خریدارى از مالک 
رسمى آقاى اسداهللا خان ملک پور و ســکینه خانم ملک پور محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/02/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/25- م الف: 1308752- رئیس 

ثبت اسناد و امالك تیران - سید محمدحسن مصطفوى /2/191
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026014284 مورخ 1400/11/04 هیات یک خانم سیمین یغمائى 
به شناسنامه شــماره 65 کدملى 5409716434 صادره خور و بیابانک فرزند دستان بصورت 
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 108,96 مترمربع از پالك شــماره 240 فرعى از 14916 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهــان خریدارى برابر 
قباله عادى مع الواســطه از مالکیت علیرضا قرانى موضوع صورت مجلس تفکیکى شــماره 

 1348/06/09 -12950
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 انتشــار نوبت اول: 1401/02/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/25 - م الف: 

1309512 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/193
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
1ـ راى شماره 140060302026006774 مورخ 1400/05/24 هیات سه خانم اکرم نوشاهى به 
شناسنامه شماره 1596 کدملى 1286755182 صادره اصفهان فرزند عباسعلى نسبت به دودانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 660,12 مترمربع پالك شماره 15042 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت رسمى عباسعلى 

نوشاهى از سند تقسیم نامه 24162 مورخ 1321/11/07 دفترخانه 4 اصفهان 
2ـ راى شماره 140060302026006775 مورخ 1400/05/24 هیات سه آقاى محمد نوشاهى 
به شناسنامه شماره 69858 کدملى 1281798428 صادره اصفهان فرزند عباسعلى نسبت به 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 660,12 مترمربع پالك شماره 
15042 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت 
رسمى عباسعلى نوشاهى از سند تقسیم نامه 24162 مورخ 1321/11/07 دفترخانه 4 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 انتشــار نوبت اول: 1401/02/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/25 - م الف: 

1309360 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/195
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
1ـ راى شماره 140060302026012052 مورخ 1400/09/11 آقاى مجتبى مجیرى فروشانى 
به شناسنامه شــماره 716 کدملى 1141175800 صادره خمینى شــهر فرزند اصغر بصورت 
31,105 سهم مشاع از 489,50 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 489,50 مترمربع 
از پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
از مالکیت رسمى غالمعلى بهمنى شمس آبادى موضوع سند انتقال 33175 مورخ 48/7/27 

دفتر 65 اصفهان برابر قباله عادى مع الواسطه به متقاضى فوق واگذار گردید.
2ـ راى شماره 140060302026012918 مورخ 1400/10/02 آقاى محمود رضا زیبائى به 
شناسنامه شماره 2797 کدملى 1260752951 صادره کاشان فرزند عباسعلى بصورت 62,21 
سهم مشاع از 489,50 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 489,50 مترمربع از پالك 
شــماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان از 
مالکیت رسمى غالمعلى بهمنى شمس آبادى موضوع سند انتقال 33175 مورخ 48/7/27 دفتر 

65 اصفهان برابر قباله عادى مع الواسطه به متقاضى فوق واگذار گردید.
3ـ راى شــماره 140060302026012034 مورخ 1400/09/11 آقاى عباســعلى رفیعى به 
شناسنامه شــماره 21 کدملى 1159819981 صادره داران فرزند محمد رضا بصورت 62,50 
سهم مشاع از 489,50 ســهم ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 489,50 مترمربع از 
پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از 
مالکیت رسمى غالمعلى بهمنى شمس آبادى موضوع سند انتقال 33175 مورخ 48/7/27 دفتر 

65 اصفهان برابر قباله عادى مع الواسطه به متقاضى فوق واگذار گردید.
4ـ راى شــماره 140060302026012036 مــورخ 1400/09/11 آقــاى امین مختارى به 
شناسنامه شماره 879 کدملى 1819150781 صادره آبادان فرزند خسرو بصورت 62,50 سهم 
مشاع از 489,50 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 489,50 مترمربع از پالك 
شــماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان از 
مالکیت رسمى غالمعلى بهمنى شمس آبادى موضوع سند انتقال 33175 مورخ 48/7/27 دفتر 

65 اصفهان برابر قباله عادى مع الواسطه به متقاضى فوق واگذار گردید.
5ـ راى شــماره 140060302026012049 مورخ 1400/09/11 آقاى حسین ولى بیگ به 
شناسنامه شماره 1323 کدملى 1285738845 صادره فرزند محمد بصورت 59,13 سهم مشاع 
از 489,50 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 489,50 مترمربع از پالك شماره 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت رسمى 
غالمعلى بهمنى شمس آبادى موضوع سند انتقال 33175 مورخ 48/7/27 دفتر 65 اصفهان 

برابر قباله عادى مع الواسطه به متقاضى فوق واگذار گردید.
6ـ راى شــماره 140060302026012057 مورخ 1400/09/11 خانم نفیسه صالحى وانانى 
به شناسنامه شــماره 150 کدملى 4622223309 صادره از شهرکرد فرزند عبدالرضا بصورت 
31,105 سهم مشاع از 489,50 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 489,50 مترمربع 
از پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
از مالکیت رسمى غالمعلى بهمنى شمس آبادى موضوع سند انتقال 33175 مورخ 48/7/27 

دفتر 65 اصفهان برابر قباله عادى مع الواسطه به متقاضى فوق واگذار گردید.
7ـ راى شماره 140060302026012050 مورخ 1400/09/11 خانم سمیه عابدینى باغبادرانى 
به شناسنامه شماره 1299 کدملى 4723812873 صادره فرزند على بصورت 59,35 سهم مشاع 
از 489,50 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 489,50 مترمربع از پالك شماره 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت 
رسمى غالمعلى بهمنى شمس آبادى موضوع ســند انتقال 33175 مورخ 48/7/27 دفتر 65 

اصفهان برابر قباله عادى مع الواسطه به متقاضى فوق واگذار گردید.
8ـ راى شماره 140060302026012064 مورخ 1400/09/11 آقاى سلمان قائدى وانانى به 
شناسنامه شماره 62 کدملى 4622172585 صادره فرزند شیرعلى بصورت 121,6 سهم مشاع 
از 489,50 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 489,50 مترمربع از پالك شماره 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت 
رسمى غالمعلى بهمنى شمس آبادى موضوع ســند انتقال 33175 مورخ 48/7/27 دفتر 65 

اصفهان برابر قباله عادى مع الواسطه به متقاضى فوق 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 انتشــار نوبت اول: 1401/02/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/25 - م الف: 

1309818 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى  /2/197 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 3489 مورخه 1400/07/17آقــاى علیرضا پوراحمد نجف آبــادى فرزند بهرام 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 126/13 مترمربع قسمتى از پالك شماره 959  اصلى واقع در 
قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/02/10  - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/25 -  1309614/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /2/199
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 6561 مورخه 1400/12/12آقاى  الهام مداح نجف آبادى فرزند على اکبر  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 90/50 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1   فرعى از 1206  اصلى واقع 
در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/25 - 1309355/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /2/201 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006008984- تاریخ: 1400/12/26 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالســه 1400114402006001287 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم شــکراهللا اقایى 
فروشانى 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 شماره 6009349 مورخ 
1399 دفتر الکترونیکى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مــورد 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 شــکراهللا اقایى فروشانى به شناســنامه شماره 376 کدملى 
1141571080 صادره فرزند حســین على در ششدانگ یکباب مغازه تجارى به مساحت 
17/24 مترمربع پالك شماره 4979 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول  هاى 2/75 متر به دیوار و 1/09 متر که پخى شکل است دیواریست هر دو 

قسمت به باقیمانده پالك 72/4979 
شرقا به طول 4/15 متر دیوار است به باقیمانده پالك مذکور 

جنوبا به طول 3/66 متر دیوار و درب است به گذر 
غربا به طول 4/80 متر دیوار به دیوار پالك 1890 و 1889 فرعى باقیمانده 

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: 1401/02/10- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/25- م الف: 1309099 - عضو قضائى - مجتبى پورعلى. رئیس اداره 
راه و شهرسازى - سعید حاج احمدى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى 

ملک زاده /2/207
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006008888- تاریخ: 1400/12/23 جلســه هیــأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000362 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مریم صفارى فرد خوزانى مبنى 

بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 
بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شــماره 119617 مورخ 
1372/12/26 دفترخانه 20 و ذیل ثبت و صفحه 192 دفتر 266 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک 
مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن 
تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مریم صفارى فرد خوزانى به شناسنامه شماره 
987 کدملى 6639380978 صادره فرزند کریم در ششدانگ یک قطعه ملک داراى اعیانى به 
مساحت 152/72 مترمربع پالك شماره 134/1 فرعى از 82 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 7/90 متر درب و دیواریست به شارع 

شرقا به طول 19/35 متر به دیوار مجاور از پالك باقیمانده 
جنوبا به طول 7/90 متر دیواریست به شارع 

غربا به طول 19/35 متر به دیوار پالك ثبتى 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/25- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/09- م الف: 1314358 - 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 /2/343
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 140160302006000054- تاریخ: 1401/01/08 

رأى هیأت 
با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه به موجب ســند الکترونیک شــماره 
139820302006003531 و سند شــماره 173472  مورخ 1399/12/14 دفتر 64 اصفهان 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و 
تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مصطفى مجیرى 
فروشانى به شناسنامه شماره 703 کدملى 1141209683 صادره فرزند ابوالقاسم در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135/54 مترمربع پالك شماره 740 فرعى از 122 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل 

صادر مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه به موجب ســند الکترونیک شــماره 
139820302006003531 و سند شــماره 173472  مورخ 1399/12/14 دفتر 64 اصفهان 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و 
تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم نرگس حاجیان 
فروشانى به شناسنامه شماره 13970 کدملى 1142354431 صادره فرزند کرمعلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135/54 مترمربع پالك شماره 740 فرعى از 122 
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 5/54 متر درب و دیواریست به گذر 

شرقا در سه قسمت که قسمت دوم شمالیســت اول به طول 17/28 متر دیوار مشترك است با 
باقیمانده 

جنوبا به طول 12/47 متر دیوار به دیوار پالك 156/1
غربا به طول 20/53 متر دیوار به دیوار پالك 741 فرعى

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/25- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/09- م الف: 1315188 - 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 /2/345
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140160302006000247- تاریخ: 1401/01/20 جلســه هیــأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000893 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم على على  نقیان 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 شــده و مســتندات ضمیمه به موجب ســند شــماره 32615 مورخ 
1348/2/13 دفترخانه 86 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى 
به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ 
خانم على على نقیان به شناسنامه شماره 82 کدملى 1140938916 صادره فرزند محمد هادى 
در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 249 مترمربع پالك شماره - فرعى از 88 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 8/11 متر درب و دیواریست به گذر 
شرقا به طول هاى 18/71 متر و 9/53 متر به صورت شکســته دیواریست به پالك 88 اصلى 

باقیمانده 
جنوبا به طول 9/27 متر درب و دیواریست به جاده 

غربا به طول 25/15 متر دیواریست به دیوار باقیمانده از 88 اصلى 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى مــاده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/25- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/09- م الف: 1315295 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. 
عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین 

حسن زاده /2/347

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

شــماره: 140160302006000889- تاریخ: 1401/02/10 جلســه هیــأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006001474 مربوط به تقاضاى آقــاى/ خانم محمدعلى محمودى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب ثبت و صفحه 329 دفتر 508 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و 
تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لــذا مالکیت آقاى/ خانم محمدعلى 
محمودى به شناسنامه شــماره 14 کدملى 5279485098 صادره فرزند على داد در ششدانگ 
از یکباب خانه مسکونى به مساحت 231/80 مترمربع پالك شماره 685 فرعى از 99 اصلى به 
استثناى ثمیه اعیانى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود 
را با حدود ذیل با توجه به گواهى کارشناس دال بر تناسب میزان مالکیت متقاضى با متصرفات 
وى و همچنین گواهى مسئول دفتر امالك مبنى بر بقاى مقدار مالکیت ابتیاعى متقاضى تا این 

تاریخ مبادرت به صدور راى مى نماید. 
شماال به طول 9/60 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 

شرقا به طول 23/22 متر دیواریست به دیوار پالك 99/2959
جنوبا به طول 10/90 متر درب و دیواریست به کوچه 

غربا به طول 22/10 متر دیواریست به دیوار پالك 99/3531
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/25- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/09- م الف: 1315318 - عضو قضائى - مجتبى پور على. رئیس اداره راه و شهرسازى 

- سعید حاج احمدى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى ملک زاده /2/349
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شــماره 140160302026002753 مورخ 1401/02/19 هیات سه آقاى رامین شعبانى 
قهجاورستانى به شناسنامه شماره 0012411574 کدملى 0012411574 صادره تهران فرزند 
حسن بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 193,78 مترمربع از پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع 
الواسطه از مالکیت حاج اسداله صادقى برزانى موضوع ســند انتقال 15684- 1343/05/25 

دفترخانه 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 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 انتشــار نوبت اول: 1401/02/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/09 - م الف: 

1316198 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/351 
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 140060302026014771 مورخ 1400/11/14 هیات سه آقاى علیرضا حسینى 
به شناســنامه شــماره 1272999981 کدملى 1272999981 صادره فرزند محسن بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 223,64 مترمربع از پالك شماره 128 فرعى از 14874 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى 

موضوع دفتر امالك الکترونیکى به شماره 139920302026014809
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 انتشــار نوبت اول: 1401/02/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/09 - م الف: 

1316392 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/353
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006008730- تاریخ: 1400/12/17 جلســه هیــأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006001629 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم صدیقه درویشى ورنوسفادرانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند الکترونیک به شماره 3168 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررســى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/خانم صدیقه 
درویشى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 264 کدملى 1141004283 صادره فرزند محمد در 
ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى به مساحت 179/26 مترمربع پالك شماره 311 فرعى از 
116 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 8/97 متر دیواریست به پالك 116/311
شرقا به طول 20/44 متر دیوار به دیوار پالك 116/310

جنوبا به طول8/92 متر درب و دیواریست به گذر 
غربا به طول 19/73 متر دیوار به دیوار پالك 116/311 

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/25- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/09- م الف: 1315770 - 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 /2/355
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کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشــار اطالعیه اى در وبسایت 
رسمى خود اعالم کرده که فدراسیون فوتبال چین نمى تواند 
میزبان جام ملت هاى آسیا 2023 باشد. AFC شرایط استثنایى 
ناشى از همه گیرى کووید -19 که منجر به سلب حق میزبانى 
کشور چین شــد را تأیید مى کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا از 
فدراســیون فوتبال چین و روابط عمومى برگزارى مسابقات 
جام ملت هاى آســیا 2023 با تقدیر بابت اتخاذ این تصمیم 
بسیار دشــوار اما ضرورى که در راســتاى منافع جمعى جام 
ملت هاى آسیا 2023 گرفته شده و همچنین زمان الزم را در 
اختیار AFC قرار داده است تا در خصوص وضعیت میزبانى این 
پیکارها تصمیم گیرى کند، عنوان کرده است جزئیات بیشتر در 
مورد مراحل بعدى مربوط به میزبانى جام ملت هاى آسیا 2023 

به زودى اعالم خواهد شد.

شوك به فوتبال آسیا

آگهى تغییرات
شــرکت پوالد نادین پارتاك شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 64457 
و شناســه ملى 14009098150 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه مورخ 1401/02/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : اکبرعشوریون به کدملى 
1285511281و مســعود عشوریون 
به کدملــى 1286039290و فرزانه 
الســادات موســوى شــاد به کدملى 
1292321997بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. مهــدى عبداللهى طادى به 
کدملــى 1270417241و موسســه 
حسابرســى بهین تراز آریا به شناسه 
ملى 14010848201بترتیب بسمت 
بازرســان على البدل و اصلى شرکت 
براى سال مالى 1401 انتخاب شدند.

روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید 
. ترازنامه و حساب ســود و زیان سال 
مالى 99 به تصویب رسید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1314618)

آگهى تغییرات
شرکت آریا مشعل صداقت سهامى خاص 
به شــماره ثبت 46598 و شناســه ملى 
10260646625 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عــادى ســالیانه مورخ 
1401/01/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- رضا امیدوند به کدملى 5759904221 
بعنــوان رئیس هیئت مدیره، ســجاد امید 
وند بــه کدملى 1142501574 بســمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت مدیــره و اکرم 
قاسمى به کدملى 1150104821 بسمت 
نایب رئیس هیئت مدیره بــراى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل 
و با مهر شــرکت معتبر مى باشد. - هادى 
صالحى به کدملى 5499955190 و ناهید 
رحمت اللهى به کدملــى 1142369455 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
- روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1314625)

آگهى تغییرات
شرکت ســپنتا فوالد پارســا سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 57114 و 
شناســه ملــى 14006230756 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى بــه طور فــوق العــاده مورخ 
1401/01/27 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - حســین دقاغیان اصفهانى به 
شــماره ملى 1281677302، فاطمه 
دقاغیــان اصفهانى به شــماره ملى 
1292617713 و زهرا حمزه به شماره 
ملى 1287871356 به ســمت اعضا 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - محســن پاپیانى 
اصفهانى به شماره ملى 1285005678 
به ســمت بازرس اصلى و محمد جواد 
کشــاورز به کد ملى 1288315430 
به سمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب شدند. - روزنامه نصف 
جهان جهت نشر آگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1314628)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل شبدیز سپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 7591 و شناسه ملى 
10260286987 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1400/11/15 و نامه 
شــماره 21/85993 - 1400/12/15 
اداره کل حمــل ونقل جــاده اى اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســعید وطنى 
بشــماره ملى 1281836060 به عنوان 
رئیس هیا ت مدیره و اکبر کمالى بشــماره 
ملى 0050555871 به عنوان نایب رئیس 
هیا ت مدیره و ســیدرضا موســویان فرد 
بشماره ملى 1284644944 به عنوان عضو 
هیات مدیره ومدیرعامل براى مدت دو سال 
انتخاب شدندو مقرر گردید. تمامى اوراق و 
اسناد مالى و بهادار و تعهـدات ازقبیل چک 
- ســفته - بروات و قراردادهاى تعهدآور و 
استفاده از حسابهاى جارى و ثابت در بانکها 
با امضاء مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره 
یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت 
معتبر مى باشــد . نامبرده مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1314639)

آگهى تغییرات
شرکت بهین ســامان پارتاك شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 63748 و شناســه ملى 
14008855588 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومــى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/08/10 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : 
مجتبى آقا امینى هــا به کدملى 1290982570 
و بسمت مدیر عامل شرکت و عضو هیئت مدیره 
و فرهاد آقا امینى ها به کدملى 1286843405 و 
بسمت رئیس هیئت مدیره و حانیه آقا امینى ها به 
کدملى 1272667979 و بســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و امیرحسین آقا امینى ها به کدملى 
1273891007 و بســمت عضو هیئت مدیره 
و عطیه آقا امینى ها به کدملى 0440822947 
و بســمت عضو هیئت مدیره همگى براى مدت 
دوســال انتخاب گردیدند. راضیــه جعفرى به 
کدملــى 1270346571 و راحیــل جعفرى به 
کدملى 1272434443 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، 
عقود اســالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل منفرداً و با مهر شــرکت معتبر است. 
روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1314642)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل شبدیز سپاهان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 7591 و 
شناســه ملى 10260286987 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/11/15و نامه شــماره 
21/85993 - 1400/12/15 اداره کل 
حمل ونقل جاده اى اصفهان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : اکبرکمالى دولت آبادى بشماره 
ملى 0050555871 و سعید وطنى بشماره 
ملى 1281836060 و سیدرضا موسویان 
فرد بشماره ملى 1284644944 به سمت 
اعضاء اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب شدند. عبدالعلى نصیرزاده ونهرى 
بشماره ملى 1110451849 و سعید بابوئى 
شوکت آباد بشماره ملى 1270212702 به 
ترتیب به سمت بازرسان اصلى وعلى البدل 
شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهــت درج آگهى ها 
ودعوت نامه هاى شرکت تعیین شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1314646)
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حسین طیبى مرداد سال 99 پس از جدایى از تیم فوتسال غیرت 
قزاقستان با باشــگاه بنفیکاى پرتغال قرارداد بست و دو سال 
درخشان را در این تیم سپرى کرد. شنیده ایم ستاره ایرانى تیم 
بنفیکا اکنون با پیشنهاد باشگاه پالماى اسپانیا روبرو شده است؛ 
با این حال، پرونده ادامه کار در باشگاه 
پرتغالى باید براى کاپیتان تیم ملى 
فوتسال کشورمان بسته شده باشد 
و نیز یکى از بازیکنان پالما به نام 
ایگور به تیم دیگرى ملحق 
شود تا طیبى در این تیم 
اسپانیایى به میدان برود. 
پیــش از این مســلم 
اوالدقبــاد، دیگــر 
ملى پوش فوتسال 
ایران بــه پالما 
شده  ملحق 

بود.

طیبى راهى 
اسپانیا مى شود؟

آگهى  موضوع تبصره یک ذیل ماده 105 قانون ثبت
شــماره نامه :140185602030002034نظر به اینکه خانم بهاره الســادات سورانى فرزند 
سید منصور  مالک 0,26 سهم مشاع از 10 سهم  باســتثناى بهاى یک هشتم اعیانى پالك 
شماره 300 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان  که مالکیت نامبرده  در اجراى 
قانون تعیین تکلیف طبق راى شــماره 139960302030005508 مــورخ 1399/09/19 
تحت پالك 7 فرعــى از 300 اصلى مفروز گردیــده واقع در قطعه 4 نجــف آباد بخش 11 

ثبت اصفهان که به نامبرده  در جریان ثبت میباشــد و متقاضى در خواســت وارده به شماره 
140085602030001278 مورخ 1401/02/01  تقاضاى اصالح سند و پرداخت بهاء ثمینه 
اعیانى و حذف ثمینه اعیانى را نموده است و طبق سوابق ، ثمینه اعیانى متعلق یه خانم گوهر 
چاوشى فرزند على به شماره شناسنامه1701 میاشد و نامبرده مدعى گردیده  که مالک ثمینه 
اعیانى در دسترس نیست و هیچگونه اطالعى از محل سکونت نامبرده موجود نمى باشد ، لذا 
در اجراى تبصره یک ماده 105 اصالحى آئین نامه قانون ثبت کارشناس رسمى دادگسترى 

نجف آباد میزان بهاى ثمینه اعیانى مقدار فوق از پالك مذکور را 2/000/000 ریال ارزیابى 
نمود و متقاضى مبلغ مذکور را طى یک فیش بشماره قبض 0131126979678568 مورخه 
1401/02/21 بحساب صندوق ثبت تودیع نموده اند و چون ذینفع فاقد نشانى است ، لذا با توجه 
به مفاد تبصره یک ماده مذکور مراتب طى یــک نوبت آگهى و اعالم میگردد تا ذینفع جهت 
دریافت بهاء تعیین شده  به اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد مراجعه نماید و در صورتى که 
تضییع حقى شده باشد میتواند از تاریخ انتشار این آگهى به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائى 

مراجعه و گواهى طرح دعوى را به این عدم مراجعه اداره تسلیم نموده و از ادامه عملیات ثبتى 
جلوگیرى نمائید بدیهى است در صورت  عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائى در مدت تعیین شده 
و عدم ارائه گواهى طرح دعوى و عدم وصول هر گونه اعتراض ، نسبت به ادامه عملیات ثبتى 
برابر مقررات و حذف استثناء بهاء ثمنیه اعیانى اقدام خواهد شد.  تاریخ انتشار : 1401/02/25 -
 1316278/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - مدیر واحــد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد از طرف هدا چاوشى /2/369

«پدرخوانــده»؛ اگر فکر مى کنید ایــن فقط مى تواند 
کاراکترى در یک فیلم جنایى آمریکایى یا سرکرده یک 
گروه مافیایى یا حتى نقشــى در بازى مافیا باشد کامًال 
اشتباه مى کنید. یکى از وکالى سرشناس پرتغال که 
از طرفداران و نویســندگان حامى باشگاه اسپورتینگ 
لیسبون هم به شــمار مى آید پاى این شخصیت را به 

مسابقات فوتبال هم باز کرده است. 
«تیتو آرانتس فونتس» مى گوید «ژائو پینیرو»، کمک 
داور ویدیویى تقابل حساس تیم محبوبش با قهرمان 
پرتغال، «نقش زشــت پدرخوانده» بى چون و چراى 
پورتو را در این بازى ایفا کرده است. او در مقاله خود به 
گلى که پورتو در آن بازى خورد ولى VAR آن را مردود 
اعالم کرد، اشــاره داشته و معتقد اســت گل «سالم» 
اسپورتینگ که با فاصله 2 سانتیمترى وارد دروازه پورتو 

شد با خطاى دید این داور رد شده است. 
■■■

داورها هم اشتباه مى کنند و بخاطر پایین آمدن ضریب 
این خطاهاســت که پاى کمک داور ویدیویى به میان 
کشیده شــد. اما باز هم از عملکرد این قشر انتقاد مى 
شــود. این موضوع مخصوص ایران و یا یکى دو کشور 
خاص نیســت. در سراســر این کره خاکى همین که

 مســابقه اى با ســوت قاضى میدان آغاز شود عالوه 
بــر اینکه میلیــون ها چشــم خیره به گــردش توپ 
و ســاق پاى بازیکنان مى شــود، صحنه هایى که در 

مســتطیل ســبز اتفاق مى افتد و تصمیماتى که داور 
بــازى درخصوص آنها مــى گیرد نیز چشــم و گوش 
هاى بى شــمارى را به خود معطوف مــى کند. کافى 
اســت داورى بر خــالف میــل اعضاى یــک تیم و 

طرفداران آن در ســوت خــود بدمد آن وقت اســت 
که هجمه هــا و اعتراضات فــراوان علیه او شــروع
 مى شود. جالب آنجاست که این انتقادات نه تنها پس از 
انتهاى مسابقات پایان نمى پذیرند بلکه ممکن است تا 

سال هاى سال منتقدان دست از سر داور بخت برگشته 
برندارند.  

درست مثل این ستون نویس معروف پرتغالى که با اینکه 
حدوداً سه ماه از مسابقه حســاس پورتو و اسپورتینگ 

گذشته اما تیر انتقادش را به سمت کمک داور ویدیویى 
آن بازى نشانه گرفته و اشتباه او را در دو صحنه خاص 
در قهرمانى زودهنگام تیم مهــدى طارمى تأثیرگذار 

دانسته است.
فونتس به شــدت به این داور خبره حمله کرده و حتى با 
تشبیه ژائو پینیرو به نوعى گربه سان به نام «سیاه گوش» 
از خجالت او در آمده اســت؛ با این حال، سعى کرده پا را 
از این فراتر نگذارد و انتقاد خود از ایــن داور پرتغالى را 
محترمانه بیان کرده است. این نکته، تفاوت فوتبالدوستان 
کشورمان با عالقه مندان به این رشته ورزشى در سایر 

نقاط دنیا به خصوص کشورهاى اروپایى است.
■■■

فرسنگ ها آن طرف تر از مرز ایراِن ما نسبت به عملکرد 
داوران انتقاد مى شود گاهى هم شدت اعتراضات مانند 

همین انتقاد وکیل سرشناس، زیاد است. 
اینجا در ایران اما داوران، آماج حمالت فوتبالى ها قرار 
مى گیرند، اغلب اوقات هم با الفاظ ناشایست مورد بى 
مهرى قرار مى گیرند و همین تفاوت آســمان تا زمین 

فرهنگ فوتبالدوستان ایرانى با سایرکشورهاست.
 اما چه در ایران و چه در آن سوى مرزهاى این سرزمین 
پهناور ایــن نکته فراموش مى شــود کــه داوران نه 
«سیاه گوش» هســتند نه نقش «پدرخوانده» تیمى 
را برعهده دارند. آنها انســان هســتند و دچار خطاى 
دید مى شــوند. داورها هم مرتکب اشــتباه مى شوند 

.VAR حتى با وجود

به بهانه حمله منتقد معروف به داور بازى پورتو و اسپورتینگ

نه پاى «پدر خوانده» در میان است، نه چشم «سیاه گوش»

باشگاه سپاهان تمایلى براى ادامه همکارى با دروازه بان اتریشى این 
تیم ندارد و به نظر مى رسد دوران حضور او در جمع طالیى پوشان با پایان 

لیگ برتر خاتمه مى یابد.
باشگاه سپاهان قبل از شــروع این فصل با کریستوفر کنت دروازه بان 
اتریشى قراردادى یک ساله امضا کرد، ولى عملکرد نه چندان خوب این 
دروازه بان باعث شد تا سپاهانى ها در نیم فصل اقدام 
به جذب رشــید مظاهرى دروازه بان استقالل 

کنند.
بعد از حضور مظاهرى در سپاهان، کنت هم 
تبدیل به یک نیمکت نشین 
شــد و در حــال حاضــر 
مظاهرى گزینه اول محرم 
نویدکیا براى قرار گرفتن در 

چارچوب دروازه است.
قرارداد کنت با سپاهان در پایان این 
فصل به اتمام خواهد رسید و آخرین 
اخبار حاکى از آن است که باشگاه 
سپاهان براى فصل بعد تمایلى 
به تمدید قرارداد کنت ندارد. 
ایــن در حالى اســت که 
نیما میرزازاد دیگر گلر 
سپاهان هم به صورت 
قرضى راهى صنعت 

نفت آبادان شده است.

بى میلى سپاهان براى ادامه 
همکارى با گلر اتریشى

یک رسانه بلژیکى اعالم کرد علیرضا بیرانوند دوست دارد براى 
فصل آینده به صورت قرضى از تیم آنتورپ راهى پرسپولیس 

بشود.
علیرضا بیرانوند این فصل به صورت قرضى از تیم آنتورپ بلژیک 
در تیم بواویشتا پرتغال بازى کرد. با این حال این دروازه بان تیم 
ملى ایران در اکثر مسابقات بواویشتا نیمکت نشین بود و تنها 

حدود 10 مسابقه براى تیمش انجام داد.
این موضوع باعث شد تا بیرانوند دیگر تمایلى براى ادامه کار در 
بواویشتا نداشته باشد و با انتشار پیامى، از این تیم خداحافظى 
کند. گمانه زنى ها براى مقصد بعدى بیرانوند که تا سال 2023 با 
آنتورپ قرارداد دارد، باال گرفته است. این دروازه بان اعالم کرده 
است که در سال جام جهانى دوست دارد در تیمى باشد که بازى 

کند و براى او بازى کردن در اولویت است.
سایت voetbalnieuws بلژیک در گزارشى به وضعیت دروازه 
بان ایرانى آنتورپ پرداخت و نوشت: «رویال آنتورپ تعدادى از 
بازیکنان خود را قرض داده بود اما در تابستان شاهد بازگشت 
بیشتر آنها خواهد بود. یکى از نقل و انتقاالت شکست خورده قبًال 
از طریق شبکه هاى اجتماعى بازگشت خود را اعالم کرده بود. 
آنتورپ در این فصل علیرضا بیرانوند دروازه بان خود را به صورت 
قرضى به تیم پرتغالى بواویشتا داد اما این داستان موفقیت بزرگى 
نداشت. دروازه بان ایرانى در آنجا بیشتر روى نیمکت بود و تنها 
10 بازى انجام داد. این دروازه بان از طریق شبکه اجتماعى با 

بواویشتا خداحافظى کرد.»

در ادامه این گزارش، ضمن انتشار پیام خداحافظى بیرانوند در 
اینستاگرامش، در خصوص آینده او آمده است: «این دروازه بان 
در رسانه هاى ایران اعالم کرد که آنتورپ مى خواهد همچنان از 
او کسب درآمد کند زیرا او در جام جهانى حضور خواهد داشت. 
این دروازه بان همچنان تا اواسط ســال 2023 تحت قرارداد 
است. گفته مى شود پرسپولیس ایران عالقه مند به جذب این 
دروازه بان است و او هم مایل اســت تابستان آینده کار خود را 
به صورت قرضى در آنجا آغاز کند. او مشتاق است که به آنجا 
برود، حتى با وجود اینکه گفته است مورد توجه دو تا سه باشگاه 

اروپایى هم هست.»
این در حالى اســت که طبق اعالم روزنامه hln، «ژان بوته» 
دروازه بان فرانســوى تیم آنتورپ که بعد از جدایى بیرانوند به 
دروازه بان شماره یک این تیم تبدیل شــده بود، پیشنهاداتى 
از لیگ برتر انگلیس دارد و ممکن اســت فصل آینده آنتورپ 

را ترك کند.
این موضوع هم باعث ایجــاد ابهاماتى درباره معادالت دروازه 
بانى آنتورپ شده است و مشخص نیســت این باشگاه قصد 
دارد بیرانوند را حفظ کند و یا مجدداً او را به تیم دیگرى بفرستد.

سرمربى کروات تیم ملى زمان بازگشــت خود را به تعویق 
انداخت، در حالى که فوتبال ایران در روزهاى حساســى 

قرار دارد.
دراگان اسکوچیچ که پس از پایان دیدارهاى انتخابى جام 

جهانى 2022 قطر مدتى در ایران بود و سپس 
راهى کرواسى شد، هنوز به مرخصى خود 

پایان نداده است.
در حالــى کــه اســکوچیچ در پایان 
فروردین ایران را ترك کرد و قرار بود 
روز جمعه، 23 اردیبهشــت به کشور 
بازگردد، اما این اتفــاق رخ نداد و وى 
قرار است یکشــنبه به ایران بیاید، آن 

هم در شرایطى که لیگ برتر در روزهاى 
حساس خود قرار دارد.

ضمن اینکه فدراسیون اعالم کرده است 
ایران در اردوى پیش ِرو براى دیدار دوســتانه 
با کانادا و یک دیدار دیگر، به این کشــور سفر 
مى کند. در حالى که باید برنامه ریزى تیم ملى 
براى ســفر به کانادا انجام شــود، اما خبرى از 
سرمربى تیم ملى نیست، قطعًا حضور به موقع 
سرمربى تیم ملى مى تواند به آماده سازى تیم 
کمک شایانى کند و هر روزى که او دیرتر بیاید 

یک فرصت طالیى از دست مى رود.

غیبت اسکوچیچ در روزهاى  
حساس  فوتبال ایران

بیرانوند به پرسپولیس 
باز مى گردد؟

مرضیه غفاریان

درخشان را در این تیم سپرى کرد. شنیده ایم ستاره ایر
بنفیکا اکنونبا پیشنهاد باشگاه پالماى اسپانیا روبرو شد
با این حال، پرونده ادامه کار د
پرتغالى باید براى کاپیتانت
فوتسال کشورمان بسته ش
و نیز یکى از بازیکنان پالم
ایگور به تیم دیگرى
شود تا طیبى در
اسپانیایى به مید
پیــش از این
اوالدقبــاد،
ملى پوش
ایران بـ
ملحق
بود.
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سامان قدوس ملى پوش ایرانى تیم فوتبال برنتفورد انگلیس 
که در دیدار با تاتنهام آســیب دیده بود، هنوز شرایط بازى را 
ندارد. به گفته «توماس فرانک» سرمربى برایتون، قدوس 
براى ســومین هفته متوالى از ترکیب برنتفورد دور است و 
نمى تواند این تیم را در دیدار فــردا مقابل برایتون همراهى 
کند. آسیب دیدگى قدوس از ناحیه مچ پاست و باعث شد این 
بازیکن دیدار مقابل منچستریونایتد و ساوتهمپتون را هم از 
دست بدهد. با این شرایط مشخص نیست آیا قدوس به بازى 
هفته آخر برنتفورد مقابل لیدز یونایتد و بعد از آن به دیدار تیم 

ملى ایران مقابل کانادا برسد یا نه.

ادامه بدشانسى قدوس

ــت خود را به تعویق 
روزهاى حساســى 

هاى انتخابى جام 
سپس
خود 

ن

ى 

ست 
وســتانه 
ــور سفر 
تیم ملى 
خبرى از
به موقع
زى تیم 
تر بیاید 

اتریشى قراردادى یک ساله امضا کرد، ولى عملکرد
دروازه بان باعث شد تا سپاهانى ه
به جذب رشــید مظاهرى

کنند.
بعد از حضور مظاهرى در
تبدیل به
شــد و

مظاهرى
ب نویدکیا
چارچوب دروازه
قرارداد کنت با س
فصلبه اتمام خ
اخبار حاکى از

سپاهان براى
ق به تمدید
ایــند
نیما
سپا
قرض
نفت

انوند در 
وازه بان 
چنان از 
 داشت. 
قرارداد 
ذباین 
ر خود را 
به آنجا 
 باشگاه 

ن بوته» 
انوند به 
نهاداتى 
 آنتورپ 

ت دروازه 
قصد  اه
فرستد.
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 (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 دومچاپ دوم

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: 1401/02/25

رئیس اداره گردشگرى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شــهردارى اصفهان از برگزارى رویــداد «حومه گردى» 
خبر داد و گفت: از جمله اهــداف ما در برگزارى این رویداد، 

فرهنگ سازى در زمینه سفر ارزان است. 
به گــزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگى شــهردارى 
اصفهان، علیرضا مســاح اظهار داشــت: این رویداد یکى 
از تجربیات موفق ســال هاى گذشــته بود کــه با عنوان 
«گردشــگرى مرکز پیرامون» انجام مى شــد و امسال با 

گستردگى بیشترى اجرا خواهد شد. 
وى افزود: گردشــگرى یکى از بزرگترین نیازهاى ســبد 
فرهنگى خانواده در اصفهان اســت که با شــیوع کرونا و 
قرنطینه هاى اجبارى این نیاز بیشــتر احساس شد و اکنون 
با فروکش کردن موج هاى پیاپى ایــن بیمارى، مى توان از 

فرصت هاى موجود براى گردشگرى استفاده کرد. 
رئیس اداره گردشگرى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان گفت: رویداد «حومه گردى» به صورت 
نیم روزه و یک روزه از 22 اردیبهشــت تا 22 تیرماه برنامه 
ریزى شــده که تالش کرده ایم تمام هزینه این برنامه در 
کمترین سطح ممکن باشــد تا تعداد بیشترى از شهروندان 

از آن بهره ببرند.

مساح با اشاره به تسهیالت ارائه شده افزود: سه شهر مقصد 
نجف آباد، خمینى شهر و پیربکران در بخش نیم روزه رویداد 
در نظر گرفته شــده که اتوبوس، پذیرایــى، راهنما، هزینه 
ورودى بنا و بیمه افراد از جمله تسهیالتى است که در اختیار 

شرکت کنندگان قرار مى گیرد.
وى با اشاره به رویدادهاى یک روزه حومه گردى بیان کرد: 
این برنامه ویژه بازدید از شــهرهاى خوانســار و گلپایگان 
است. تسهیالتى که ذکر شد در این بخش نیز ارائه مى شود 

و مى تواند براى شهروندان اصفهانى برنامه جذابى باشد.
وى ادامــه داد: محل ثبت نام شــرکت در ایــن برنامه ها، 
مراکز فرهنگى شــهردارى اصفهان اســت، البته افرادى 
که در زیرمجموعــه مراکز قرار ندارند مى توانند با شــماره 

09307563215 تماس حاصل کنند. 
رئیس اداره گردشــگرى ســازمان فرهنگــى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان تصریح کرد: هدف از برگزارى 
این رویــداد ربیــان این موضــوع بوده که گردشــگرى 
یــک تفریح گــران نیســت و مى شــود بــا هزینه هاى 
کم نیز از ســفر لذت بــرد، بنابرایــن از جملــه اهداف ما 
در برگــزارى این رویداد، فرهنگ ســازى در زمینه ســفر

 ارزان است.

سفر ارزان و جذاب با 
رویداد «حومه گردى»

مراسم تقدیر از مدرسان برتر شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با حضــور مدیرعامل و تعدادى 
از مدیران شــرکت پاالیش نفــت اصفهان 

برگزار شد.
در ابتداى این مراسم مدیر هماهنگى و توسعه 
سرمایه هاى انسانى پس از خیرمقدم حضور 

میهمانان به ارائه گزارشــى از عملکرد اداره 
آموزش و تجهیز نیروى انسانى پرداخت.

دکتر قدیرى مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان نیز با تشــکر از افرادى که در فرآیند 
تدریس حضور داشتند، گفت: سازمان ما یک 
سازمان یادگیرنده است، بنابراین در این جهت 

اگر دانشى را نداریم، باید وارد سازمان کنیم، 
اگر دانشى هم داریم، از فردى به گروهى انتقال 
دهیم و آن را تبدیل به دانش سازمانى کنیم.  در 
پایان این مراسم از مدرسان با اهدا لوح تقدیر 
از طرف مدیرعامل شرکت و هدیه اى به رسم 

یادبود، تقدیر شد.

5 نیروگاه خورشــیدى 5 کیلووات درشهرستان لنجان 
افتتاح شد.

نماینــده مردم لنجان در مجلس شــوراى اســالمى 
در حاشــیه افتتــاح پنــج واحــد تولید بــرق 5 کیلو 
وات در ایــن شهرســتان گفت: بســیج ســازندگى 
شهرســتان براى افتتاح این نیروگاه هاى خورشیدى 

بیــش از ســه میلیــارد و 500 میلیون ریــال هزینه 
کرده است.

حســین رجایى افزود: ســاخت نیروگاه خورشیدى 5 
کیلووات عالوه بر کاهش مصرف برق مزایایى بسیارى 
همچون افزایش در آمد خانوار و همچنین جلوگیرى از 
قطع برق در زمان قطع احتمالى در بهار و تابســتان به 

همراه دارد و زمینه ایجاد زیرساخت هاى الزم را براى 
توسعه صنایع و واحد هاى خرد و کوچک فراهم مى کند.
وى گفت: نیروگاه هاى پنل خورشــیدى با تسهیالت 
کم بهره ایجاد مى شــوند و شــهروندانى که تمایل به 
سرمایه گذارى در این حوزه دارند مى توانند در این طرح 

مشارکت کنند.

از مدرسان برتر شرکت پاالیش نفت اصفهان تقدیر شد

افتتاح 5 نیروگاه خورشیدى 5 کیلووات در لنجان

تقدیر وزیرآموزش  وپرورش از اتاق بازرگانى اصفهان 

از دبستان حضرت زینباز دبستان حضرت زینب(س) (س) (شاهین شهر)(شاهین شهر)
هستى مطلبى

شهردارى میمه به استناد مجوز شماره 203/ 400 مورخ 1400/12/9 شوراى محترم اسالمى شهر میمه در نظر دارد 
ازطریق مزایده عمومى نسبت به اجاره  بهره بردارى از پایاب قنات گردشــگرى مزد آباد  شهر میمه اقدام نماید . 
لذا متقاضیان میتوانند ازتاریخ درج آگهى در روزنامه  حداکثر  تا   تاریخ 1401/2/29   به شــهردارى واقع درمیمه ، 
بلوارانقالب اسالمى مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به  شرکت در مزایده  اقدام و یا جهت کسب اطالعات با 

شماره تلفن45422434 - 031 این شهردارى تماس حاصل ویابه سایت WWW.meymeh.ir مراجعه نمایند. 
ضمنًا شهردارى دررد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختاراست و هزینه چاپ آگهى بعهده برنده مزایده میباشد. 

حسین دهقان-شهردار میمه

آگهی نوبت دوم مزایده    

م.الف:1314150      

چاپ دومچاپ دوم

دانش آموزممتاز 

وزیر آموزش و پرورش از اقدام مهم استاندار اصفهان 
و خیرین به ویژه خیرین مدرسه ساز اتاق بازرگانى در 
راستاى ســاخت 32 فضاى آموزشى مهارتى در جوار 

صنایع استان تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، این 
اقدام در راستاى تقدیر از افراد تاثیر گذار در گسترش 
حوزه تعلیم و تربیت بر اســاس ماده 66 قانون برنامه 
ششم توسعه کشور و اهمیت اجراى سند تحول بنیادین 
وزارت آموزش و پرورش در استفاده از ظرفیت خیرین 
مدرسه ساز و خیرین اتاق بازرگانى، به ویژه در راستاى 

تکوین و اجراى طرح جامع ساخت 32 فضاى آموزشى 
مهارتى در جوار صنایع استان اصفهان مبتنى بر حمایت 
اقتصادى این صنایع با رویکرد اشتغال و ایجاد زمینه 
کاهش مشکالت عرصه هاى آموزشى، صورت گرفت.

 یوســف نورى از رئیس جمهور تقاضا کرد به منظور 
الگوبردارى از این سیاست راهبردى در راستاى توسعه 
پایدار، ترقى و تعالى جامعه و همزمان توانمندسازى و 
کارآمدى موثر آموزش و پرورش در اقصى نقاط کشور، 
دستور تکریم و تسرى سیاست هاى ممتاز و راهبردى 
استاندار اصفهان به دیگر استان هاى کشور ارایه شود.

مشارکت 1000 نفر در آزمون اعطاى مدرك تخصصى 
حافظان قرآن

آزمون کتبى هفدهمین دوره اعطاى مدرك تخصصى 
به حافظان قرآن کریــم در اصفهان با حضور یک هزار 

شرکت کننده برگزار شد.
محمدحسین پســندیده، مدیر روابط عمومى اداره کل 

تبلیغات اســالمى اســتان اصفهان با اشاره به 
برگزارى آزمون کتبــى هفدهمین دوره اعطاى 
مدرك تخصصى حافظان قرآن در اصفهان اظهار 
داشت: این آزمون به همت اداره امور قرآنى اداره 
کل تبلیغات اسالمى استان اصفهان و در دانشگاه 

معارف قرآن و عترت برگزار شد.
وى ادامه داد: آزمون کتبى هفدهمین دوره اعطاى 
مدرك تخصصى به حافظان قرآن کریم در هفت 
حوزه امتحانى در شهرستان هاى اصفهان، کاشان، 
نجف آباد، شهرضا، خمینى شهر، خوانسار و نائین 

با شرکت بیش از یک هزار نفر از حافظان خواهر و برادر 
در رشته هاى 10 جز، 20 جز و حفظ کل برگزار شد.

مدیر روابط عمومى اداره کل تبلیغات اســالمى استان 
اصفهان افزود: این آزمون طى دو مرحله کتبى و شفاهى 

در استان برگزار مى شود که مرحله شفاهى آن در شهریور 
و مهرماه ویژه قبول شدگان مرحله اول کتبى است.

وى گفت: تعداد ثبت نام شــدگان به تفکیک رشــته و 
جنسیت در استان اصفهان در رشته حفظ 10 جز خواهر 

و برادر 224 نفر، رشته حفظ 20 جز 97 نفر و حفظ کامل 
721 نفر بود.

پسندیده ادامه داد: نتایج و اطالعات کامل این آزمون در 
سایت تالوت اعالم مى شود.

ممیزى خارجى مراقبتى گواهینامه CARES ذوب آهن 
اصفهان، جهت صادرات میلگرد تولیدى این شرکت با 

موفقیت انجام شد.
رضوانیان معاون برنامــه ریزى و توســعه ذوب آهن 
اصفهان در جلســه افتتاحیه این ممیــزى که با حضور 
مدیران مرتبط در ســالن جلســات مدیر عامل شرکت 
برگزار شــد، به بیان اقدامات انجام شده در زمینه ارتقاء 
کیفیت، اقدامات آموزشى و کسب حداکثر رضایتمندى 
مشــترى پرداخت و گفت: ذوب آهن اصفهان فراتر از 
اجراى الزامات استانداردهاى مورد بررسى و استقرار و 
تمدید آن ها، همواره با نهایت ســعى و تالش در جهت 
افزایش بهره ورى توأم با رعایت حقوق مصرف کننده و 

حفظ کرامت انسانى کارکنان گام برداشته است.

محمد صدرى مدیرکیفیــت فراگیر ذوب آهن اصفهان 
نیز گفت: اولین ممیزى مراقبتى بعــد از اخذگواهینامه 
CARES طى روزهاى 19 و 20 اردیبهشت ماه توسط 

سرممیز موسسه مذکور از انگلستان و در مدیریت هاى 
مرتبط انجام شــد و با توجه به عدم مشاهده هیچ گونه 
عدم انطباقى، گواهینامه CARES براى این شــرکت 

تمدید اعتبار شد.
صدرى تاکید کرد: با توجه به شــرایط ویژه ناشــى از 
بحران شــیوع کرونا این ممیزى با اســتفاده از بســتر 
اینترنت و به صورتا ز راه دور ( audit Remote ) صورت

 پذیرفت.

تأیید مجدد محصوالت ذوب آهن اصفهان براى صادرات

 کالس پنجم 


