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8 حقیقت مهم درباره کلسیم که باید بدانیدذوب آهن آماده خرید تمام زغال سنگ داخل استکاربردهاى جدید یک گوشى اندرویدى قدیمىفروش کلیه با نرخ دولتى؛ 80 میلیون تومان!  اسکوچیچ برگشت سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

 بهبود سرفه
در چند دقیقه

روغن هست؛ فروشگاه ها نمى خرند!
3
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وارد جنگ آب 
نمى شویم

به گفته غیاثوند، زنجبیل حاوى برخى ترکیبات ضد ویروسى 
است که مى توانند در تخریب ویروس هاى مسبب آنفلوانزا و 

سرماخوردگى، موثر باشند. همچنین این مواد مى توانند از طریق 
حمایت از تولید ترکیبات ضد میکروبى و ضد ویروسى، در تقویت 

سیستم ایمنى موثر باشند...

 اقلیم شناســان مى گویند حال هواى اصفهان 
خوب نیست و ممکن است تا چند سال دیگر مردم 
مجبور به مهاجرت شوند. سال گذشته اصفهان در 
فهرست کم بارش ترین کالن شهرهاى کشور 
قرار گرفت. امســال نیز میانگین بارندگى اش 
پایین تر از نرمال گزارش شد. در کنار این مسائل 
جارى نبودن زاینده رود، خشک شدن گاوخونى و 
پایین رفتن سفره هاى زیرزمینى دالیلى شده که 
شایعات بسیارى را به شکل رسمى و غیررسمى 
در محافل مى چرخاند. این شایعات مى گویند تا 

چند سال آینده دیگر شهرى ...

کشاورزان غرب اصفهان فراموش شدندکشاورزان غرب اصفهان فراموش شدند
نماینده صنف کشاورزان: باوجودى که حقابه کشاورزان شرق داده شد، اما به نماینده صنف کشاورزان: باوجودى که حقابه کشاورزان شرق داده شد، اما به 

کشاورزان غرب گفته مى شود در تابستان حقابه خود را بگیریدکشاورزان غرب گفته مى شود در تابستان حقابه خود را بگیرید
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معاون توسعه بازرگانى و صنایع کشاورزى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان:

چراغ سبز تارتار به گاندوها
سرمربى ذوب آهن قرار است با مســئوالن باشگاه نشستى براى بررسى 

وضعیت همکارى در فصل آینده داشته باشد.
تیم فوتبال ذوب آهن در لیگ بیست و یکم با هدایت مهدى تارتار توانست 
نتایج قابل قبولى کســب کند و از همین رو مدیران باشگاه ذوب آهن با 
رضایت از عملکرد فنى این تیم به دنبال تمدید قــرارداد با مهدى تارتار 

هستند تا فصل آینده هم او را روى نیمکت در اختیار داشته باشند...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

معاون توسعه و پیش بینى
 اداره کل هواشناسى استان اصفهان

 در گفت و گو با «نصف جهان»:

سوء قصد یا 
سوء تفاهم؟!

جنگ سرد با طعم سالح هاى گرم
تهدیدهاى اتمى شرق و غرب باال گرفته است

2

دورى بلندمدت ستاره دورى بلندمدت ستاره 
لورکوزن به سود آزمون

رئیس سازمان نظام رئیس سازمان نظام 
پرستارى کشور پرستارى کشور 

خبر داد؛خبر داد؛

55هزار هزار 
پرستار بیکار پرستار بیکار 

شدند!شدند!
2

وزیر تعاون، کار و رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى تشریح کرد؛اجتماعى تشریح کرد؛

جزئیات واریز جزئیات واریز 
یارانه براى یارانه براى 

متقاضیان متقاضیان 
تجدیدنظرتجدیدنظر

2

ساالر عقیلى تیتراژ ساالر عقیلى تیتراژ 
سریال مى خواند

2

یق 
یت

2

2

مراسم تحلیف 149 نفر از کارآموزان وکالت کانون وکالى دادگسترى 
استان اصفهان در تاالر همایش هاى نگین سپاهانشهر برگزار شد و این 

تعداد عمًال با قرائت سوگندنامه به عنوان وکیل کار خود را آغاز کردند. 
رئیس کانون وکالى دادگسترى اســتان اصفهان در این مراسم گفت: 
افتخار مى کنیم، على رغم تمام سختى ها و نامهربانى هایى که نسبت به 
نهاد وکالت در سال هاى اخیر به ویژه سال گذشته وجود داشت، توانسته ایم 
به رســالت خود که همان پرورش وکیل مجرب و خبره مى باشد، عمل 

کنیم و در این راه گامى مؤثر برداریم.
لیال رئیسى افزود: ما وکالى کانون هاى وکال، افرادى هستیم که لحظه اى 
آرامش و قرار نداریم، افرادى هستیم که وقتى وکالت فردى را مى پذیریم، 
لحظه اى از یاد مسئولیتى که برعهده گرفته ایم، غافل نمى شویم. وکالى 
کانون وکال براى دفاع از حقوق موکل و بــراى احقاق حقوق او تالش 
مى کنند، چراکه معتقد هستیم ما وکال سربازان عدالت، مدافع جان و مال 

انسان ها و مدافع حقوق عامه جامعه مى باشیم.
وى با بیــان اینکه وکالى کانــون وکال عالوه بر انجــام وکالت هاى 
معاضدتى و تسخیرى حتى بعضا نذر پرونده رایگان براى مردم بى بضاعت 
دارند، گفت: رسانه هایى که مرتب این قشر شریف را تخریب مى کنند، 
بدانند زمانى که بسیارى از افراد در خانه هاى خود و در آرامش اوقاتشان 
را سپرى مى کنند، وکال در راه دفاع از حقوق موکالن با تحمل استرس و 
سختى زیاد تالش مى نمایند مانع از تضییع حقوق موکالن خود شوند اما 
تالش هاى ارزشمند همکارانمان در جهت اجراى قانون و دفاع از حقوق 

انسان ها به خوبى دیده نمى شود.
رئیســى ادامه داد: هم اکنون عده اى اقتصاددان با یــک رویکرد غلط 
و برداشــت اشــتباه، به جاى دفاع از نهادهاى مدنى جامعه و پاسداشت 
ارزش هاى سیستم قضائى کشــور و به جاى اینکه حامى عدالت باشند، 
قانونى را وضع کردند که به موجب آن شالوده هاى کیفى نهاد وکالت را 
نادیده مى گیرد. وى تصریح کرد: وقتى در مورد نقد طرح هایى همچون 
طرح تسهیل با افراد حامى این طرح ها جلسه مى گذاشتیم، تنها یک پاسخ 
از آن ها دریافت مى کردیم که شما وکال انحصارگر و فکر جیب خودتان 
هستید، اما همه مى دانیم که این گونه نیست و عدم رعایت شالوده هاى 
منطقى و تاثیرگذار در کیفیت تقویت وکیل قطعا موجب ورود آسیب به 
حقوق مردم خواهد شد. اى کاش نمایندگان موافق طرح تسهیل به این 
موضوع مهم توجه مى کردند. حق دسترسى به یک دادرسى عادالنه و 
درست، حق دسترسى به خدمات وکالتى، قضائى و قانون مند، از حقوق 
مسلم مردم است. وى ادامه داد: راهى کردن نماینده حقوقى به  جاى وکیل 
دادگسترى در محاکم قضائى قطعا اشتباه دیگرى است که به نظام قضائى 

و حقوقى کشور آسیب وارد مى کند. مسلما بین یک وکیل و یک حقوق 
خوانده اى که دوران کارآموزى را طى نکرده است تفاوت هایى از جهت 
مهارت هاى الزم براى حضور در محاکم و دفاع از حقوق موکالن وجود 
دارد. رئیسى در خاتمه گفت: امیدوارم که همچنان شاهد سربلندى نهاد 
وکالت در کشورمان باشیم و امیدواریم با حضور وکالى جوان و پر افتخار، 
نهاد وکالت از قبل توانمندتر شود و در سال جارى گشایشى در امور مختلف 
مردم و کانون هاى وکال ایجاد شود و سوءتفاهم ها و مشکالتى که در راه 
مسیر نهاد وکالت به وجود آمده با رایزنى و هم اندیشى و اتحاد میان دو 
بال فرشته عدالت یعنى نهاد وکالت و قضاوت حل شود و همچنان شاهد 

حضور وکالى توانمند در روند دادرسى عادالنه باشیم.
■■■

رئیس پیشــین کانون وکالى دادگسترى اســتان اصفهان هم درباره  
کارآموزان کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان را که تحلیف آنها 
با اجراى سوگندنامه صورت گرفت، رداى وکالت را برایشان درخشنده 
دانســت و ضمن تبریک به آنان و خانواده هایشــان که در طى دو سال 
کارآموزى روزهاى بسیار سختى را سپرى کردند گفت: شما ارزش بسیار 
باالیى دارید و زمینى که بر آن پا مى گذارید باید به خود افتخار کند چرا که 
وکیل دادگسترى بودن افتخار بزرگى است. مصطفى انورى زاده خطاب 
به کارآموزانى که مراســم تحلیف به جاى آوردند افــزود: حرفه وکالت 
حرفه بسیار شریفى است که انتخاب کرده اید ولى بدانید که این حرفه، 
پیچیده ترین، پردردسرترین و مشکل ترین شغلى است که انتخاب کردید.

 ■■■
دادســتان عمومى و انقالب اصفهان نیز در سخنان کوتاهى به وکالى 

جوان توصیه کرد: به عنوان یک وکیل هرگز برکت را از نظر نبرده و به 
موکل قول ندهید و شأن وکالت را در همه حال رعایت کنید. على اصفهانى 
افزود: براى ایجاد یک جامعه سالم باید نسبت به حقوق حقه حساس بوده 

و در همه حال خداوند را مدنظر داشته باشیم. 
وى با تبریک به وکالى جوان، براى آنان در عرصه وکالت و در همه امور 

آرزوى توفیق کرد. 
■■■

حسینى، قائم مقام دادگسترى اســتان اصفهان نیز گفت: وکیل باید با 
کنجکاوى درك کند که مطالب موکل او حقیقت مى باشد یا خیر و بر آن 
اساس عمل کند. البته در این میان وکالیى هم هستند که دروغ مى گویند 

و این امر براى آنان نیز صدق مى کند. 
■■■

رئیس اســبق کانون وکالى دادگســترى مرکز هم به مراسم تحلیف 
کارآموزان اشاره و آن را روزى بزرگ و بااهمیت در زندگى آنان خواند و 
گفت: با سوگندى که شما کارآموزان امروز یاد کرده و شرافت خود را وثیقه 
مى گذارید این امر به وکال تکلیف مى کند که همواره شرافت خود را حفظ 
کنند. عیسى امینى با بیان اینکه امروز وکیل شریف، وکیل حرفه اى است 
گفت: وکیل مى تواند برندسازى کرده و براى این کار باید مجهز به امکانات 
باشد تا درجه او ارتقاء یابد و در این راستا وکالیى هستند که اعتبار کسب 

مى کنند که اولین رکن آن پشتکار است. 
وى ادامه داد: دانش، دیگر رکن کسب اعتبار یک وکیل به شمار مى رود 
و اگر امروز کانون وکال یک برند است تردید نکنید که دانش موجب آن 
شده است. البته دانش فقط علم حقوق نیست بلکه شامل آشنایى با حقوق 

اجتماعى، مشاوره، علوم اجتماعى و... نیز مى شود و یک وکیل توانمند 
به آن نیاز دارد. 

رئیس اسبق کانون وکالى دادگسترى مرکز در ادامه گفت: وکیل مجرب 
وکیلى است که دادگاه را اقناع کند و در این میان وکالى بسیار شریفى 
هستند که با بهره گیرى از دانش در زمینه هاى مختلف توانسته اند موفقیت 

کسب کنند. 
وى صبر را دارویى بسیار خوب در کار وکالت برشمرد و گفت: هیچ دارویى 
بهتر از صبر در امر وکالت وجود ندارد و در امر وکالت هیچ گاه نباید عجله 
کرد چرا که وکالت بدون صبر معنا ندارد و اگر مى خواهید مردم به شــما 

اعتماد کنند رازدارى را فراموش نکنید. 
امینى تالش را از دیگــر خصوصیات یک وکیل خوانــد و آن را ضامن 
موفقیت در کارها برشمرد و گفت: گاهى با موکلینى برخورد مى کنیم که 
صدمه دیده و بسیار گرفتارند و شما باید وکیل این فرد باشید و قرار است 
ما کانون وکالى دادگسترى را بیش از گذشته هویت ببخشیم، کانونى 
که اعتبار داشته و حرفه اى اســت. وى گفت: نهاد وکالت، نهاد سیاسى 
نبوده و همواره حرفه اى عمل مى کند و نهادى مدنى اســت و مطمئن 
باشید قوانینى که براى ما وضع مى کنند ماندگار نخواهد بود. امینى خطاب 
به کارآموزانى که تحلیف شدند گفت: باید تعامل را پیشه کرده و به کار 
حرفه اى خود بپردازید. وى از کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان 
که این مراسم را به نحوى بســیار مطلوب برگزار کردند قدردانى کرد و 

براى وکالى جوان که کار خود را تازه آغاز مى کنند آرزوى توفیق نمود. 
■■■

نایب رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان هم در سخنانى با 

تبریک به وکالى تحلیف شده گفت: اعضاى کمیسیون کارآموزى همواره 
تالش کردند تا این دوره به نحو بسیار مطلوب برگزار شود.  امیرحسین 
سجادیه خطاب به کارآموزان کانون وکالى دادگسترى گفت: از امروز که 
به عنوان وکیل کار خود را شروع مى کنید پایدار و موفق و سربلند باشید. 
وى همچنین از خانواده و همسران این وکالى جدید که در طول دوره 

کارآموزى با آنان همراه بودند نیز تجلیل و قدردانى کرد. 
■■■

رئیس کمیسیون کارآموزى کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان هم 
گفت: به نمایندگى از کمیسیون کارآموزى به خانواده هاى کارآموزانى که 
در مراسم تحلیف حضور دارند و قسم یاد مى کنند تبریک عرض مى کنم. 
حسین ادیب در ادامه گفت: دانشجویان در دوران تحصیل مطالب مختلف 
را به صورت تئورى مى آموزند ولى با زحمت و تالش در آزمون شرکت 
مى کنند و از میــان ده ها هزار نفر موفق بــه ورود به عرصه کارآموزى 
مى شــوند. در دوران کارآموزى آنچه باید بیاموزند با آنچه در دانشگاه 

آموخته اند متفاوت است. 
ادیب افزود: در دوران کارآموزى، یک کارآموز باید نحوه دفاع و فن وکالت 
را یاد بگیرد. بیاموزد که آنچه آموخته است چگونه در پرونده هاى کیفرى و 
حقوقى به کار مى رود. هنر یک کارآموز این است که در دوران کارآموزى 

به بهترین نحو فن وکالت را بیاموزد. 
او افزود: کانون وکالى دادگســترى اصفهان و کمیســیون کارآموزى 
عالوه بر مســائل و آموزش هاى مربوط به اختبــار موضوعات متعدد 
کاربردى براى کارآموزان برنامه ریزى کرده است که شاید هیچگاه در 
دانشگاه ها به دانشجویان حقوق آموزش داده نشده است.کارآموزان در 
دوران کارآموزى و با همکارى دادگسترى اصفهان با حضور در دادگاه هاى 
کیفرى، شوراى حل اختالف، اجراى احکام و ... با پرونده هاى مختلف از 

نزدیک آشنا مى شوند. 
کارآموزى که با تالش و کوشش توانســته است دوران سخت اختبار را 

پشت سر بگذارد شایسته تقدیر و تحسین است.
ادیب در ادامه گفــت: کارآموزان این دوره کانون وکالى دادگســترى 
اصفهان 160 نفر بودند که از این میان 149 نفر در اختبار پذیرفته شدند. 
هم اکنون نیز در کانون وکالى اصفهان 250 کارآموز در حال طى کردن 
دوران کارآموزى هستند.   او در خاتمه تصریح کرد: امیدواریم کارآموزانى 
که امروز سوگند یاد مى کنند در زمره وکالى توانمند قرار بگیرند و همواره 
براى ارتقاى علمى خود تالش کنند. وکیل موفق عالوه بر دانش کافى 
باید ادب را ســرلوحه کار خود قرار دهد و با قاضى، موکل و طرف دعوا 

اخالقمدارانه رفتار کند.

دکتر لیال رئیسى، رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان:

ورود نمایندگان حقوقى به جاى وکال در محاکم دادگسترى
 به نظام قضائى و حقوق مردم آسیب مى زند

ساسان اکبرزاده

باشگاه ذوب آهن ادعاى کمک داور 
جنجالى را رد کرد

7

ون ز و وزنب ونوونووووور ز و وزنب ور



0202جهان نماجهان نما 4316سه شنبه  27 اردیبهشت  ماه   1401 سال نوزدهم

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتى ضمن 
اعالم آغاز تفکیک حســاب هاى تجارى و شخصى از 
خرداد ماه سال جارى، جزئیات این اقدام را نیز تشریح کرد.

محمد برزگــرى اظهار کــرد: روند اجرایــى تفکیک 
حساب هاى تجارى و شخصى از ابتداى خردادماه امسال 
آغاز خواهد شــد. در پى این اقدام، صاحبان حساب هاى 
تجارى باید به سازمان امور مالیاتى تجارى بودن حساب 
خود را اعالم کننــد. در این زمینه، تمام حســاب هاى 
بانکى در کشور شخصى فرض مى شود و فقط دارندگان 
حســاب هاى تجارى و مرتبط به کســب وکار باید به 
سازمان امور مالیاتى اعالم کنند که این حساب مرتبط به 

کسب وکار و فعالیت تجارى یا اقتصادى آنهاست.
وى افزود: این اقدام در راســتاى فراهم سازى مقدمات 
اجراى کامل قانون پایانه هاى فروشــگاهى و ســامانه 
مؤدیان انجام مى شــود زیرا، یکى از الزامات این قانون 
اعالم ماهیت حساب هاى تجارى به سازمان امور مالیاتى 

به منظور شفافیت و نظارت مالى است.
رئیس مرکز تنظیم مقررات ســازمان امور مالیاتى ادامه 
داد: فرآیندهاى الزم براى تفکیک حساب هاى تجارى و 
شخصى انجام شده و فقط بخشى از الزامات و فرآیندهاى 
فنى و زیرساختى براى شروع این اقدام باقى مانده است 

که امیدوارم تا ابتداى خرداد ماه فراهم شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفــت: همه افرادى 
که تا فروردین یارانه دریافت مــى کردند، اما به دلیل 
قرار داشــتن در دهک دهــم یارانه آنها حذف شــده 
بود و درخواســت بررســى مجدد داده بودنــد، آمار و 
کد ملى آنها در اختیار ســازمان هدفمنــدى یارانه ها 

قرار گرفت.
حجت ا... عبدالملکى گفت: سازمان هدفمندى یارانه ها 
نسبت به واریز یک ماه کمک معیشت براى این عزیزان 
اقدام خواهد کرد و البته این مبلغ مسکوت خواهد ماند 
تا ظرف یک ماه که آقاى رئیس جمهور دســتور دادند 
بررســى نهایى درباره وضعیت دهــک این بزرگواران 

انجام شود و کسانى که استحقاق آنها تأیید شود، به این 
معنى که مشــمول 9 دهک قرار گیرند، این مبلغ براى 

آنها آزاد مى شود و مى توانند برداشت کنند.
وى درباره زمان الزم براى بررســى شــکایات مردم 
گفت: این کار االن در حال بررســى است و در جریان 
این بررســى، تعاملى با سرپرســتان خانواده هایى که 
تقاضاى تجدید نظر داده اند صــورت خواهد گرفت و 
ظرف چند روز آینده پیامکى براى آنها ارسال و خواسته 
مى شود که مجدداً به ســایت مراجعه کنند و نسبت به 
هر کدام از بند ها که اعتراض داشتند، مشخصًا در آنجا

 ثبت کنند.

آغاز تفکیک حساب هاى 
تجارى و شخصى از خرداد 

جزئیات واریز یارانه 
براى متقاضیان تجدیدنظر 

ساالر عقیلى تیتراژ 
سریال مى خواند

همزمان با پایان تدوین    موسیقى ما|
سریال «آتش سرد» به تهیه کنندگى على مهام 
و آماده شــدن براى پخش، ســاالر عقیلى به 
عنوان خواننده تیتراژ این ســریال معرفى شد. 
ترانه «آتش سرد» با شــعرى از محمدمهدى 
ســیار و تنظیم دانیال ســاالرى و على وانیار 
ساخته شــده اســت. ســریال «آتش سرد» 
یک ملودرام اجتماعى اســت کــه در خالصه 
داستان آن آمده اســت: «فرید پدر و مادرش 
را در یک حادثه از دســت داده و وارث نیمى از 
کارخانه هاى بزرگ اســت. محســن تاجیک 
شوهر عمه فرید که قیم قانونى اوست متوجه 
دســتکارى در حســاب هاى کارخانه مى شود 
و...»  پرویز فالحى پور، عبدالرضا اکبرى، فریبا 
متخصص، جعفر دهقان، مهدى سلوکى، بهزاد 
خداویسى، پویا امینى و شــاهد احمدلو در این 

سریال بازى مى کنند.

5000 پرستار 
بیکار شدند!

  تسنیم|رئیس سازمان نظام پرستارى 
کشور با اشــاره به کمبود 100 هزار پرستار در 
ایران، از قطع همکارى برخى دانشــگاه هاى 
علوم پزشکى با 5 هزار پرستار خبر داد. محمد 
میرزابیگى گفت: در ســه ماه گذشته در برخى 
از این دانشــگاه ها 5000 نفر نیروى پرستارى 
که در دوره کرونا مشــغول به خدمت بودند را 
تمدید طــرح کردند و قول همــکارى به آنها 
داده اند اما حــاال با فروکش کــردن کرونا، با 
آنها قطع همکارى کرده اند. وى خاطرنشــان 
کرد: در یک بیمارســتان در بخش اطفال یک 
پرســتار به 11 بیمار خدمت رسانى مى کرد که 
قطعًا مردم و بیماران از ایــن کمبود نیرو ضرر

 مى بینند.

تقاضاى خودکشى
 20 سینما 

  ایسنا| در روزهاى بحرانى سینماى ایران 
پس از دوران کرونا و ادامه استقبال نامناسب از 
فیلم ها 20 سالن سینما تقاضاى تغییر کاربرى 
و پایان فعالیت داده اند. این سینماها در تهران، 
آســتارا، قزوین، اراك، جهــرم، دورود،کرج، 
بندرانزلى و فومن متقاضى انحــالل یا تغییر 

کاربرى هستند.

حمله سایبرى
 به نمایشگاه کتاب 

  تسنیم|ســخنگوى نمایشــگاه کتاب 
تهران از شناسایى و دفع 1500 حمله سایبرى 
به نمایشــگاه کتاب تهران خبــر داد. علیرضا 
رمضانى گفت: مانیتورینگ به صورت لحظه اى 
انجام مى شــود و اگر اختاللى باشد؛ برطرف 
مى شود. وى گفت: از ابتداى نمایشگاه تاکنون 
1500 حملــه ســایبرى حیاتى و مهــم را به
 سایت هاى نمایشگاه کتاب تهران تشخیص 

داده و دفع کردیم.

سویه هاى جدید 
نگران کننده است

  ایسنا|دبیر کمیته علمى کشورى مقابله 
با کرونا با بیــان اینکه ســویه هاى جدید این 
بیمارى در برخى کشورها نگران کننده است، 
گفت: مردم دچار عادى انگارى شده اند و با این 
تصور که آمار کرونا کاهش یافتــه و به پایان 
کرونا رسیده ایم، در اماکن عمومى، فضاهاى 
سربسته، وســایل نقلیه عمومى، همایش ها، 
کنســرت ها و خیابان ها، ماســک هاى خود را 
برداشــته اند، با جدیت تأکید مى کنم که کرونا 
به پایان نرسیده و شیوه نامه هاى بهداشتى باید 

همچنان رعایت شود.

خبرخوان

مهران موسوى خوانسارى
رئیس جمهور فنالند حرف مهمى زده است. «سائولى 
نینیسته» معتقد است «چشم انداز سیاسى تقسیم شده 
اروپا و جهان، فضاى زیادى بــراى غیرمتعهدها باقى 

نمى گذارد».
این اظهارات رئیس جمهور آرام ترین کشــور دنیا ناظر 
به شرایطى است که آن سوتر از این کشور و در اوکراین 
جریان دارد. در واقع «نینیسته» معتقد است حمله روسیه 
به اوکراین نقشه ژئوپولیتیک اروپا و بلکه جهان را تغییر 
داده و در ترسیم جدید روابط کشورها با یکدیگر، ادامه 
یافتن سیاست هاى پیش از آغاز این جنگ حداقل براى 

همسایگان روسیه ناممکن است.

پایان یک بى طرفى
در حدود ســه ماهى که از حمله روســیه بــه اوکراین 
مى گذرد، آنقدر که مقامات بلندپایه روسیه و کشورهاى 
غربى از جنگ هسته اى و جنگ جهانى سوم و خطرات 
ویرانگر آن حرف زده اند، بعید است در کل دوران جنگ 
ســرد تا این حد درباره پایان کار بشــریت حرف و نزاع 

مطرح شده باشد!
از همان روزهاى آغازین تهاجم روسیه به اوکراین، غرب 
در شیپور هشدار مى دمید که روس ها اگر از تسلیحات 
غیر متعارف در این جنگ اســتفاده کنند باید در انتظار 
تبعات آن باشند و مقامات روسیه هم از هر فرصتى براى 

تهدید طرف مقابل با الفاظ اتمى(!) ابا نکرده اند.
این شاخ و شانه کشــیدن هاى هســته اى همچنان 
هم ادامه دارد. در آخرین این زورآزمایى ها، «آلکســى 
ژوراولیوف»، معاون کمیته دفاعى کرملین مدعى شــد 
که فنالند مى تواند در 10 ثانیه با موشک مافوق صوت 
روسیه نابود شود! این ادعا بعد از آن مطرح شده که رئیس 
جمهور فنالند در گفتگوى تلفنى با «والدیمیر پوتین» به 

او اطالع داد این کشور قرار است به پیمان ناتو بپیوندد.
 فنالند با روســیه 1300 کیلومتر مرز مشــترك دارد و 
همسایه مهم ابرقدرت شرق محسوب مى شود. از طرفى 
اتخاذ شیوه غربى سیاستگذارى و رشد فرهنگى در این 
کشور باعث شده فنالند ناچار به رعایت نوعى توازن در 
کشاکش رقابت هاى شرق و غرب باشد. به همین دلیل 
این کشور تا امروز با اتخاذ سیاست بى طرفى در مناقشات 
جهانى، همواره تالش کرده خود را از تحریک روســیه 

دور نگه دارد.
آغاز جنگ اوکراین اما رهبران فنالند را به این صرافت 
انداخت کــه ادامه سیاســت بیطرفى چه بســا همان 
سرنوشــتى را براى این کشــور رقم بزند که اوکراین 
را در خود پیچیده اســت. بــه همین دلیــل آنها، قابل 
دسترس ترین سپر دفاعى در برابر سیاست هاى توسعه 
طلبانه احتمالى روسیه در قبال کشورشان را پیوستن به 
پیمان آتالنتیک شــمالى (ناتو) مى دانند؛ یعنى درست 
همان عاملى که علت اصلى حمله روسیه به اوکراین بود.

فنالند و سوئد و خط قرمز روسى
از «سائولى نینیســته»، رئیس جمهور فنالند نقل شده 
که وقتى او پوتیــن را از تصمیم قطعى کشــورش در 

پیوستن  به ناتو مطلع کرده است، رئیس جمهور روسیه 
«آرام و خونسرد» در حال شنیدن صحبت هاى او بود. 
«نینیسته» گفته از واکنش آرام والدیمیر پوتین «شگفت 
زده» شده است. پوتین در این گفتگوى تلفنى با همان 
لحن آرامش به رئیس جمهــورى فنالند گفت که هیچ 
تهدید امنیتى متوجه فنالند نیســت و این کشور نباید 

موضع بى طرفانه خود را کنار بگذارد.
فقط یکى دو روز پیش تر از ایــن مکالمه بود که پوتین 
نسبت به عواقب عضویت احتمالى فنالند و سوئد در ناتو، 
به این دو کشور حوزه اسکاندیناوى هشدار داد و یک روز 
بعد هم صادرات برق از روسیه به فنالند به بهانه تأخیر 

در بازپرداخت بدهى هاى آن کشور قطع شد.
این در حالى است که شرایط سوئد نیز دقیقًا مانند فنالند 
است. این کشور آرام هم مرز با فنالند نیز از وحشت آنکه 
روسیه همان بالیى را که بر ســر اوکراین آورد درباره 
ســوئد هم تکرار کند، تصمیم گرفته سیاست فنالند را 

پیش بگیرد و به ناتو بپیوندد. 
در یکى از روزهاى هفته اول تهاجم روسیه به اوکراین 
بود که چهارهواپیماى جنگنده روس سر از خاك سوئد 
درآورند و دقایقى در آسمان این کشــور به قدرتنمایى 
پرداختند. سوئد بالفاصله به روسیه اعتراض و ارتش این 
کشور، پرواز هواپیماهاى روس بر فراز خاك کشورشان 

را حادثه اى «بسیار جدى» قلمداد کرد.
روسیه در قبال این ماجرا ســکوت کرد اما هشدار چند 
روز پیش والدمیر پوتین به رهبران سوئد و فنالند نشان 
مى دهد که خط قرمز روسیه و شخص رئیس جمهور این 

کشور دقیقًا تا کجا امتداد پیدا کرده است.

هشدارها، آمادگى ها
 ماه گذشته میالدى که روسیه از آزمایش یک موشک 

جدید خبر داد، رهبران غرب در حــال مانور دادن روى 
نظریه «شکســت روس ها در باتالق اوکراین» بودند. 
در همین زمان پوتین اعالم کرد که سالح تازه آزمایش 
شده روسیه شبیه «هیچ چیز در جهان» نیست و کشورها 
را وادار مى کند تا در مورد مداخله در جنگ خونین او علیه 

اوکراین تفکر کنند.
آیا این همان سالحى است که «آلکسى ژوراولیوف»، 
معاون کمیته دفاعى کرملین معتقد اســت فنالند را در 
10 ثانیه نابود خواهد کرد و  کشورهاى بالتیک را «مثل 
بادام زمینى» درهم مى شکند؟ و آیا روس ها در صورتى 
که به چنین سالحى دست یافته باشند آیا از آن استفاده 

خواهند کرد؟
اگر این ســئواالت را از رهبران فنالند و سوئد بپرسید، 
به شــما خواهند گفت که خطر فورى از جانب روس ها 
کشورهاى آنها را تهدید نمى کند اما این دو کشور باید 

خودشان را براى هر حادثه اى آماده نگه دارند.
همزمان با انتشــار تصمیم جدى فنالنــدى ها براى 
پیوستن به ناتو، این کشور از پناهگاه هایى در پایتخت 
و شهرهاى دیگرش رونمایى کرد که به گفته مسئوالن 
فنالند، آمادگى پناه دادن به مردم در صورت وقوع یک 
جنگ ویرانگر را خواهند داشــت. شــهردار یک شهر 
فنالند در 30 کیلومترى مرز با روسیه هم به ساکنان این 
شهر اشاره کرد که در حال ذخیره مواد غذایى هستند و 
پناهگاه هایى که براى کاهش تلفات حمالت مســکو 
طراحى شده است. سوئد هم در حال آماده کردن افکار 
عمومى داخلى براى فهماندن علت پایان دادن به سال ها 

بى طرفى این کشور در منازعات جهانى است. 
همزمان در ســوى دیگر جهان، نیروى هوایى ایاالت 
متحده یک بمب هدایت شونده قدرتمند را آزمایش کرده 
که قادر است در 39 ثانیه یک کشتى بزرگ را غرق کند!

از طرفى «والدمیر زلنسکى» که از نخستین روز تهاجم 
روسیه به کشورش بارها نسبت به تکرار این اتفاق درباره 
سایر کشورها هشدار داده، معتقد است جهان باید خودش 
را براى استفاده روسیه از سالح هاى هسته اى (هرچند 

کوچک) آماده کند.

پازل خطرناك
اگرچه فعًال شــواهدى از آنچه رئیس جمهور اوکراین 
نســبت به آن هشدار داده است به چشــم نمى خورد و 
تهدیدهاى «آلکســى ژوراولیوف» را نیز باید بیشتر در 
راستاى تبلیغات معمول در فضاى جنگى تلقى کرد اما 
یک واقعیت انکارناپذیر همان چیزى اســت که رئیس 

جمهور فنالند به آن اشاره کرده است.
در هنگامه اى که درگرفته و دو طرف هم فعًال رضایت 
به پایان آن نمى دهند، تشکیل یک بلوك جدید در شرق 
و غرب جهان درست مشــابه آنچه در چند دهه جنگ 
سرد وجود داشت خطرى است که نباید آن را از نظر دور 
داشت. آیا باید در انتظار تشکیل یک پیمان ورشو جدید 

در مقابل زیاده خواهى پیمان  ناتو باشیم؟
اگر تهدید روســیه دربــاره خطر وقــوع جنگ جهانى 
هســته اى، تهدید وزیر دفاع انگلیس درباره اینکه ناتو 
داراى تسلیحات هسته اى اســت و بریتانیا مى تواند در 
صورت لزوم از آن براى محافظت از خود و ناتو استفاده 
کند، تهدید وزیر خارجه روســیه که جنگ جهانى سوم 
ویرانگر خواهد بود و انواع و اقسام تهدیدهاى مشابه را 
در کنار گسترش ناتو تا رسیدن به مرزهاى روسیه قرار 
دهیم، آنگاه پازلى شــکل پیدا مى کند که گفته رئیس 

جمهور فنالند را بهتر تعبیر خواهد کرد:
«چشم انداز سیاسى تقسیم شده اروپا و جهان، فضاى 

زیادى براى غیرمتعهدها باقى نمى گذارد.»

تهدیدهاى اتمى شرق و غرب باال گرفته است

جنگ سرد با طعم سالح هاى گرم  ابتکار ایران
سعید خطیب زاده، سخنگوى وزارت    انتخاب|
امور خارجه جمهورى اسالمى ایران در نشست خبرى 
خود در پاسخ به سئوال خبرنگارى درباره سفر «انریکه 
مورا» به تهران گفت: امیرعبداللهیان و بورل توافق 
کردند تماس ها به صورت حضورى انجام شود و مورا 
به تهران آمد و مذاکرات بســیار جدى و معطوف به 
نتیجه و همراه با ابتکارات خاص از سوى ایران برگزار 
شــد و چند دور گفتگوهاى طوالنى با باقرى داشت. 
برخى راه حل هایى که پیشــنهاد شد، قرار شد طرف 
آمریکایى اگر پاسخ دهد ما مى توانیم در موقعیتى قرار 
بگیریم که همه طرف ها به وین برگردند. اگر آمریکا 
تصمیم سیاسى خود را اعالم کند مى توانیم گام مهمى 

در این زمینه برداریم.

چرا مانتوى باز
 باید ارزان باشد؟! 

  برترین ها|حجت االسالم والمسلمین سیدسعید 
حسینى، امام جمعه کاشان در نشست شوراى اسالمى 
شهر کاشان با بیان اینکه اجراى امر به معروف و نهى 
ازمنکر نیازمند کمک مالى و معنوى است و متدینین 
باید براى اسالم هزینه کنند، تصریح کرد: چرا باید یک 
چادر خوب گران باشد ولى یک مانتوى باز ارزان باشد؟ 
وى اظهار کرد: از ظرفیت بسیج براى امر به معروف و 

نهى از منکر استفاده مى شود.

استخدام از نزدیکان و اقوام!
  تسنیم| نایب  رئیــس کمیســیون حقوقى 
مجلس شــوراى اســالمى با تأکید بر حساب کشى 
مجلس با تحقیق و تفحص از شرکت ها خودروسازى 
گفت: مدیران شــرکت هاى خودروســازى بیش از 
200 نیرو و مشــاور از نزدیکان و اقوام خود استخدام 
کرده اند که این رویه باید اصالح شود. حجت االسالم و 
المسلمین حســن نوروزى خاطرنشان کرد: مدیران 
گذشته و بازنشســته ها باید میزهاى مدیریتى را رها 
کنند و جوانان انقالبى و مؤمن مدیریت را به دســت 
بگیرنــد زیرا که تحقیــق و تفحــص در مجلس از 
خودروسازان رأى آورده است و قطعًا پیگیرى خواهد 

شد.

راه اندازى گشت ارشاد 
متفاوت 

  همشهرى آنالین|معــاون فرهنگى دبیر 
ستاد احیاى امر به معروف و نهى از منکر استان همدان 
گفت: به منظور افزایش روز افزون سرمایه اجتماعى 
دولت، گشت ارشاد مســئوالن در استان همدان راه 
اندازى مى شــود. حجت االسالم محمد عسگرى از 
راه اندازى خبرگزارى تخصصى امر به معروف و نهى 
از منکر هم در سال جارى خبرداد و گفت: راه اندازى 
رسانه تخصصى بر اســاس سیاست هاى کلى ستاد 

احیاى امر به معروف و نهى از منکر دنبال مى شود.

معیار در گرفتن کاالبرگ
  ایلنا| مدیر کل دفتر امور بانکى و بیمه وزارت 
اقتصاد درباره جزئیات اجرا و ساز و کار کاال برگ گفت: 
در فرایند اجرا و اختصاص کاال برگ قرار نیست کارت 
جدید براى افراد و مشموالن صادر شود و هر کارت 
و حساب بانکى این قابلیت را دارند که کاال برگ به 
آن واریز شود. تمام کارت هاى بانکى و هویت افراد 
در سیستم تعریف شده  و تعدد حساب ها و کارت هاى 

بانکى مهم نیست بلکه معیار کد ملى افراد است.

130 مدیر برکنار شدند
رئیس مرکز ارتباطات مردمى ریاســت    ایرنا|
جمهورى با بیان اینکــه در این مدت 10 ماهه، 401 
مدیر از مدیران دســتگاه ها ارزیابى شده اند، گفت: 
190 مکاتبه براى پیگیرى این ارزیابى ها انجام شده 
است و در نتیجه آن 130 مدیر ناکارآمد شناسایى و از 
کار خود بر کنار شدند که این نشان دهنده عزم راسخ 

مرکز ارتباطات است.

خرید و فروش اعضاى بدن اگرچه سال هاست در ایران مرسوم است، اما حاال برخى چند عضو خود را 
یکجا براى فروش آگهى مى کنند. دلیل آنها هم مشکالت مالى است. البته قائم مقام انجمن اهداى 
عضو ایرانیان مى گوید: پیوند کلیه دیگر با نظارت دولت و قیمت مشخص صورت مى گیرد.» حاال 

فروشنده ثبت نام مى کند و با قیمت دولتى 80 میلیون تومان کلیه خود را مى فروشد.
امید قبادى مى گوید: حدود یکسال و نیم است که دولت پیوند کلیه از فرد زنده را در تخصیص خود 

قرار داده است. اگر مردم آگهى فروش اعضا روى در و دیوار دیدند بدانند که کالهبردارى است.
او ادامه مى دهد: پیش از ایــن روال اینگونه بود که نیازمند کلیه یک اهداکننــده پیدا مى کرد. با او 
هماهنگ مى کرد و رقمى هم پول پرداخت مى کرد. سپس به انجمن بیماران کلیوى مراجعه مى کردند 
و کارهاى دیگر انجام مى شد. حاال تخصیص کلیه از فرد زنده توسط وزارت بهداشت انجام مى شود. 

اهدا کننده و گیرنده دیگر همدیگر را نمى بینند.
قبادى مى گوید: دهنده و گیرنده کلیه باید در انجمن حمایت بیماران کلیوى ثبت نام کنند. اینکه کلیه 
به چه کسى تخصیص یابد را وزارت بهداشت بر اساس میزان وخامت حال نیازمندان انجام مى دهد. 

قیمت را هم وزارت بهداشت نظارت مى کند.
مددکار انجمن بیماران کلیوى نیز مى گوید: اینطور نیست که خودتان همدیگر را پیدا کنید و پیوند 
عضو صورت گیرد. باید اسمتان در لیست ثبت شــود. ممکن است عضو فروشنده به دست شخص 

دیگرى که حالش وخیم باشد برسد.
او مى گوید: از طریق ثبت نام قیمت کلیه 80 میلیون تومان است. پول از خریدار گرفته مى شود و به 

حساب فروشنده واریز مى شود.

فروش کلیه با نرخ دولتى؛
این روزها کاربران در شــبکه هاى اجتماعــى گزارش هایى  80 میلیون تومان! 

درباره افزایش غیرمنطقى کرایه هاى اســنپ و قبول نشدن 
درخواست ها در این پلتفرم تاکسى اینترنتى کشور مى دهند.

از سوى دیگر نیز رانندگان بسیارى همواره به نرخ کمیسیون 
و کم بودن کرایه هاى اسنپ اعتراض دارند. آنها معتقدند که با 
وجود کرایه هاى پایین در این شرایط اقتصادى کشور، فعالیت 
براى آنها در این شرکت ها به صرفه نیست. این در حالى است 
که مسافران تاکسى هاى آنالین نیز در این موج هاى گرانى 
و افزایش هزینه هاى زندگى امــکان پرداخت کرایه هاى با 
نرخ هاى باال را ندارنــد. در نهایت دخل و خرج مســافران و 
رانندگان به تناســب وضعیت اقتصادى، بــا یکدیگر جور در 

نمى آید!
با وجود این، تمامى این مشکالت، شرکت اسنپ چه اقداماتى 
در راستاى حمایت از رانندگان و مسافران خود انجام  مى دهد؟

فرید شهابى، مدیر تجارى اسنپ در این باره مى گوید: اسنپ 
سعى مى کند در قیمت گذارى سفرهاى خود وضعیت معیشتى 
کاربران مسافر و راننده را همزمان در نظر بگیرد. براى اسنپ 
مهم اســت که کاربران راننده اى که از این ســامانه جهت 
درآمدزایى اســتفاده مى کنند بتوانند هزینه هاى زندگى خود 

را تأمین کنند.
او با اشاره به افزایش قیمت هاى اخیر، ادامه مى دهد: با افزایش 
قیمت  بسیارى از کاالهاى اساســى در روزهاى اخیر، ممکن 
است کاربران راننده احســاس کنند قیمت سفرها مقرون به 
صرفه نیست و از انجام ســفر خوددارى کنند. از سوى دیگر 
مسافران توقع دارند در شرایط دشوار معیشتى با قیمتى منطقى 

از اسنپ استفاده کنند.
شــهابى مى گوید: بنابراین در روزهاى اخیر تقاضا از عرضه 
پیشــى گرفته اســت. در قیمتگذارى پویا با افزایش تقاضا و 
کاهش عرضه، قیمت ها افزایش مى یابند تا تعداد بیشترى از 
درخواست ها به سفر تبدیل شــود. در چنین شرایطى ما سعى 
مى کنیم قیمت ها به گونه اى تعیین شود که هم قبول سفر براى 
کاربر راننده اقتصادى باشد و هم کاربر مسافر بتواند از خدمات 

حمل و نقل آنالین استفاده کند.
مدیرتجارى اسنپ با اشاره به تورم توضیح مى دهد: براى اینکه 
بدانیم در چند سال اخیر اسنپ چقدر کرایه ها را افزایش داده 
و چگونه سعى کرده هر دو گروه کاربران خود یعنى مسافران 
و رانندگان را راضى نگه دارد بهتر است نرخ تورم را با افزایش 

قیمت اسنپ در این سال ها مقایسه کنیم.

چرا رانندگان اسنپ کم  شده اند؟
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تشدید آلودگى هواى اصفهان 
کارشـناس اداره کل هواشناسـى اسـتان اصفهان از 
تشـدید آلودگى هوا به دلیل فعال شـدن کانون هاى 
گرد و غبار خارجـى و داخلى خبـرداد. حجت ا... على 
عسـگریان اظهار داشـت: بـا توجـه به فعال شـدن 
کانون هاى گردوخاك و غبار، آلودگى مناطق مرکزى 
به ویژه کالنشـهر اصفهان و نیمه شـرقى و شمالى 
اسـتان تا فردا چهارشنبه تشدید مى شـود. وى ادامه 
داد: جوى به نسـبت پایدار در سـطح اسـتان تا اواخر 
هفته حاکم است و آسمان استان در این مدت صاف 

تا قسمتى ابرى پیش بینى مى شود.

کمبود مکان مناسب براى 
نگهدارى معتادان متجاهر 

حجت االسالم اسدا... جعفرى رئیس کل دادگسترى 
اسـتان اصفهان با انتقاد از نبود مکانى مناسب براى 
نگـه دارى معتـادان متجاهـر، تصریح کرد: اسـتان 
اصفهـان در رابطـه با سـاماندهى معتـادان متجاهر 
به خصـوص در بخـش زنـان بـا کمبـود کمپ ها و 
مکان هاى مناسـب موضوع ماده 16 قانون مبارزه با 
موادمخدر روبه رو اسـت که با وجود زیرساخت الزم 
این امر، تجهیـز این مراکـز نیازمند همـکارى همه 

دستگاه اجرایى استان است.

ذخیره خون استان 
به 8 روز رسیده است

سرپرست روابط عمومى اداره کل انتقال خون استان 
اصفهان با بیان اینکه ذخیره خون اسـتان به هشـت 
روز رسـیده اسـت، گفت: شـهروندان همچنان باید 
اهداى خون بـه صـورت مسـتمر را در دسـتور قرار 
دهند. فرشـته آرامش اظهار کرد: ذخیره خون استان 
درحال حاضـر در وضعیـت مطلوبـى به سـر مى برد. 
وى افـزود: درحال حاضـر کمبودى در گـروه خونى 
خاصى دیده نمى شود؛ اما شـهروندان همچنان باید 
اهداى خون بـه صـورت مسـتمر را در دسـتور قرار 
دهند. وى خاطرنشـان کرد: زمان نگـه دارى برخى 
از فرآورده هـاى خونى نظیـر پالکت حدود سـه روز 
اسـت و بیماران سـرطانى به صورت مـداوم نیازمند 

پالکت هستند.

جابه جایى و 
نصب الکترو پمپ  

عملیـات جابـه جایـى و نصـب دو دسـتگاه الکتـرو 
پمپ ایسـتگاه پمپاژ روستاى قورتان شـهر ورزنه به 
پایان رسـید. رئیس بهره بردارى وتوسعه آب آبفاى 
منطقه ورزنـه از پایـان عملیات نصـب و جابه جایى

 الکترو پمپ هاى ایستگاه پمپاژ روستاى قورتان خبر 
داد و گفت: با همکارى پرسـنل آبفا منطقه ورزنه دو 
دستگاه الکترو پمپ با هدف تأمین فشار و جلوگیرى 
از هر گونه خرابـى و قطع احتمالى آب 12 روسـتاى 
این مجتمع جابه جا و نصب گردید. رضوانى در پایان 
یکى از مهمتریـن ویژگى هاى ایـن عملیات را عدم 

قطع آب مشترکین 12 روستا دانست.

ثبت نخستین تولد
 دوقلوهاى آهو 

معاون محیط زیست طبیعى و تنوع زیستى اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان از ثبت نخستین 
تولد دوقلوهاى پارك ملى کاله قاضى در سال جارى 
خبر داد و گفـت: این دوقلوها از گونه آهو هسـتند که 
تولد آنها توسـط محیط بانان منطقه ثبت شد. حسین 
اکبرى افزود: حدود 2 هـزار راس آهو در پارك ملى و 
پناهگاه حیات وحـش کاله قاضى اصفهان زیسـت 
دارند کـه زادآورى آنها بطـور معمـول در فصل بهار 
و بویژه نیمه دوم اردیبهشـت اتفاق مى افتد و شـاهد 
نخستین زایمان دوقلو در سـال جارى در این منطقه 
بودیم. وى با بیان اینکه پارك ملى کاله قاضى یکى 
از زیستگاه هاى قابل توجه آهو در کشور است، اظهار 
داشـت: با توجه به درگیرى این منطقه با خشکسالى 
در سال هاى اخیر، ثبت نخسـتین تولد دوقلو در سال 

جارى، خبر خوب و امیدبخشى است.

خبر

معاون توسعه بازرگانى و صنایع کشاورزى سازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان گفت: هیچ مشکلى در تأمین 
روغن استان نداریم و اینکه قفسه هاى فروشگاه ها خالى 

است، بعضاً خود فروشگاه ها خرید روغن ندارند.
امید شــریفى تصریح کــرد: ورودى روغــن عالوه بر 
ذخایر موجود در استان و موجودى کارخانه گل بهار، به 
اصفهان باال رفته است، از سوى دیگر خرید و تقاضا در 
سطح فروشگاه ها کم شده اســت.وى درباره اینکه بعد 
از آزادسازى قیمت ها، قفسه فروشگاه ها خالى از روغن 
است، تأکید کرد: برخى فروشــگاه ها بعضًا خرید روغن 
ندارند و از سوى دیگر برخى مردم به لحاظ افزایش قیمت 

دیگر تقاضاى گذشــته را براى خرید ندارند.شریفى در 
پاسخ به سوال ایسنا که چرا قفسه هاى فروشگاه ها خالى 
از روغن است، گفت: در مراجعه ما و بازرسان و مسئوالن 
استان از یکى از فروشگاه هاى زنجیره اى استان باوجودى 
که روغن حلب موجود بود، روغن مایع نداشت که بعد از 
مطالبه، مدیر فروشگاه عنوان کرد که خود خرید روغن 
نداشته اســت.وى گفت: شــاید دلیل عدم خرید روغن 
توسط فروشگاه ها به دلیل کم شدن حاشیه سود، کمبود 
نقدینگى فروشگاه ها و یا دنبال کردن برندهاى خاصى 
براى جلب مشترى بوده است. وى گفت: اگر فروشگاهى 

سهمیه اى ایجاد کند، با گزارش مردم برخورد مى شود.

بزرگ ترین فستیوال بدن سازى در اصفهان از تاریخ 9 الى 
12 خرداد ماه در محل دائمى نمایشگاه بین المللى اصفهان 

برگزار مى شود.
براى اولین بار فدراسیون بدن ســازى و پرورش اندام در 
نظر دارد که فستیوال جایزه بزرگ مسابقات رشته هاى زیر 
مجموعه فدراسیون را از تاریخ 9 الى 12 خرداد ماه در محل 

دائمى نمایشگاه بین المللى اصفهان برگزار کند.
بزرگ ترین فستیوال بدن سازى کشور در رشته هاى فیزیک، 
فیتنس چلنج، فیتنس اســپرت آقایان، تک لیفت بانوان، 
پرس سینه آقایان، مچ اندازى و پاور لیفتینگ براى اولین 
بار در اصفهان همزمان با جشنواره تخصصى ملى ورزش 

و سالمت برگزار مى شــود. در واقع فدراسیون بدن سازى 
و پرورش اندام در نظــر دارد که فســتیوال جایزه بزرگ 
مسابقات رشته هاى زیر مجموعه فدراسیون را از تاریخ 9 
الى 12 خرداد ماه در محل دائمى نمایشــگاه بین المللى 

اصفهان برگزار کند.
این مسابقات به سبک نمایشــگاه   هاى بزرگ و روز دنیا 
و البته با حمایت بخش خصوصــى خواهد بود. به عبارتى 
برگزارى رویدادهاى ورزشى با اقتصادى یک نقطه عطفى 
براى صنعت ورزش اســت که مورد توجه دنیا قرار گرفته 
است و تاثیرات بســیارى را در اقتصاد پویا و پایدار به جاى 

مى گذارد. 

بزرگ  ترین فستیوال بدن  سازى 
در اصفهان برگزار مى  شود

روغن هست؛
 فروشگاه ها نمى خرند!

دریا قدرتى پور
 اقلیم شناســان مى گویند حاِل هواى اصفهان خوب 
نیست و ممکن است تا چند سال دیگر مردم مجبور به 
مهاجرت شوند. سال گذشته اصفهان در فهرست کم 
بارش ترین کالنشهرهاى کشور قرار گرفت. امسال نیز 
میانگین بارندگى اش پایین تر از نرمال گزارش شد. در 
کنار این مسائل جارى نبودن زاینده رود، خشک شدن 
گاوخونى و پایین رفتن ســفره هاى زیرزمینى دالیلى 
شده که شایعات بسیارى را به شکل رسمى و غیررسمى 
در محافل مى چرخاند. این شایعات مى گویند تا چند 
سال آینده دیگر شهرى با عنوان اصفهان در روى نقشه 
ایران نخواهد بود و گرد و غبار، طوفان شــن، بیابانى 

شدن سهم این کالنشهر خواهد شد. 
این موضوع را با نوید حاجى بابایى، معاون توســعه و 
پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان در میان 
گذاشتیم. به نظر او برآیندها نشان مى دهد که اکنون 
توان اکولوژى در فالت ایران تغییر کرده و نگران کننده 
اســت اما تغییر اقلیم در نقاط مختلف یکسان نیست و 
آسیب پذیرى این مناطق نسبت به هم متفاوت است و 
نمى توان به قطع یقین گفت که چنین اتفاقى ممکن 

است بیافتد. 

آیا قرار است تابستان بى رحمى در 
پیش داشته باشیم؟

در کل تغییر آب و هوا و گرم تر شدن هواى کشور یکى 
از مهمترین معضالتى است که مى تواند باعث تشدید 
خشکسالى و تنش آبى شود؛ بنابراین، الزم است در این 
زمینه برنامه ریزى هاى جدى در ســطح ملى صورت 
گیرد. متأسفانه خشکسالى امســال زودتر از هر سال 
خودش را نشان داد. گرماى بى سابقه در ابتداى بهار، 
سدها را ته نشین کرده و بارش هاى معمولى هم حتى 
کمتر از نرمال بوده است. ضمن اینکه در زمستان نیز 
میزان بارش ها به شــدت کاهش پیدا کرده و همین 
مسئله باعث شــده که اصفهان در شرایط خشکسالى 
شــدید قرار بگیرد. پیش بینى مى کنیــم که  با گرد و 
غبار و افزایش دماى باالتر از نرمال روبه رو باشیم به 
این خاطر که امسال خشکسالى به شکلى بى سابقه اى 
و در بدترین وضعیت خود رخ نموده و به نظر مى رسد 
تابستان بسیار سختى در انتظار ما باشد. البته خشکسالى 
پدیده جدیدى نیست اما همانطور که گفتم امسال در 
شکل و شــمایل بدترى خودش را نشان داده و به نظر 
مى رسد که باید تمهیدات و پیش بینى الزم براى روبه 

رو شدن با آن انجام شود.
آیا اصفهان نسبت به شهرهاى دیگر 

رتبه باالترى در خشکسالى دارد؟

در بهار امسال همه شهرهاى کشور منهاى شهرهاى 
شمالى تقریبًا به شکل یکسانى در معرض بى بارشى و 
خشکسالى قرار گرفتند اما در سال گذشته اصفهان به 

عنوان کم بارش ترین کالنشهر کشور ثبت شد.
شایعاتى هست که مى گوید اصفهان 
تا پنج ســال دیگر خالى از سکنه 
خواهد شد آیا این شایعات با توجه 
به کم شدن بارش ها و بیابانى شدن 
هواى اصفهان بــه واقعیت نزدیک 

است؟
ما با ایــن بدبینى به این مســئله نگاه نمــى کنیم و 
امیدواریم که وضعیت بهتر شــود البتــه نمى توانیم 
محتاطانه هم عمل نکنیم به ایــن علت که اصفهان 
استانى کم آب و کم بارش است و هر سال وضعیت بدتر 
از سال پیش مى شود و به همین دلیل باید با مدیریت 
درســت با این معضل برخــورد کنیم. البته مقایســه 
اصفهان با استان هاى دیگر کار درستى نیست ولى به 
نسبت دیگر کالنشهرها تغییرات اقلیمى روى این شهر 
تأثیر بیشترى گذاشته است اما سناریوهاى اقلیمى که 
براى این شهر پیچیده مى شود بیشتر گمانه زنى است و 
ما مدل محکمى در دست نداریم که بتوانیم با قاطعیت 
بگوییم اصفهان خشک مى شود به این علت که اثرات 
تغییر اقلیم در نقاط مختلف یکســان نیست و آسیب 
پذیرى این مناطق نسبت به هم متفاوت است. در واقع 
اقلیم شناسى باید تمام مؤلفه هاى مربوط در این زمینه 
را مورد بررســى قرار دهد. بر اساس اطالعات موجود، 
همه کشورها برنامه اقدام ملى و در سطح محلى برنامه 
ســازگارى براى مقابله با اثرات تغییرات اقلیم را دارند 
که در این راستا ایران هم باید تدابیر اصولى بیندیشد. 

قبــول دارید که تغییــر اقلیم نباید 
زمینه اى براى فرار از مســئولیت 
باشــد و به همین خاطر به هر حال 
ســازمان ها و ادارات، شرکت ها، 
بخش کشاورزى و صنعت و مردم 
باید همه تغییر موضــع بدهند و به 
نوعى با این خشکسالى کنار بیایند؟

بله دقیقًا. ما در کشــورى خشــک زندگى مى کنیم و 
در گذشــته مردم با روش هاى مختلف توانسته بودند 
با این خشکســالى کنار بیایند. بقیه بخش ها هم مثل 
صنعت، کشاورزى و... نیز باید به شکلى رفتار کنند که 
ما دچار بحران نشویم. مشکل اینجاست که بسیارى از 
مردم گمان مى کنند بارش هاى خوب و مناسب سال 
گذشته مشکالت خشکســالى و منابع آبى را برطرف 
کرده است اما این در حالى است که حفره هاى آبى ما در 
سال هاى گذشته با تبخیر و تعرق، گرمایش و مصرف 
بیش از حد در صنعت، زندگى و کشاورزى ایجاد شده و 

با بارش هاى جزئى مدیریت نشده که بیشتر به صورت 
روان آب و مخرب است، نمى توانیم اعالم کنیم که از 
خشکسالى رهایى یافته و وارد ترسالى شده ایم. با توجه 
به اینکه میزان بارش ها در استان اصفهان حدود 150 
میلیمتر است و وضعیت خشــک و نیمه خشک در 80 

درصد مساحت استان غلبه دارد. 
طى نیــم قــرن اخیر گویــا این 
خشکسالى پیشرفت هاى بیشترى 
هم داشته است و بحرانى تر بوده، 
این در حالى اســت که در فضاى 
مجازى همواره این ادعا شایع شده 
که ایران بعد از دوران خشکسالى 

وارد ترسالى شده است.
میانگین دماى هواى ایران و اســتان اصفهان در 50 
ساله اخیر حدود 2 درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده 
و میزان بارش ها هم در این مدت با شیب 1/2 میلیمتر 
کاهش یافته اســت. تبخیر و تعرق هم در این زمینه 
فاکتور مهم و بسیار با ارزشى اســت که از آن غافلیم 
و گاهى اوقات به فراموشى ســپرده مى شود و تنها به 
میزان بارش ها اشاره مى شــود. میزان تبخیر و تعرق 
هر ساله با شــیب 5/9 میلیمتر افزایش پیدا مى کند و 
بیش از مقدار دریافت بارش هــا، درگیر تبخیر و تعرق 
هســتیم. پس این اشتباه اســت که بگوییم ما بخاطر

 بارندگى هایى که نسبتًا در ســال گذشته خوب بوده 
وارد ترسالى شــده ایم. متأسفانه بعضى از کارشناسان 
در فضاى مجازى و مردم معتقدند که خشکسالى تمام 
شده و وارد ترسالى شــده ایم اما این در حالى است که 
بارش هاى سال گذشته در استان نسبت به سال مشابه 
هیچ گونه افزایشى پیدا نکرده و حدود 4 درصد کاهش 
نسبت به بلند مدت داشته و امسال نیز با روند کاهشى 
بارش ها روبرو بودیم. بیشــتر نقاط استان در 30 ماهه 
گذشته تا کنون بارش کمتر از نرمال و منفى دارند؛ آمار 
و اعداد و ارقام ثبت شده در هواشناسى نشان مى دهد 
که استان اصفهان همچنان درگیر خشکسالى از نوع 
آب شناسى است و قضاوت عجوالنه اى است که اعالم 

کنیم وارد ترسالى شده ایم.
با این حساب آیا ممکن است ما وارد 
جنگ آب بشویم و با بحران کم آبى 

روبه رو شویم؟
 این گمانه زنى ها هیچ مســتندى نــدارد و به عنوان 
مثال فقط با توجــه به افزایش جمعیــت خاورمیانه و 
وضعیت بارش هــا اعالم مى شــود کــه در آینده با 
بحــران آب مواجه خواهیم شــد و اینکــه خاورمیانه 
و منطقــه در آینده با بحــران آب مواجه مى شــود با 
پیــش بینى هاى 10 یا 20 ســاله آینده هواشناســى

 فرق دارد.

معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
در گفتگو با «نصف جهان»:

وارد جنگ آب نمى شویم 
نصف جهان نانوایان اصفهانى از کم بودن سهمیه 

آرد گالیه دارند.
طى پیگیرى هاى «نصف جهان» در پى گرانى آرد 
و گران شدن نان آزادپزها بسیارى از نانوایى هاى 
دولتى بسیار شلوغ شــده اند و صف هاى طوالنى 

مقابلشان تشکیل مى شود.
در این رابطه برخــى از نانوایان دولتــى پز از این 
شلوغى ها گالیه داشته و از مسئوالن مى خواهند 
که سهمیه آردشان بیشتر شود تا بتوانند روند عرضه 

و تقاضا را به تعادل برسانند.

نصف جهان در حال حاضر بروکراسى هاى ادارى 
شرایط را براى مردم بسیار سخت کرده است.

یکى از کســانى که درگیر این بروکراســى ها شده 
مى گوید: براى احداث 30 متر خانه کارگرى در باغ دو  
هکتارى باید از 15 اداره استعالم شود و هزینه هاى 

باالیى را صرف کرد که در بیشتر مواقع نیز با صرف 
هزینه هاى زیاد باز هم مشکل حل نمى شود. 

مراجعه کننــدگان در این شــرایط از این موضوع 
گالیه دارنــد و از مســئوالن جهاد کشــاورزى 

مى خواهند که به این بروکراسى ها پایان دهند.

بافت هاى فرســوده در اصفهان رو به  نصف جهان
افزایش است.

کمبود نقدینگى و وام هایى که نتوانســته درمانى 
بر درد بافت هاى فرســوده باشــد باعث شده که 
این بافت ها به خصوص در خیابان ابن سینا رو به 

افزایش باشد. 
به گفته اهالى این مناطق، کوچه هاى باریک و کم 
عرض و همچنین خانه هایى که به شدت فرسوده 
هستند  مردم این مناطق را با مشکالت جدى مواجه 

کرده است.

نماینده صنف کشــاورزان غــرب اصفهان گفت: 
باوجودى که حقابه کشــاورزان شرق اصفهان داده 
شد، اما به کشــاورزان غرب اصفهان گفته مى شود 
آب نیست و در تابستان حقابه خود را تحویل بگیرید 
و تنها در یک نوبت 22 میلیــون مترمکعب آب به 

کشاورزان غرب اصفهان داده شد.
مهدى قدیرى درباره تحویل حقابه کشاورزان غرب 
اصفهان و گالیه آنها، اظهار کرد: متاسفانه امسال 
تنها یک نوبت آب در اواخر فروردین و اردیبهشت ماه 
به کشاورزان غرب اصفهان آب تحویل داده شد و 

دیگر آبى به کشاورزان این منطقه داده نشد.
وى افزود: البته اکنون قرار است آبى براى کشاورزان 
غرب رها کنند، اما پیشــنهاد و خواسته کشاورزان 
غرب اصفهان دریافت حقابه شــان به صورت دائم 

است.
نماینده صنف کشاورزان غرب اصفهان درباره نوع 
کشــت غرب اصفهان گفت: در این منطقه باغات، 

علف کارى، گندم و جوکارى، سیفى کارى و ... وجود 
دارد و بسیارى از مزارعى که طبق طومار شیخ بهایى 
حقابه دار هســتند و چاه موتورى ندارند در دریافت 

حقابه هاى خود دچار مشکل شده اند.
وى افزود: شهرستان فالورجان تنها 61 هزار هکتار 
اراضى کشاورزى دارد و در شــهرهاى دیگر غرب 
اصفهان اراضى کشــاورزى وجود دارد که به دلیل 
نرســیدن آب و حقابه طومارى خود، امروز لم یزرع 

مانده اند.
قدیرى توضیح داد: در بهمن سال گذشته با استاندار 
و معاون وزیر نیرو نشستى برگزار و قرار شد حقابه  اى 
براى کشاورزان غرب و شرق اصفهان در نظر گرفته 
شــود، البته عنوان شــد که امکان تحویل حقابه 
کشاورزان غرب و شــرق اصفهان به طور همزمان 
وجود ندارد و به همین منظور حقابه کشاورزان شرق 
اصفهان تعیین و قرار به تحویل آن در چند نوبت شد.
به گفته نماینده صنف کشاورزان غرب اصفهان، قرار 
شد به همان میزان آبى که حقابه کشاورزان شرق 
اصفهان داده مى شــود، به غرب اصفهان در بهار و 

تابستان آب داده شود.
وى گفت: با وجودى که حقابه کشــاورزان شــرق 
اصفهان داده شــد، اما به کشاورزان غرب اصفهان 
گفته مى شود آب نیســت و در تابستان حقابه خود 
را تحویل بگیرید و تنها در یــک نوبت 22 میلیون 
مترمکعب آب به کشاورزان غرب اصفهان داده شد.

 مدیر کل دفتر صنایع معدنى وزارت صمت و هیأت 
همراه، عالوه بر بازدیــد از خطوط تولید ذوب آهن 
اصفهان، در نشستى با ایرج رخصتى مدیرعامل و 
معاونین این مجتمع عظیــم صنعتى، راهکارهاى 

تقویت و ارتقاء سطح تعامالت را بررسى کردند.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان نقش ترکیب 
مواد اولیه در تولید محصوالت جدید و باکیفیت را 
حایز اهمیت دانست و گفت: کمبود مواد اولیه مانند 
سنگ آهن و زغال سنگ با کیفیت و نحوه تامین و 
اختصاص آن ها، بهره ورى شرکت هاى فوالدى به 
ویژه ذوب آهن اصفهان را تحت شعاع قرار مى دهد.

ایرج رخصتى با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان سنگ 
آهن معادن داخلى را به بهاى روز خریدارى مى کند 
و در پرداخت قیمت آن نیز مشکلى ندارد، تاکید کرد: 
ذوب آهن آماده است تمام زغال سنگ تولید داخل 
را هم در یک فرایند منطقى خریدارى کند تا نیازى 

به صادرات آن نباشد.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان، واگذارى 
پهنه هاى معدنى مــواد اولیه به ذوب آهن اصفهان 
را مورد تأکید قــرار داد و افزود: ذوب آهن اصفهان 

براى سرمایه گذارى و شرکت در مزایده واگذارى 
معادن آمادگــى الزم را دارد و انتظــار داریم براى 
داشــتن معدن و تامین پایــدار مــواد اولیه مورد 
نیاز خود، متولیــان امر نیز از این شــرکت بزرگ 

حمایت کنند.
سیف ا... امیرى مدیرکل دفتر صنایع معدنى وزارت 
صمت نیز در این نشســت تاکید کــرد: ذوب آهن 
اصفهان با اشتغال نزدیک به 20 هزار نفر، الزم است 
تولیدى پایدار و مداوم داشته باشد و وزارت صمت 
نیز در این راستا از ذوب آهن اصفهان حمایت الزم 
را مى کند که در این رابطه مذاکرات خوب و مثبتى 

نیز در حال انجام است.

صف هاى شلوغ نانوایى 

استعالم از 15 اداره؟

خانه ها آوار مى شوند

کشاورزان غرب اصفهان فراموش شدند 

ذوب آهن آماده خرید تمام زغال سنگ داخل است
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 همه شما ممکن است جعبه یا کشویى در خانه داشته باشید که پر از 
گوشى هاى قدیمى است. گوشى هایى که با وجود قدیمى شدن ارزان 
نبوده و حاوى سال ها اطالعات تماســها، محتوا و بازیهاى محبوب 
شما هستند اما شاید این گوشــى قدیمى بى ارزش نباشد و با وجود 
این که چند ســال از عمر آن مى گذرد و به سرویسهاى تماس فعال 
متصل نیست، همچنان قابل مالحظه ترین دستگاه رایانشى محسوب 

مى شود که توسط بشریت تولید شده است.
با کمى خالقیت، مى توانید کاربرد جدیدى براى یک تلفن اندرویدى 

قدیمى پیدا کند و نگذارید بدون استفاده بماند.

از آن به عنوان سامانه کنترل از راه دور رایانه استفاده 
کنید

بخش زیادى از زندگى ما در رایانه ها مى گذرد. دستگاههاى موبایل 
براى دسترسى به شبکه هاى اجتماعى و ایمیل عالى هستند اما معموال 
همه فایلها و اطالعات مهم ما در یک رایانه ذخیره مى شوند و لزوما 
از راه دور قابل دسترس نیستند. اگر در وضعیتى قرار بگیرید که نیاز 
داشته باشید به فایلهاى موجود در رایانه رومیزى یا لپ تاپ دسترسى 
پیدا کنید، داشتن راهى براى اتصال از راه دور به دیتاى دستگاهتان 
مى تواند مفید باشد. تا زمانى که گوشــى اندرویدى شما آن قدر هم 
قدیمى نشده باشد، مى توانید از آن براى مشاهده و کنترل از راه دور 

رایانه خود استفاده کنید؛ به شرطى که یک اتصال بى سیم داشته 
باشید. مرورگر "کروم ریموت دسکتاپ" گوگل، امکان اتصال 
از راه دور به یک رایانه را در صورت نصب بودن کروم فراهم 
مى کند. در ابتدا باید افزونه "کروم ریموت دسکتاپ" را در 
رایانه خود اضافه کنید و یک نام بــراى رایانه خود در این 

افزونه انتخاب کرده و یک PIN ایجاد کنید. در مرحله بعد 
اپلیکیشن "کروم ریموت دسکتاپ" را در اندروید خود دانلود کنید 

و مطمئن شوید که به حساب گوگل مشابه وصل است. رایانه شما به 
عنوان یک گزینه نمایش داده مى شــود و پس از آن PIN مشخص 
شده را باید وارد کنید تا بتواند از طریق تلفن، به اطالعات رایانه خود 

دسترسى پیدا کنید.

یک کنترل از راه دور جهانى
راز بیشترین استفاده از یک گوشى قدیمى، شناختن همه قابلیتهایى 
اســت که همچنان دارد حتى بدون این که به یک ســرویس تلفن 
وصل باشد. اکثر قابلیتهاى گوشى، مستلزم یک اتصال بى سیم است 
که احتماال در خانه شــما وجود دارد و از این رو گوشى قدیمى را به 
مرکز کنترل ایده آل همه دستگاههاى الکترونیکى خانه شما تبدیل 
مى کند. براى این منظور اطالعات غیرضرورى را از گوشى پاك کرده 
یا از گزینه "ریست فکتورى" (بازگشت به تنظیمات کارخانه) استفاده 
کنید. سپس اپلیکیشنهاى مورد نیاز براى کنترل تلویزیون، آهنگ و 
موارد دیگر را نصب کنید. اگر مى خواهید کنترلهاى فیزیکى تلویزیون 
مانند روشــن و خاموش کردن، بلندى صدا و تغییر کانال را داشــته 
باشید، شمارى اپلیکیشــن کنترل از راه دور یونیورسال در فروشگاه 
پلى استور وجود دارد. بعضى از کاربران از سرویسهاى پخش آنالین 
مانند نت فلیکس، هولو و اچ بى او مکس استفاده مى کنند. براى هر 
کدام از این سرویسها اپلیکیشن اختصاصى وجود دارد که در یک تلفن 
قدیمى به خوبى کار مى کنند. عالوه بر تلویزیون، مى توانید گوشى 
قدیمى خود را با اســتفاده از گوگل هوم یا پلتفرم Echo آمازون، به 
دستگاههاى خانگى هوشمند وصل کنید. دانلود اپلیکیشنهاى کنترل، 
گوشى اندرویدى قدیمى شما را به دستگاه کنترل یونیورسال وسایل 

الکترونیکى خانگى تبدیل مى کند.

خود را وقف علم شهروندى کنید
همان طور که در ابتداى این گزارش ذکر شد، حتى یک تلفن قدیمى، 

قدرت رایانشــى قابل مالحظه اى دارد که 
مى تواند براى امور مفیدى مورد اســتفاده 
قرار گیرد. فراهم کردن دسترسى دانشمندان 
به تلفن قدیمى که دیگر از آن اســتفاده نمى کنید، 

مى تواند به پیشبرد کشف علمى کمک کند.
محققان دانشــگاه برکلى پروژه "زیرساخت باز برکلى براى رایانش 
شــبکه" را ایجاد کرده اند تا از قدرت رایانشى بالاستفاده رایانه ها و 
تلفنهاى هوشــمند استفاده کنند. اگر گوشــى قدیمى از نسخه 2.3 
اندروید به باال پشتیبانى کند، ســازگار خواهد بود. محققان از قدرت 
محاسباتى جمع   شــده براى کاوش داده هاى تلسکوپ رادیویى در 
جستجوى اجرام آسمانى استفاده کرده و درمان هاى پزشکى مؤثرتر 
و موارد دیگر را بررسى مى کنند. طبق اعالم برکلى، قدرت محاسبات 
جمعى موجود در تلفنهاى اندرویدى جهان از ابر رایانه ها فراتر مى رود. 
خبر خوب این است که نیازى نیست اندروید قدیمى خود را همیشه به 
تحقیقات علمى اختصاص دهید و در موقع نیاز، همچنان مى توانید از 
آن استفاده کنید و پروژه "زیرساخت باز برکلى براى رایانش شبکه" 
هنگامى که تلفن بدون استفاده است، از قدرت رایانشى آن استفاده 
مى کند. امکان استفاده از تلفن قدیمى براى اهداف علمى فقط به این 
پروژه محدود نمى شود. شمارى برنامه هاى تحقیقاتى دیگر وجود دارد 
که از داده تلفن هوشــمند براى اندازه گیرى کیفیت هوا و صداهاى 

خطرناك استفاده مى کنند.

دوربین امنیتى
بســیارى از سیســتمهاى امنیتى در ســطح مصرف کننده که در 
فروشــگاه ها مى بینید جز یک دوربین، اتصال بى سیم و اپلیکیشن 
همراه آن نیســتند. اینها توانمندیهایى هستند که گوشى اندرویدى 
قدیمى شما دارد. مطمئنا اندروید شما دوربینى دارد که حتى کیفیت 
باالترى نسبت به دوربین امنیتى اختصاصى دارد و مى تواند به واى 
فاى وصل شود و  یک اپلیکیشــن دوربین امنیتى هم با چند کلیک 

پیدا مى شود.
در فروشگاه پلى استور، اپلیکیشنهاى دوربین امنیتى متعددى وجود 
دارد که مى توانید با توجه به نیازتان، برنامه مناســب خود را انتخاب 

کنید. بسیارى از آنها امکان ارتباط دو طرفه با یک تلفن هوشمند دیگر 
را مى دهند. یعنى مى توانید از اندروید قدیمــى خود به عنوان یک 
دوربین واقعى استفاده کنید و ویدیوهایى که توسط آن ضبط مى شود 

را در گوشى فعلى خود مشاهده کنید.
تنها باید جایى را که مى خواهید گوشــى قدیمى خــود را قرار دهید 
انتخاب کنید. بهتر است جایى باشد که به شارژ برق وصل باشد تا الزم 
نباشد مرتبا آن را برداشته و شــارژ کنید. مى توانید از یک نگهدارنده 
براى ثابت نگه داشتن گوشى در محل مورد نظر استفاده کنید و اتصال 
واى فاى خانگى هم آن را متصل نگه مى دارد. همچنین مى توانید 
گوشــى قدیمى را در اتاق کودك یا مکان دیگر از خانه براى کنترل 

کودکتان قرار دهید.

کتابخوان جهانى
ده ها کتابخوان در بازار وجود دارند که هر کدام از آنها دسترســى به 
دنیایى از کتابها را فراهم مى کنند. تنها مشکل این است که بسیارى 

کثر از آنها روى پلتفرمهاى اختصاصى هســتند. خوشبختانه  ا
کتابخوانها اپلیکیشنهاى همراهى دارند که با تلفن هاى 

هوشمند سازگار هستند. 
گوشــى قدیمى شــما مى تواند اپلیکیشــن هاى 

کتابخــوان از جملــه اپلیکیشــن هاى 
کتابخــوان قدیمــى را نصب داشــته 
باشــد. براى این که بیشترین استفاده از 
کتابخوان جدید خود را داشــته باشید، 
برنامه هاى دیگر را از گوشى حذف کرده 
و اپلیکیشــن هاى کتابخوانــى که پیدا 

مى کنید را نصب کنید. کارتان که تمام شد، گوشى 
اندرویدى قدیمى شــما معادل چند کتابخوان است 

که در جیبتان جا مى شــود. بهترین قسمت این است که 
پس از دانلود کتابخانه مورد نظرتان، دیگر نیازى به اتصال 

اینترنتى ندارید و هر زمان که بخواهید کتابهاى صوتى و الکترونیکى 
جدیدى دریافت کنید، مى تواند با یک اتصال سریع نیازهایتان را به روز

 کنید.

شبیه ساز بازى هاى رترو
اندروید براى شبیه سازهاى بازیهاى رترو، فوق العاده مناسب است و 
به همین دلیل بسیارى از دستگاههاى بازى رترو بر مبناى یک پلتفرم 
اندرویدى ساخته شده اند. اپلیکیشنهاى شبیه ساز بى شمارى در پلى 
استور وجود دارد و انتخاب اپلیکیشن مناسب به بازى که مى خواهید 
اجرا کنید و عالیق شخصى شما بســتگى دارد. بمحض نصب شدن 
شــبیه ســاز، باید ROM بازى هاى که مى خواهید را پیدا کنید. چند 
راه براى این کار وجــود دارد. مى توانید از مرورگر گوشــى ROM را 
مستقیما پیدا و دانلود کرده و از پوشــه دانلود داخل شبیه ساز استفاده 
کنید. همچنین مى توانید آنها را از رایانه به گوشــى خود با استفاده از 
یک کابل منتقل کنید. فایلهاى بازى رترو، معموال کوچک هســتند 
و بنابراین مى توانیــد صدها بازى را در گوشــى اندروید قدیمى خود 

داشته باشد.

تماس اضطرارى
چندین وسیله هستند که باید همیشــه در خودرو داشته 
باشید تا در صورت بروز مشکل، تجربه رانندگى ایمن ترى 
داشته باشید. یک گوشى قدیمى، افزودنى خوبى به 
این لیست است. کمیســون ارتباطات فدرال ملزم 
کرده است  تلفن همراه به خط اضطرارى 
911 با استفاده از هر شبکه موجود (خواه 
سرویس سلوالرى فعالى داشته باشد یا 
خیر) وصل شود. این به معناى آن است 
که تا وقتى گوشى شما روشن است و 
مى تواند شبکه اى را پیدا کند، تماس با 
911 انجام مى شود. داشتن یک گوشى اندرویدى 
قدیمى شارژ شده در شــرایط اضطرارى که نیاز به 
کمک دارید به نفع شما خواهد بود. همچنین سرویسهاى 
اضطرارى مى تواننــد با کمک آنتن هــاى مخابراتى، در 
صورتى که گم شده اید، به پیدا شما کمک کنند. بنابراین اگر خودروى 
خود را براى کمپینگ یا کوهنوردى ترك مى کنید، همراه داشتن یک 

گوشى قدیمى شارژ شده ایده خوبى خواهد بود.

از آن به عنوان وب کم استفاده کنید
در دوران زوم، یک وب کم خوب از همیشه اهمیت بیشترى پیدا کرده 
است و با توجه به نوع رایانه رومیزى یا لپ تاپى که استفاده مى کنید، 
ممکن است اصال وب کم نداشته باشید یا ممکن است کیفیت ضعیفى 
داشته باشــد و تصاویر واضحى از شــما در اینترنت براى دوستان و 
همکارانتان ارسال نکند. گوشى قدیمى شما احتماال دوربین بهترى 
دارد بنابراین مى توانید از آن براى حل این مشکل استفاده کنید. براى 
این منظور ابتدا باید یک اپلیکیشن وب کم پیدا کند که به گوشى امکان 
مى دهد به رایانه وصل شود. در مرحله باید وسیله نگهدارنده گوشى 

پیدا کنید تا در محل مورد نظرتان ثابت بماند.

تبدیل گوشى به هاب گوگل هوم
بســیارى از افراد این روزها فناورى خانگى هوشــمندى دارند. اگر 
یک "کروم کست" یا المپ هوشــمند دارید، به راهى براى کنترل 
این تجهیزات نیاز خواهید داشــت. محبوب ترین راهکارها، داشتن 
نمایشگرهاى هوشمندى مانند "نست هاب" گوگل است که مناسب 
بوده و دقیقا براى این منظور طراحى شده است. با این حال این راه کار 
بدون هزینه نیست و "نست هاب" گوگل 229 دالر قیمت دارد. اگر 
یک گوشى اندروید قدیمى دارید، احتمال مى تواند کار یک "نست 
هاب" را انجام دهد. اگر گوشــى نسخه به روزشــده سیستم عامل 
اندروید را دارد و قادر است فرمانهاى گوگل را بشناسد، مى توانید براى 

این منظور استفاده کنید. 
فرمان هاى صوتى فناورى خانگى هوشمند را مشابه نست هاب کنترل 
خواهد کرد و شما مى توانید گوشى خود را براى یادآورى وظایف، هوا 
و هر چه از یک نمایشــگر هاب مورد نظرتان است، سفارشى کنید. 
تنها بخشى که گوشــى اندروید در مقایسه با یک نست هاب ممکن 
است ضعیف عمل کند بخش پاسخ صوتى است. براى این بخش هم 
مى توانید گوشى را با استفاده از یک پورت یا بلوتوث به یک اسپیکر 
وصل کنید. حتى اگر یک اسپیکر بخرید ارزان تر از خرید یک نست 

هاب تمام مى شود.

موزیک پلیر اختصاصى
آیا این روزها نوســتالژى موزیک پلیرهایى مانند نسل اول آى پاد را 
دارید؟ مى تواند با استفاده از گوشى اندروید قدیمى خود براى پخش 
موسیقى این خاطره را زنده کنید. همانند کتابخوان، مى توانید یک 
دستگاه اختصاصى براى پخش فایلهاى صوتى خود ایجاد کنید که 
البته به پاى آى پاد نمى رســد اما مى تواند تجربه اى نزدیک به آن 
باشد. اولین قدم، حذف اپلیکیشنهاى غیرضرورى است که مى توانید 
از طریق "ریســت فکتورى"، این کار را ســریعا انجام دهید. سپس 
اپلیکیشــنهاى موزیک مورد عالقه تان را نصــب کرده و آهنگهاى 
محبوبتان را منتقل کنید. اگر در خانه هســتید، مى توانید با استفاده 
از اتصال بلوتوث به سیستم صوتى خانگى، متصل شده و از شنیدن 

آهنگ هاى محبوبتان لذت ببرید.

مرکز فرمان خودرو
همان طور که احتماال توجه کردیــد، بزرگترین مزیت تغییر کاربرى 
گوشى قدیمى، عدم حواس پرتى از وصل بودن مداوم است. هنگام 
رانندگى شاید بهترین زمان براى رها شــدن از این حواس پرتى ها 
باشد. با این هدف، گوشــى اندرویدى قدیمى مى تواند اکثر وظایف 
مورد نظرتان را انجام دهد و در عین حال حواس پرتى شما از پیامهایى 
که مدام دریافت مى کنید، کمتر مى شــود. مى توانید از یک وسیله 
نگهدارنده براى قرار دادن گوشى روى داشــبورد استفاده کنید و از 
آن براى ناوبرى اســتفاده کنید. بعضى از اپلیکیشنهاى جى پى اس 
مى توانند در حالت آفالین، نقشه ها را در گوشى ذخیره کنند و به شما 

امکان دهند در هنگام رانندگى، از آنها استفاده کنید.

 Hohem Tech  که یک شرکت پیشرو جهانى در زمینه فناورى گیمبال 
مستقر در چین اســت، به تازگى یک تثبیت کننده گوشى هوشمند با 
 Hohem قابلیت ردیابى چهره ارائه کرده اســت. این تثبیت کننده که
 Red نام دارد، موفق به کســب جایزه مسابقه طراحى iSteady V۲

Dot ۲۰۲۲ شده است. Red Dot یک مسابقه طراحى بین المللى براى 

طراحى محصول، طراحى ارتباطات و مفاهیم طراحى است.
به گزارش فرارو، این تثبیت کننده از «طراحى جغد بیونیک» الهام گرفته 
است و داراى ویژگى هاى برجسته اى مانند تشخیص هوش مصنوعى 

باال، ردیابى سریع و دنبال کردن خودکار است.

ردیابى هوش مصنوعى
ویژگى ردیابى هوش مصنوعى این محصول قادر اســت چهره و بدن 
سوژه را حتى زمانى که در جهت دیگر قرار دارند، ردیابى کند. همچنین 
چرخاندن گوشى هوشــمند از حالت افقى به عمودى را نیز تشخیص 

مى دهد. 
این تثبیــت کننــده داراى بســیارى از حالت هاى ســرگرم کننده و
 جالب تــر ماننــد حالــت آغازیــن، حالــت ردیابــى اشــیا،

 کنترل هاى حرکتى براى گرفتن عکس، دالــى زوم و حالت ویدئوى 
پانوراما است.

ویژگى هاى طراحى
iSteady V۲ به منظور برآورده ســاختن نیاز هــاى متنوع کاربران و 

افزایش کیفیت کلى فیلمبردارى به نور دور تا دور و طراحى منحصر به 
فرد منشور الماس مجهز شده است که سه سطح نور نرم طبیعى قابل 

تنظیم را ایجاد مى کنــد. iSteady V۲ داراى یک الگوریتم ضد 
لرزش ســه محوره و طراحى میدان دید لنزعمیق (FOV) براى 
ارائه تشخیص بصرى دقیق و افزایش انعطاف پذیرى است. این 
محصول قابل حمل را مى توان تا اندازه 7 اینچ تا کرد و همچنین 

به بســیارى از حالت هاى دیگر مانند فیلمبردارى دستى 

تبدیل کرد.
این محصــول داراى یک دســته 
چرمى ارگونومیک اســت که احساس 
راحتى را در طول عکســبردارى تضمین

 مى کند. iSteady V۲ بــا وزن 263 گرم ابزارى 
ایده آل براى ســاخت ویدئو هاى آنالین است که 
به راحتى در جیب جــاى مى گیرد. عمر باترى آن 
تا 9 ساعت اســت و قابلیت شارژ گوشى هوشمند 

را نیز دارد.
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حذف 1/2 میلیون اپلیکیشن ناقض در گوگل پلى
 گوگل با هدف ایجاد بســترى ایمن تر به کاربران اندروید در پلى اســتور، سال گذشته 
تغییرات زیادى را ایجاد کرده و تعداد 1.2 میلیون اپلیکیشن ناقض حریم خصوصى را از 

پلى استور مسدود کرد.
 به گفته محققان؛ گوگل در ســال گذشــته چندین ویژگى جدید را با تمرکز بر حریم 
خصوصى معرفى کرده و ایمنى داده هاى SDK را باال برده اســت. عالوه بر آن، طبق 
اطالعات ایکس دى اى دولوپرز، این شرکت به بهبود سیستم هاى یادگیرى ماشینى و 
فرآیندهاى بازبینى خود ادامه داد که به کمک آن از انتشار 1.2 میلیون برنامه نقض حریم 

خصوصى در فروشگاه Play جلوگیرى کرده است.
تالش هــاى این شــرکت باهدف 
مبارزه با توســعه دهندگان سودجو 
به مسدودسازى بیش از 190 هزار 
حساب کاربرى در سال 2021 منجر 
شده اســت. سال گذشــته، گوگل 

بخش جدیدى از امنیت داده ها را براى فروشگاه Play اعالم کرد که به توسعه دهندگان 
کمک مى کند تا بینشى از حریم خصوصى و شیوه هاى امنیتى برنامه هایشان را در اختیار 

کاربران قرار دهند.
 بخش امنیت داده، هفته ى گذشته در پلى استور آغاز به  کار کرد و توسعه دهندگان باید این 
بخش را در اپلیکیشن هاى خود تا 20 جوالى بروزرسانى کنند. گوگل با توسعه دهندگان 
SDK براى بهبود ایمنى اپلیکیشن ها، محدود کردن نحوه اشتراك گذارى داده ها و بهبود 

خطوط ارتباطى همکارى الزم را به عمل آورده است.
این شرکت خاطرنشان کرد که «SDK ها قابلیت هایى را براى توسعه دهندگان برنامه ها 
فراهم مى کنند، اما گاهى اوقات تشخیص اینکه چه زمانى استفاده از SDK ایمن است، 
دشوار است. سال گذشته، ما با توســعه دهندگان SDK همکارى کردیم تا اکوسیستم 

اندروید و گوگل پلى ایمن تر بســازیم. در نتیجه این کار، توسعه دهندگان SDK ایمنى 
SDK هاى مورد اســتفاده صدها هزار برنامه را بهبود بخشیده اند که بر میلیاردها کاربر 

تأثیر مى گذارد. این یک حوزه سرمایه گذارى بزرگ براى تیم ما است و ما به تالش هاى 
خود براى ایمن تر کردن SDK  ها در سراسر اکوسیستم ادامه خواهیم داد.»

گوگل مى گوید که بهترین راه براى اطمینان از ایمنى داده ها در وهله اول محدود کردن 
دسترسى به آن است. براى این منظور، این شرکت حفاظت ها و سیاست هاى پلتفرمى 
جدیدى را معرفى کرد که دسترســى به API هاى حســاس و داده هاى کاربر را در 98 
درصد از اپلیکیشن هایى که براى اندروید 11 و نسخه هاى بعدى ارائه مى شوند، محدود 
شــود. گوگل همچنین در اقدامى 
که چندى پیش خبرساز شد گفت 
اپلیکیشــن هاى متفرقه ى ضبط 

تماس را از دسترس خارج مى کند.
گوگل توجه ویژه اى بــه کاربران 
گوشى هاى پیکسل نیز نشان داده است. بخش امنیتى جدید گوشى هاى پیکسل با ارائه   
نگاهى جامع به وضعیت کلى دستگاه، به کاربران براى حفاظت از گوشى، اپلیکیشن ها، 
حساب کاربرى گوگل و رمزهاى عبور کمک مى کند. به گفته   گوگل دستگاه هاى پیکسل 
 Google Play متکى بر مدل هاى جدید یادگیرى ماشینى هســتند تا عملکرد سیستم

Protect براى پیدا کردن بدافزار تقویت شود.

گوگل نیز براى کاربران گوشى هاى پیکسل این شــرکت مجموعه اى از ویژگى هاى 
اضافى مانند هاب امنیتى را معرفى کرد. مرکز امنیتى در دستگاه هاى Pixel به محافظت 
از تلفن، برنامه ها، حساب Google و رمزهاى عبور کمک مى کند. و در نهایت به گفته   
گوگل دستگاه هاى پیکسل متکى بر مدل هاى جدید یادگیرى ماشینى هستند تا عملکرد 

سیستم Google Play Protect براى پیدا کردن بدافزار تقویت شود.

اتحادیه شرکت هاى تعاونى روستایى شهرســتان تیران وکرون به  استناد 
مصوبه شــماره 313مورخ 1401/02/11 هیئت مدیره در نظر دارد یک واحد 
مرغدارى    50،000 قطعه اى تخمگذار واقع در تیران جاده ى سامان  -آبپونه را 
از طریق مزایده براى مدت یک دوره  به صورت اجاره واگذار نماید .متقاضیان 
میتوانند جهت تکمیل فرم وتحویل قیمت پیشنهادى خود از تاریخ نشر آگهى 
به مدت یک هفته به دفتر اتحادیه  واقع در تیران ابتداى بلوار شهید بهشتى 
غربى مراجعه نمایند .براى کسب اطالعات بیشتر با شماره 09131314099 یا 

42225136  تماس حاصل نمایید .
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کلسیم8 حقیقت مهم درباره                                              که باید بدانید
1.کلسیم در عملکرد درست بدن 

نقش دارد
کلسیم در بسیارى از عملکردهاى اساسى بدن شــما نقش دارد. بدن شما براى 
گردش خون، حرکت عضالت و ترشــح هورمون ها به کلسیم نیاز دارد. کلسیم 

همچنین به انتقال پیام ها از مغز به سایر قسمت هاى بدن کمک مى کند.
 شما مى توانید اســتخوان هاى خود را به عنوان مخزن کلسیم بدن خود در نظر 
بگیرید. اگر در رژیم غذایى خود کلســیم کافى دریافت نکنید، بدن شما آن را از 

استخوان هاى شما مى گیرد.

براى داشتن استخوان هاى محکم و قوى نیاز دارید تا کلسیم مصرف کنید البته مصرف کلسیم خارج از 
منابع غذایى سرشار از کلسیم باید با نظر پزشک صورت بگیرد. با این حال، براى فهمیدن حقایق مهم در 

مورد کلسیم و این که به چه میزانى باید مصرف کنید، لطفا ادامه مطلب را بخوانید.

2.بدن شما 
کلسیم

 تولید نمى کند
بدن شــما کلســیم تولید نمى کند، 
بنابراین براى دریافت کلســیم مورد 
نیاز باید بــه رژیم غذایــى خود تکیه 
کنید. غذاهایى که کلسیم باالیى دارند 

عبارتند از:
-محصوالت لبنى مانند شــیر، پنیر و 
ماست-سبزیجات سبز تیره مانند کلم 
پیچ، اسفناج و کلم بروکلى-لوبیا سفید-
ساردین-نان ها، غالت، محصوالت 

سویا و آب پرتقال غنى شده با کلسیم.

3. براى جذب کلسیم به 
ویتامین D نیاز دارید

بدن شما براى جذب کلســیم به ویتامین D نیاز دارد. 
این بدان معناســت که اگر ویتامین D کمى دارید، از 
یک رژیم غذایى غنى از کلســیم به طور کامل سود 

نخواهید برد.
شــما مى توانید ویتامین D را از غذاهاى خاصى مانند 
ماهى ســالمون، زرده تخم مرغ و برخــى از قارچ ها 
دریافت کنید. مانند کلسیم، برخى از محصوالت غذایى 
داراى ویتامین D هستند. به عنوان مثال، شیر به عالوه 

کلسیم داراى ویتامینD  است.
به عالوه، نور خورشید بهترین منبع ویتامین D شماست  
البته افرادى که پوســت تیره ترى دارند، بدن شان کم 
تر ویتامیــن D تولید مى کند. بنابرایــن آن ها باید از 
مکمل هاى کلســیم براى جلوگیــرى از کمبود آن، 

استفاده کنند.

4. کلسیم براى زنان اهمیت بیشترى دارد
زنان به علت باردارى و زایمان بیشتر از مردان به کلسیم نیاز دارند. به عالوه، چندین مطالعه نشان مى دهد که کلسیم ممکن 

قاعدگى دریافت کمترى از کلسیم و منیزیم دارند.است عالئم سندرم پیش از قاعدگى (PMS) را کاهش دهد. این مطالعات نشان داده است که زنان مبتال به سندرم پیش از 

50 سال و در دوران باردارى و شیردهى، این موسسه روزانه 1200 میلى گرم را توصیه مى کند. مؤسسه ملى بهداشت (NIH)آمریکا، مى گوید که بزرگساالن باید روزانه 1000 میلى گرم کلسیم دریافت کنند. براى زنان باالى 5. مقدار توصیه شده کلسیم بستگى به سن شما دارد

6.کمبود کلسیم منجر به سایر مشکالت سالمتى مى شود
کمبود کلسیم مى تواند منجر به بروز مشکالت جدى سالمتى شود. در بزرگساالن، کمبود کلسیم، خطر ابتال به پوکى استخوان 
یا استخوان هاى ضعیف و متخلخلى را که به راحتى مى شکنند، افزایش مى دهد. به عالوه پوکى استخوان به ویژه در زنان مسن 
شایع است. به همین دلیل است که متخصصان بخش سالمت توصیه مى کنند که زنان باید کلسیم بیشترى نسبت به مردان 

مصرف کنند.
کلسیم براى کودکان هنگام رشد و تکامل ضرورى است. کودکانى که کلسیم کافى دریافت نمى کنند ممکن است به قد بالقوه 

خود رشد نکنند یا به سایر مشکالت سالمتى مبتال شوند.

7.مکمل هاى کلسیم مى توانند به شما در 
دریافت مقدار مناسب کمک کنند

همه افراد کلسیم مورد نیاز خود را تنها از طریق رژیم غذایى دریافت نمى کنند. اگر دچار عدم تحمل 
الکتوز، گیاهخوارى یا فقط طرفدار محصوالت لبنى نیستید، ممکن است دریافت کلسیم کافى در 
رژیم غذایى براى تان دشوار باشد. مکمل کلسیم مى تواند به افزودن کلسیم به رژیم غذایى شما کمک 

کند. کربنات کلسیم و سیترات کلسیم دو نوع توصیه شده مکمل هاى کلسیم هستند.
کربنات کلسیم ارزان تر و رایج تر است. در اکثر داروهاى ضد اسید مى توان آن را یافت. براى این که 
خوب عمل کند باید همراه غذا مصرف شود. سیترات کلسیم نیازى به مصرف با غذا ندارد و ممکن 

است توسط افراد مسن با سطوح پایین اسید معده بهتر جذب شود.
توجه داشته باشید که مکمل هاى کلسیم عوارض جانبى دارند. ممکن است دچار یبوست، گاز معده و 
نفخ شوید. مکمل ها همچنین ممکن است با توانایى بدن شما براى جذب سایر مواد مغذى یا داروها 

تداخل داشته باشند. قبل از شروع هر گونه مکمل با پزشک خود مشورت کنید.

ثرات منفى داشته باشد
8.کلسیم بیش از حد مى تواند ا

هر ماده معدنى یا مغذى، باید به میزان مناسب مصرف شود. کلسیم بیش از حد مى تواند عوارض جانبى منفى داشته باشد.عالئمى مانند 

یبوست، گاز و نفخ ممکن است نشان دهنده دریافت بیش از حد کلسیم باشد. به عالوه کلسیم اضافى ممکن است خطر ابتال به سنگ 

ود. این هیپرکلسمى نامیده مى شود.
کلیه را افزایش دهد. در موارد نادر، کلسیم بیش از حد باعث رسوب کلسیم در خون شما مى ش

برخى از پزشکان بر این باورند که مصرف مکمل هاى کلسیم مى تواند خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را افزایش دهد البته تحقیقات 

بیشترى براى درك این که چگونه مکمل هاى کلسیم بر سالمت قلب تأثیر مى گذارد، نیاز است.

نید کلسیم مورد نیاز خود را از غذاهاى مختلف و در صورت لزوم از مکمل ها 
کلسیم براى سالمت کلى شما ضرورى است. شما مى توا

ک رژیم غذایى متعادل بسیار مهم است. 
کنید. کلسیم همراه با سایر مواد مغذى مانند ویتامین D عمل مى کند. بنابراین حفظ ی

دریافت 

کنید تا مقدار خیلى زیاد یا خیلى کم مصرف نکنید.
یزان کلسیم دریافتى خود را کنترل 

مانند هر ماده معدنى یا مغذى دیگرى، باید م

بهترین داروى هاى خانگى براى رفع سرفه؛ 

 بهبود سرفه در چند دقیقه
به گفته غیاثوند، زنجبیل حاوى برخى ترکیبات ضد ویروســى اســت کــه مى توانند در تخریب 
ویروس هاى مسبب آنفلوانزا و سرماخوردگى، موثر باشند. همچنین این مواد مى توانند از طریق 

حمایت از تولید ترکیبات ضد میکروبى و ضد ویروسى، در تقویت سیستم ایمنى موثر باشند.
فلفل قرمــز: فلفل قرمز تــازه و یا پــودر آن ممکن اســت در تخفیف عالیــم آنفلوآنزا و 
سرماخوردگى ها موثر باشند. ماده اى موسوم به کپسایسین که موجب تندى طعم فلفل قرمز 
مى شود، ممکن است به بهبود جریان خون و رساندن مواد مغذى و ویتامین ها به سلول هاى 

عفونى شده و به بهبود بیمارى کمک کند. 
همچنین تندى و تیزى همراه با آن مى تواند به تخفیف گرفتگى ها در ناحیه سینه و حفره 

بینى کمک کند.
سیر: سیر حاوى برخى ترکیبات شیمیایى است که از خصوصیات قوى آنتى بیوتیکى و 
ضد ویروسى برخوردارند. این مواد ممکن است توانایى بدنتان براى تخریب ویروس هاى 

ســرماخوردگى و آنفلوآنــزا را 
افزایــش دهند. ســیر 

همچنیــن ممکن 

است جریان خونتان را بهبود بخشد و به سیستم گردش خونتان جهت تحویل دادن مواد 
مغذى حیاتى و اکسیژن، و هیدراته نمودن سلول ها کمک کند.

مصرف مواد مغذى تازه و طبیعى: بى شک ترکیبات موجود در مواد مغذى تازه و 
طبیعى نظیر سبزیجات و میوه هاى تازه، مرکبات (نظیر پرتقال و گریپ فروت)، مغز ها 

و بذر ها در تقویت سیستم ایمنى در برابر بیمارى ها مفید هستند.
غذا هاى غنى از روى: مصرف غذا هاى غنى از روى ممکن است در تقویت سیستم ایمنى و 
تخفیف عالئم سرماخوردگى و آنفلوانزا موثر باشد. مواد غذایى غنى از روى عبارتند از: حبوبات، 

نخودفرنگى، غذا هاى دریایى، گوشت قرمز و لوبیاى سویا.
این متخصص تغذیه تاکید کرد: اجتناب از مصرف محصوالت شیرین حاوى شکر، همان طور 
که ذکر کردیم رژیم غذایى بر تقویت سیستم ایمنى بدن موثر است. شکر توانایى سیستم 

سفید خون در سرکوب مهاجمین ایمنى بدن را از طریق تقلیل توانایى گلبول هاى 
باکتریایــى و ویروســى، 

کاهش مى دهد.

جوانى پوست خود را 
5 دشمن

بشناسید

آسیب مى رساند

پوست شــما عالوه بر اینکه تحت تاثیر عوامل داخلى مانند بیمارى، تغذیه است به همان 
میزان تحت تاثیر عوامل بیرونى مانند عادت هاى اشتباه روزمره نیز است.

1. هیجان زیاد در صورت اگر خنده، اخم و حرکات صورت تان شدید باشد، به تدریج همان 
محل ها روى پوست ماندگار مى شوند. خط خنده در کنار لب ها، چروك پنجه کالغى کنار چشم 

وخط اخم پیشانى با حرکات صورت شکل مى گیرند و صورت را پیر مى کنند. هرچقدر در هیجان ها 
کمتر صورت درگیر شود، این چروك ها کمتر مى شوند.

2. نزدن عینک آفتابى با آمدن پاییز و زمستان خیلى ها عینک آفتابى را کنار مى گذارند، اما آفتاب 
بازهم اشعه UV که به پوست نازك اطراف چشم آسیب مى زند را مى تاباند و باعث چروك و پیرى 

دور چشم مى شود. در همه فصول زدن عینک آفتابى باعث مى شود از پوست حساس پلک ها و زیر 
چشم محافظت کنید.

3. مالیدن چشم ها اگر مدام چشم هاى تان را مى مالید و احساس خارش مى کنید، چروك و تیرگى زیر 
چشم در انتظار شماست. دلیل اصلى خارش چشم، خشکى یا حساسیت است و اگر ادامه پیدا کرد باید حتمًا 

درمان شود در غیر اینصورت باعث پف زیر چشم، تیرگى اطراف چشم و چروك خواهد شد.
4. نوشیدن با نى نوشابه، آبمیوه و شیر را با نى مى خورید؟ این عادت باعث ایجاد خطوط در اطراف دهان 
مى شود. زمانى که سعى مى کنید نوشیدنى را از نى باال بکشید، عضالت کنار لب ها فعال مى شوند و خطوط 

و چروك دور لب ایجاد مى شود. یادتان باشد که سیگار کشیدن هم دقیقاً همین اثر را روى لب ها دارد.
5. استرس مداوم اگر همیشه نگران باشــید، بدن مدام هورمون کورتیزول ترشح مى کند. یکى از اثرات 
این هورمون، شکستن کالژن است که منجر به شل شدن و چروك در تمام پوست مى شود. با تغییراتى در 

تغذیه و سبک زندگى مى توان استرس را کاهش داد.

ی

دن مواد 

زه و 
غز ها 

ستم ایمنى و 
ز: حبوبات، 

مان طور 
آسیب مممممممى رساندسیستم 

چاقى به سالمت مغز

محققان هشدار مى دهند وزن بیش از حد زیاد بدن مى تواند به مغز آسیب برساند.
تحقیقات نشــان مى دهند که چاقى بر ســالمت مغز از کودکى تا بزرگســالى تاثیر 
مى گذارد. چاقى همه چیز از مهارت هاى عملکرد اجرایى تا افزایش قابل مالحظه خطر 

زوال عقل را تحت تاثیر قرار مى دهد.
در میانسالى، عواقب اضافه وزن قابل توجه است. چندین مطالعه نشان داده اند که افراد 
میانسالى که شاخص توده بدنى (BMI) باالى 30 یا باالتر از آن دارند؛ بیشتر از همساالن با 

وزن سالم خود به زوال عقل مبتال مى شوند.
با این حال، محققان هنوز در حال بررسى این موضوع هستند که چگونه و چرا وزن اضافى به 

مغز آسیب مى رساند.
الکسیس وود، سرپرست تیم تحقیق در مرکز تحقیقات تغذیه کودکان در کالج پزشکى بیلور در 
هیوستون تگزاس، گفت: شواهد بسیار قوى و قابل توجهى وجود دارند که نشان مى دهند در 
کل دوران، از کودکى تا نوجوانى، وضعیت وزن باالتر با عملکرد شناختى پایین تر، به ویژه 

در زمینه عملکرد اجرایى مرتبط است.
نتایج یک مطالعه نشان داد کودکانى که مهارت هاى کالمى و عملکرد اجرایى باالترى در 
دوران پیش دبســتانى دارند، کمتر احتمال دارد که در اواخر دوران کودکى دچار اضافه وزن 

شوند.
تحقیقات دیگر نشان مى دهند کودکان خردسالى که داراى اضافه وزن یا چاقى هستند، نسبت به 

کودکان داراى وزن سالم کمتر قادر به کنترل تکانه ها هستند.
وود گفت: اگر چالش هاى عملکرد شناختى در ابتدا ایجاد شوند، تفکر غالب این است که این موضوع نحوه 
تعامل کودکان با محیط خود را تنظیم مى کند. آن ها ممکن است در کنترل مصرف غذا براى متعادل کردن 
نیاز هاى انرژى خود چندان خوب عمل نکنند. ممکن است زمانى که گرسنه نیستند غذا بخورند؛ مثًال وقتى 
خوراکى  بسیار اشتهاآور مانند یک کیک کوچک مى بینند. عملکرد شناختى پایین در این زمینه رفتار خوردن را 

تغییر مى دهد و فرد را مستعد رفتار هاى غذایى ضعیف مى کند.
با این حال، اگر مشکالت وزن قبل از تغییرات شناختى باشند، ممکن است چربى اضافى التهاب را افزایش دهند 

که با گذشت زمان، مى تواند منجر به تغییر در اتصال، ساختار و عملکرد مغز شوند.
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فقدان سند مالکیت
آقاى مرتضى کالنترى دهقى فرزند نوروز على  باســتناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود که تحت شماره 5009-1400/12/20  به تائید دفترخانه 24 دهق رسیده است ، 
مدعى است که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان پالك شماره  23/1127   فرعى مجزى شده از 
23/47  واقع در دهق   بخش 15   ثبت اصفهان که بنام مرتضى نامبرده   ثبت و سند کاداسترى 
به شــماره 522022  صادر گردیده و معامله دیگرى انجام نشده ، مى باشد.. نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: به علت جابجائى    مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 1400/02/27 - 1316806 /م الف- سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا 

علینقیان /2/374

فقدان سند مالکیت
آقاى مرتضى کالنترى دهقى فرزند نوروز على  باســتناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود که تحت شماره 5004-1400/12/20  به تائید دفترخانه 24 دهق رسیده است ، 
مدعى است که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان پالك شماره  23/1129   فرعى مجزى شده از 
23/47  واقع در دهق   بخش 15   ثبت اصفهان که بنام مرتضى نامبرده   ثبت و سند کاداسترى 
به شــماره 522024  صادر گردیده و معامله دیگرى انجام نشده ، مى باشد.. نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 1400/02/27 - 1316874  /م الف- سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا 

علینقیان /2/375
فقدان سند مالکیت

آقاى مرتضى کالنترى دهقى فرزند نوروز على  باســتناد دو برگ استشــهاد محلى که 

هویت و امضاء شهود که تحت شماره 5007-1400/12/20  به تائید دفترخانه 24 دهق 
رسیده است ، مدعى است که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان پالك شماره  23/1126   
فرعى مجزى شــده از 23/47  واقع در دهق   بخش 15 ثبت اصفهان که بنام مرتضى 
نامبرده   ثبت و سند کاداسترى به شماره 522020  صادر گردیده و معامله دیگرى انجام 
نشده ، مى باشد.. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار 1400/02/27 - 1316882 /م الف- سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت - 

نصراهللا علینقیان /2/376

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
آراء اصالحى شــماره 4501 و 4500 مورخه 1400/09/04  پیرو آراء  شــماره 1813 و 
1816 مورخ 04/07/ 1400 آقاى حمید فاضل نجف آبادى فرزند قربانعلى نسبت به  سه 
دانگ مشاع و خانم مجبوبه جاللى فرزند قاسمعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت 283/51 مترمربع قســمتى از پالك شــماره 1061  اصلى واقع 
درقطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/27  - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/11 - 
1315509/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /2/380

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 اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

آراء شماره 582 و 587 مورخه 1401/01/30 آقاى حسین عباســى فرزند اسفندیار نسبت به 
چهاردانگ مشاع و خانم شکوفه زینلى نجف آبادى فرزند حسینعلى   نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 220/25 مترمربع قسمتى از پالك شماره 457 و 473   اصلى 
واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/11 - 1316361/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /2/382

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا 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 اســناد و امالك محل تســلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند.
راى شماره 6538 مورخه 1400/12/11خانم ســمانه موید فرزند نوروز ابراهیم  در ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 98/19 مترمربع قسمتى از پالك شماره 8  فرعى از 798  اصلى واقع در 
قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/02/27  - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/11 -  1316406/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /2/384

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 اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

راى شماره 5234 مورخه 1400/10/08 آقاى محمد شریعتى فرزند یداله ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 129/95 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 1  فرعى از 487 و 486  اصلى واقع در 
قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1401/02/27 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/11 - 1316384/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /2/386

آگهى تغییرات
شرکت نام آوران سالمت سپاهان شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 4290 و شناسه ملى 14006894449 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مهدى عابدینى با کد ملى 1091605920 بعنوان رئیس هیات مدیره و ســعید قربعلى با کد ملى 
1091146861بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و حسن میرعباسى نجف آبادى باکدملى 1092108947به نمایندگى از شرکت تعاونى هاتف بعنوان 
عضو هیات مدیره و على نبیان (خارج از اعضا)بعنوان مدیرعامل براى مدت باقى مانده تصدى هیات مدیره تا تاریخ 1401/6/10 تعیین گردیدند. کلیه 
اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى باامضا مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1316073)

آگهى تغییرات
شرکت عمران نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 19580 و شناسه ملى 10260404660 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده مورخ 1399/11/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - کتایون صالحى درچه عابدى به شماره ملى 1281845061، نعمت اله عظیمى به شماره 
ملى 1282388819، آروین بهداد نیا به شماره ملى 1287035272، محمد مصطفى نیکبخت به شماره ملى 1270690728 و حمیدرضا اسفندیارى 
به شماره ملى 1289451907 به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - سهیال شفیعى علویجه به شماره ملى 1285053974 
و علیرضا افشارى به شماره ملى 2649338271 به ترتیب به سمت بازرس اصلى و بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1316075)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع پردیس آلیاژى سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 414 و شناســه ملى 10260088251 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : نام شرکت به صدر فوالد کســرى تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1316146)

آگهى تغییرات
شرکت ایمن تجهیز گلچین با مسئولیت محدود به شماره ثبت 70331 و شناسه ملى 14010851894 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1400/01/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - وحید احمدى دستگردى به کدملى 1270081330 
بعنوان مدیرعامل شرکت براى مدت نامحدود انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها، عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل یا آقاى محمدرضا احمدى دستگردى به کدملى 
1286134935 (سهامدار) منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1316124)

آگهى تغییرات
شرکت سدید فوالد ایلیا شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 33040 و شناسه ملى 10260535657 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه مورخ 1401/01/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین معظمى پور به کدملى 1292883588 و محسن معظمى پور به کدملى 1141567301 
و منیر استاد شریف معمار به کدملى 1282322249 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. آرزو هفت برادران اصفهانى 
به کدملى 1271451824 و على سلیم زاده به کدملى 2851410458 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند روزنامه کثیر االنتشار 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 (1316076)

آگهى تغییرات
شــرکت میر نخ ســپاهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 49770 و شناسه ملى 
10260681783 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى فــوق العــاده 
مــورخ 1400/11/10 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : ســرمایه شــرکت از مبلغ 
400/000/000/000 ریال بــه 500/000/000/000 ریال از طریق مطالبات حال 
شده و صدور ســهام جدید افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح زیراصالح شد. 
ماده 5 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 500/000/000/000 ریال نقدى است که به 
50/000/000 سهم با نام عادى10/000 ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1316140)

رییس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان گفت:  از مجموع 
65 هزار اشتغال که در 49 پارك علم و فناورى کشور براى 
نیروهاى متخصص ایجاد شــده اســت، 12/7 درصد به 
اصفهان اختصاص دارد و شرکت هاى فناور و دانش بنیان 
فعال این منطقه براى هشت هزار و 200 نفر اشتغال زایى 
کرده اند.جعفر قیصرى افزود: در پارك هاى علم و فناورى 
کشور حدود 10 هزار شرکت فناور وجود دارد که 5/7 درصد 

این شرکت ها در استان اصفهان مستقر هستند.
رییس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان اظهار داشت: 
یک هزار و 600 شرکت دانش بنیان در پارك هاى علم و 

فناورى استان اصفهان فعالیت مى کنند.

وى با بیان اینکه حدود 50 درصد شرکت هاى موجود در 
شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان دانش بنیان هستند، 
اضافه کرد: ســه پارك علم و فناورى، مراکز رشد علم و 
فناورى و مراکز نوآورى و شــکوفایى در استان اصفهان 

وجود دارد.
قیصرى خاطرنشــان کرد: این مجموعه شرکت ها سال 
گذشته حدود 13 هزار میلیارد تومان گردش مالى و بیش از 
پنج هزار میلیارد تومان فروش محصوالت و خدمات و 54 

میلیون دالر صادرات داشتند.
وى افزود: ســهم کم این شــرکت ها از اقتصــاد و بازار 

مهمترین چالش این شرکت ها محسوب مى شود.

به دنبال اجراى طرح اصالح نظام یارانه ها، مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان با حضور در میز خدمت 

پاسخگوى سواالت مردم در زمینه یارانه ها بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان در 
خصوص خانوار هاى جامانده از دریافت یارانه که از ابتداى 
اجراى طرح هدفمندکردن یارانه ها در ســال 1389 یارانه 
دریافت نکرده اند یا از ســال 1393 به دلیــل انصراف یا 
عدم ثبت نام، مشمول این یارانه نبوده اند گفت: بر اساس 
اطالعیه وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعى افرادى که از 
ابتداى اجراى طرح هدفمندکردن یارانه ها در سال 1389 
یارانه نقدى دریافت نکرده اند یا به دلیل انصراف یا عدم ثبت 

نام از سال 1393 مشمول یارانه مذکور نبوده اند و متقاضى 
بررسى شرایط مالى و اقتصادى خود براى دریافت یارانه 
کمک معیشتى جدید هســتند، مى توانند در سه ماه آینده 
نسبت به ثبت مشخصات خود در سامانه اى که به زودى 
توسط سازمان هدفمندسازى یارانه ها اطالع رسانى خواهد 

شد، اقدام کنند.
میثم مداحى افــزود: در صورت تأیید درخواســت، یارانه 
کمک معیشــتى جدید از ابتداى اجراى برنامه محاسبه و 
به خانوار تعلق خواهد گرفت و موضوع از سامانه سازمان 
هدفمندســازى یارانه ها که به زودى در دســترس قرار 

مى گیرد قابل پیگیرى است.

کمک شرکت هاى فناور و 
دانش بنیان به ایجاد اشتغال 

پاسخگویى مدیرکل تعاون
 در زمینه یارانه ها

به روز رسانى شبکه 
در مرکز منتظرى

در راسـتاى توسـعه ارتباطـى، عملیـات بهینه سـازى 
 IP زیرسـاختهاى مخابراتى جهت برگردان تجهیزات
سـایت دیتاى مرکز منتظرى اصفهان به سـالن جدید 
دیتا (فاز1) صـورت خواهد پذیرفت. به گـزارش روابط 
عمومى مخابرات منطقه اصفهـان، در اثر این عملیات 
کلیـه ترافیک هـاى اینترنـت، موبایـل– دیتـا در روز 
چهارشنبه مورخ 28 /02 /1401 از ساعت 1 بامداد لغایت 
2 جهت برگردان تجهیزات در محدوده مراکز منتظرى، 
تندگویان، اشرفى، قدس، امیرکبیر، بخشى از مشترکین 
 FCP اینترنت مخابرات منطقه اصفهان و شـرکتهاى
در مراکز مذکور، سرویس مشترکین APN و لینکهاى 
دیتاى شرکتهاى ایرانسل و رایتل در این مراکز به مدت 
دو سـاعت با احتمال قطعـى و چهار سـاعت با احتمال 

اختالل مواجه خواهند شد.

چتر بیمه سالمت همگانى
 براى بیمه نشده ها

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: با گسترده 
شدن چتر حمایتى بیمه سالمت 170 هزارنفر در قالب 
دهک هاى کم برخوردار در استان زیر پوشش این بیمه 
قرار گرفته اند. صفارى با اشاره به اینکه افرادى هم که 
هیچ بیمه اى ندارند مى توانند از خدمات بیمه سـالمت 
بهره مند شوند ادامه داد: خدمات بیمه سالمت همگانى 
شامل پزشک خانوار، ویزیت هاى دوره اى و در صورت 

نیاز ارجاع به متخصص است.

خبر

دریاقدرتى پور
خانواده ها در حال آب رفتن هســتند. خانــواده هایى که 
در ســایه کمرنگ بودن سیاســت هاى حمایتى هر روز 

کوچک تر مى شوند. 
هم اکنون 7/1 درصد از خانواده ها تک نفره و خانواده هاى 
زوجى 14/64 درصد هستند؛ این آمار در قیاس با جمعیت 
ایران که در حال حاضر بیش از 85 میلیون نفر اســت عدد 
قابل توجهى محســوب مى شــود، عددى که مى گوید: 

«خانواده هاى ما دیگر مثل قبل جمعشان جمع نیست.»
تغییر سبک زندگى و پدیده هاى نوظهور، مهمترین عاملى 
اســت که باعث افزایش خانواده هــاى زوجى و تک نفره 

شده است. 
مدیرکل اطالعات، آمار و مهاجرت ســازمان ثبت احوال 
درباره پدیده هاى نوظهور در خانــواده ها مى گوید: «آمار 
خانوارهاى تک نفره از 5/2 درصد در سال 85 به 7/1 درصد 
در آخرین سرشــمارى (1390) رسیده اســت. در تعریف 
خانوار تک نفره نیز مى توان گفت افرادى در این گروه قرار 
مى گیرند که به علل مختلف مانند فوت والدین، استقالل 
طلبى، کهنسالى یا ترك فرزندان زندگى مستقلى دارند. این 
در حالى اســت که آمار خانواده هاى تک والد نیز افزایش 
یافته و به 7 درصد رسیده است، این درحالى است که براى 
حمایت از زنان سرپرست خانوار نیز برنامه جامعى در کشور 

وجود ندارد.»

مطالعات پژوهشــکده آمار و ســازمان ثبت احوال درباره 
تحول در نوع خانواده ها نیز از این مسئله پرده برمى دارد که 
خانواده ها در حال کوچک تر شدن هستند و طبق آمارها، 
60/63 درصــد خانواده ها از زن، شــوهر و فرزند، 14/64 
درصد فقط زن و شــوهر، 3/84 درصد نیز در گروه خانواده 
گسترده (چند نسل کنار هم)، 6/97 درصد تک والد و 7/16 
درصد نیز در گروه تک نفره قرار مى گیرند. در این بین 0/24 
نیز خانوارهایى هستند که فرزند سرپرست، خوانده مى شوند، 
6/52 درصد از خانوارها نیز در دیگر گروه ها قرار مى گیرند. 
این آمارها وقتى در کنار شرایط تغییر یافته امروز قرار گیرد 
ممکن است تبدیل به یک بحران شود؛ طى سه تا چهار دهه 
اخیر، دختران در فضاى اجتماعى و فرهنگى جامعه ایران، 
فرصت هاى انتخاب و محدودیت هــاى متفاوتى را براى 
شــروع زندگى تجربه نموده اند و باعث باالرفتن آمارهاى 
تک خانوارى شــده اند؛ 1/2درصد، آمار زنانى اســت که 
ســال 1375 تنها زندگى مى کردند، طى دو دهه این آمار 
به 3/4 درصد رسیده است. در ســال 95، 31/7 درصد این 
زنان را خانم هاى شاغل تشکیل مى داده اند؛ با اینکه طبق 
آمار درصد باالى این زنان، زنان خانه دار هستند، اما به نظر 
مى رسد درصد زنان شاغلى که به تنهایى زندگى مى کنند 

رو به رشد است.
تنها در یک دهه گذشــته، آمار خانواده هاى گســترده از 
10 درصد به کمتر از 4 درصد رســیده و بــه این خاطر که 

سیاست هاى حمایتى و راهبردى هم در مقام شعار مانده و 
فراتر نرفته، باعث شده که جمع خانواده ها دیگر مثل گذشته 
جمع نباشــد.   این آمارها فقط یک چیز را نشان مى دهند؛ 
نمایشــى تاریک از آینده اى که مى گوید به زودى کشور 
ما پیرى را تجربه خواهد کرد و افراد از داشتن روابط انسانى 
چهره به چهره محروم مى شوند و به این ترتیب گرایش آنها 

به سمت رابطه مجازى سوق پیدا مى کند.
شاید در نگاه اول اینطور به نظر برسد که رابطه مجازى تا 
حدى نیاز چنین افرادى را برآورده مى کند اما در عمل چنین 
چیزى مصداق پیدا نمى کند و به این ترتیب وقتى نیازهاى 
افراد ارضا نشود، اشخاص دچار مشکل روانى و رفتارى مانند 
ناشادابى، ناخشنودى و احساس ناامیدى مى شوند، خانواده 
جایگاه اصلى خود را از دست مى دهد و انسان ها به سمت 

روابط برون خانوادگى گرایش پیدا مى کنند.
حاج اســماعیلى، روان شناس و آســیب شناس اجتماعى 
به خوبى از پس شــکافتن این موضوع برآمده است:  «در 
چنین شرایطى اگر اعضاى جامعه مهارت هاى اساسى را 

نیاموخته باشند با مشکالت خاص روبه رو مى شوند و زمینه 
آسیب هاى اجتماعى فراهم مى شود. نباید فراموش کرد که 
چون در جامعه نهاد سرویس دهى و خدمات دهى در این 
خصوص وجود ندارد، در آن جامعه پدیده هایى مانند ازدواج 
سفید رخ مى دهد که براى زنان، آسیب هاى بیشترى دارد.»
در گفته هاى این آسیب شــناس، جاى خالى برنامه هاى 
جامع به خوبى مشــخص است: باال رفتن ســن ازدواج، 
افزایش طالق و افزایش جمعیت ســالمندان جزو عواملى 
است که سبب گسترش خانوارهاى تک نفره و تک والد در 
کشور ما مى شود؛ بنابراین باید براى کاهش طالق برنامه 

جامعى را تدارك دید. 
مى توان در برابر این تغییرات چشــم ها را بست و با تلفیق 
تنهایــى و ماتم  زدگــى، همچنان وصله هــاى کهنه را به 
مجرد بودن چسباند اما شواهد میدانى، بارزتر از اخبار رسمى 
این تغییر هســتند؛ تغییرى که اگر واقعیت نهفته در آن به 
درستى درك نشود، مى تواند آسیب هاى جدى تر اجتماعى 

را رقم بزند.

جمعى که دیگر جمع نیست

خانواده ها
 آب رفته اند

مســئول نمایندگى ولى فقیه در ســپاه صاحب 
الزمان (عج) اســتان اصفهان با اشاره به برگزارى 
دوازدهمین کنگره استانى شهداى طلبه و روحانى 
این خطــه در روز 29 اردیبهشــت، گفت: افتخار 
روحانیت شیعه پیشگامى در میدان ایثار و شهادت 

است است.
حجت االسالم والمسلمین رحمت اله صادقى افزود: 
چهارهزار طلبه و روحانى در سطح کشور به شهادت 
رسیده اند که  این آمار نشان مى دهد اگر روحانیان 
تبلیغ مى کنند خود در میدان عمل پیشتاز هستند و 

این افتخار روحانیت شیعه است.
مسوول نمایندگى ولى فقیه در سپاه صاحب الزمان 
(عج) اســتان اصفهان تصریح کــرد: از مجموع 
قریب چهار هزار طلبه و روحانى شــهید کشــور  
111 نفر در ترور، 38 نفر در دفاع از حرم، 57 نفر در 
حکومت هاى گذشته از مشروطه تا انقالب اسالمى 
و بقیه در سال هاى دفاع مقدس به شهادت رسیدند.

وى با اشاره به شــهادت 590 طلبه و روحانى در 
ســال هاى دفاع مقدس تصریح کرد: اصفهان در 
بین استان هاى دیگر بیشترین تعداد شهید را تقدیم 
کرده است و در جایگاه بعدى استان هاى تهران و 

مازندران قرار دارند.
وى خاطر نشان کرد: از مجموع 590 شهید طلبه 
و روحانى اســتان 146 شهید ســاکن شهرستان 
اصفهان، 113 شهید ساکن شهرستان نجف آباد، 
92 شهید ساکن کاشان و ســایر شهداى طلبه و 
روحانى ساکن سایر شهرستان هاى استان بوده اند. 

کنگره شهداى طلبه 
و روحانى در اصفهان

  برگزار مى شود
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سرمربى تیم ملى فوتبال ایران که 30 فروردین براى دیدار با 
خانواده و انجام عمل جراحى گوارش به کرواسى سفر کرده بود، 
به کشورمان بازگشت. طبق اعالم حمید استیلى، مدیر تیم ملى 
قرار بود دراگان اسکوچیچ دیروز با حضور در فدراسیون فوتبال 

نشستى را با مسئوالن تیم ملى و فدراسیون برگزار کند. 

اسکوچیچ برگشت

01 پرسپولیسى ها 
جریمه مى شوند

آگهى تغییرات 
شــرکت مهراد تجارت پارتاك شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 26544 و شناســه ملى 
10260472870 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/01/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى 
و اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره 
یا مدیرعامل منفرداً و با مهر شــرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1316148)

آگهى تغییرات 
شرکت میر نخ سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 
49770 و شناسه ملى 10260681783 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/11/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقاى 
محمد احمد خدر به شماره ملى 2217953966 به 
سمت بازرس اصلى و آقاى عباس نورمحمدى قلعه 
سلیمى به شــماره ملى 6339884962 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1316143)

آگهى تغییرات 
شرکت آراد فوالد اتحاد اصفهان شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 63130 و شناسه ملى 14008630524 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/11/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ترازنامه و صورتهاى مالى سال 1399 به تصویب رسید. 
موسسه حسابرسى امجد تراز حســابداران رسمى با 
شناسه ملى 10260117975 به سمت بازرس اصلى و 
محمد حسین کریمى ریزى به کد ملى 1160187037 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
شدند . روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت 
نامه هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1316142)

آگهى تغییرات 
شرکت ایمن تجهیز گلچین با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 70331 و شناسه ملى 14010851894 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/01/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 15 
اساسنامه بدین شــرح اصالح گردید: کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل یا محمدرضا 
احمدى دســتگردى به کدملــى 1286134935 
(ســهامدار) منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1316077)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســدید فوالد ایلیا شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 33040 و شناســه ملى 
10260535657 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1401/01/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شــرکت به نشانى 
اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شــهر اصفهان، محله عاشق آباد ، کوچه 
ولیعصر 2 ، خیابان امام خمینــى ، پالك 1577 ، 
کدپســتى 8195843585 تغییــر یافت وماده 
مربوطه اساســنامه اصالح گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1316127)

آگهى تغییرات 
شــرکت آترین ســوخت اسپادان شــرکت سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 64016 و شناســه ملى 
14008955829 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/02/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضوان 
سارى1219903051 به سمت مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره و سجاد سارى 1210120100 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره و محمد شــفیعى1288441029 
به سمت رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
و کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضا 
مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1316130)

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

شــماره: 140160302006000902- تاریخ: 1401/02/21 جلســه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضــور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فــوق  العاده در دبیرخانه 
هیأت تشــکیل و پرونده کالســه 1399114402006002916 مربوط به تقاضاى 
آقاى/ خانم منصور رضایى مبنى بر صدور ســند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى 
از......... پالك شــماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شــهر 

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 مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 243718 مورخ 
1399/6/23 دفترخانه 73 خمینى شهر 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 منصور رضایى به شناسنامه شماره 9085 کدملى 1142315738 
صادره فرزند احمد در ششدانگ یکباب خانه به استثناى بهاى ثمیه اعیانى به مساحت 194/74 
مترمربع پالك شماره 143 فرعى از 115 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 5/55 متر دیواریست به زمین پالك ثبتى 115/143 باقیمانده 

شــرقا به طول هاى 3/31 متر و 9/81 متر و 3/93 متر دیواریســت بــه زمین پالك ثبتى 
115/143 باقیمانده 

جنوبا به طول 12/78 متر درب و دیواریست به گذر 
غربا در سه قسمت که قسمت اول و سوم پخى شکل است به طول هاى 2/38 متر و 2/22 متر 

و 3/79 متر و 11/80 متر درب و دیواریست به شارع 
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: 1401/02/27- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/11 - م الف: 1317200 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد 
کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید 
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باشگاه الزوراء عراق به دلیل طلب خود به پیمانکار ایرانى 
سازنده ورزشگاهش حق استفاده از این مجموعه را ندارد. در 
یک برنامه تلویزیونى اهالى فدراسیون فوتبال عراق حاضر 
شدند و طالب الموســوى، مدیرکل امور وزارت ورزش و 
جوانان عراق در مورد اینکه چرا ورزشگاه الزوراء بسته است 
توضیح داد: این اتفاق فقط یک دلیل دارد آن هم پیمانکار 
ایرانى است  که این ورزشگاه را ساخته و دنبال حق و حقوق 
مالى اش است. او پول خود را دریافت نکرده و اجازه استفاده 
از ورزشگاه را نداده است! ورزشگاه 17000 نفرى باشگاه 
الزورا در شهر بغداد کشور عراق با جدیدترین متد روز دنیا 
ساخته شده است و چمن هیبریدى ایتالیایى به نمایندگى 

یک شرکت ایرانى در این ورزشگاه اجرا شده است.

ردپاى یک ایرانى
 در محرومیت الزوراء!

کاپیتان ذوب آهن در مورد صحبت مهدى تارتار مبنى 
براى اینکه اگر تصمیم چند کمک داور نبود این تیم 
براى کسب سهمیه مى جنگید، نظرش را اینگونه 
بیان کرد: بله کامًال موافق هســتم. مثل دیدار با 
هوادار که آنها یک گل آفساید زدند، بازى با پیکان 
پنالتى ما را برگرداند. اگر همین ها را 10 امتیاز هم 
حساب کنید ما چهارم یا پنجم جدول بودیم. تیم 
ریشه دار و با سابقه ذوب آهن با این همه اعتبار در 
دهم جدول ایستاده است. اگر تراکتور را مى بردیم به 
رتبه هفتم جدول مى رفتیم و یک برد دیگر هم ما را به 
رده پنجم یا ششم جدول مى رساند و در نهایت فصل را 
خیلى خوب تمام میکردیم. واقعاً همه ما ناراحت هستیم 
و روحیه تیم خیلى به هم ریخته است ولى باید خودمان 

را جمع و جور کنیم. هرچه بود تمام شــده و هیچ چیز 
بر نمى گردد. امتیاز که بر نمى گردد و تنها داور را تا پایان 

لیگ محروم مى کنند که هیچ دردى را دوا نمى کند.
مسعود ابراهیم زاده در مورد ارسالى که انجام داد و توپش 
به آشورى رسید ولى اخبارى این موقعیت گل را از ذوب 
آهن گرفت، عنوان کرد: ســعى مى کنم توپ را به جلو 
برسانم. امیدوارم دفعات بعدى  توپ را وارد دروازه کنند.

ابراهیم زاده در مورد دیدار هفته آینده افزود: با فجر بازى 
داریم، با تمام توان مقابل این تیم بازى مى کنیم. جایگاه 
حریف در جدول خوب نیســت و ما با تمام وجود بازى 
خواهیم کرد چون نگاه تیم هاى دیگر هم به ما است. باید 
بیشتر تالش کنیم که حق تیمى ضایع نشود، فجر هم 

چیزى براى از دست دادن ندارد.

سرمربى بایرلورکوزن از دورى بلندمدت ستاره خط حمله تیمش خبر داد.
تیم فوتبال بایرلورکوزن بامداد دوشــنبه وارد مکزیک شد تا به 

مناسبت صدمین سالگرد تاســیس این باشگاه یک بازى 
دوستانه با تیم تولوکا این کشور انجام دهد.

سردار آزمون ســتاره ایرانى بایرلورکوزن هم به همراه 
کاروان تیم آلمانى به مکزیک سفر کرد. سیوان سرمربى 

بایرلورکوزن در هنگام ورود به مکزیــک درباره غایبان 
تیمش براى این بازى صحبت کرد.

سیوان در مصاحبه خود گفت: ما با 25 بازیکن به 
مکزیک سفر کردیم و تنها غایب و مصدوم 
ما فلوریان ویرتس است که ما را همراهى 

نکرد.
ســرمربى لورکوزن درباره زمان بازگشت 
ستاره آلمانى به ترکیب تیم، گفت: ویرتس 
به دلیل پارگى رباط صلیبى مدت زیادى 
از میادین دور خواهد بود. پزشکان اعالم 
کردند کــه او به نیم فصــل دوم براى 
بازى ها مى رســد. اما بــه نظرم مدت 

دورى اش طوالنى تر خواهد شد.
ویرتــس یکى از ســتاره خــط حمله 
لورکوزن به شمار مى آید. این بازیکن 
بهترین گلســاز فصل گذشته بوندس 
لیگا شد و نقش کلیدى در کسب سهمیه 
تیمش براى حضور در لیگ قهرمانان 

اروپا داشت.
غیبــت طوالنى مــدت ویرتس ضربه 

بزرگى به لورکوزن در فصل جدید بوندس 
لیگا مى زند ولى کامال به نفع سردار آزمون ستاره 

ملى پوش کشورمان است چون مى تواند در ترکیب اصلى تیم 
آلمانى جاى بگیرد و رقابت آسان ترى براى حضور در جمع 11 

بازیکن تیم داشته باشد.
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آزمون ستاره
تواند در ترکیب اصلىتیم
11 1ى براىحضور در جمع

دورى بلندمدت ستاره 
لورکوزن به سود آزمون

کاپیتان ذوب آهن:

اگر اشتباهات داورى نبود ما چهارم پنجم بودیم

بعد از شکست پرسپولیس مقابل آلومینیوم و حذف این تیم از 
جام حذفى، مسئوالن این باشگاه تصمیم به جریمه بازیکنان و 
کادر فنى تیم گرفتند. این جریمه البته به صورت تعلیقى لحاظ 
شد اما احتماًال با شکست پرسپولیس مقابل سپاهان و از دست 
رفتن قهرمانى در لیگ برتر مسئوالن باشگاه پرسپولیس این 
جریمه را از حالت تعلیقى خارج کرده و فعال خواهند کرد. به 
نظر مى رسد این جریمه کسر چند درصد از رقم قرارداد کلیه 
اعضاى تیم خواهد بود. امسال پرسپولیس نه تنها برخالف 
سال هاى قبل نتوانست هیچ جامى به دست بیاورد بلکه حتى 
یک هفته هم طعم صدرنشــینى را در لیگ برتر نچشید تا 

هواداران این تیم فصل سختى را پشت سر بگذارند.

سرمربى ذوب آهن قرار است با مسئوالن باشگاه نشستى براى بررسى 
وضعیت همکارى در فصل آینده داشته باشد.

تیم فوتبال ذوب آهن در لیگ بیست و یکم با هدایت مهدى تارتار توانست 
نتایج قابل قبولى کســب کند و از همین رو مدیران باشگاه ذوب آهن با 
رضایت از عملکرد فنى این تیم به دنبــال تمدید قرارداد با مهدى تارتار 

هستند تا فصل آینده هم او را روى نیمکت در اختیار داشته باشند.
قرار است طى روزهاى آینده جلسه اى با حضور تارتار و مدیران باشگاه 
برگزار شود و طرفین براى ادامه این همکارى مذاکره کنند و در صورت 

گاندوها تمدید شود.حاصل شدن توافق قرارداد سرمربى 
هــاى تارتار قرار است در این نشست  برنامــه 
آهن ارائه دهد و خودش را بــه مدیران ذوب 
شود قراردادش در صورتى که با آن موافقت 
تمدید خواهد را بــا سبزپوشــان اصفهانى 

کرد.
یکى از موارد مهمى که قرار است 

بررســى شــود، بودجه فصل 
آینده ذوب آهن براى تقویت 
تیم اســت و تارتار قرار است 
فصــل آینده تیمــى مدعى 
براى حضــور در رتبه هاى 
باالى جدول ببندد و باید دید 
برنامه باشــگاه ذوب آهن 
براى ارتقــاى جایگاه این 

تیم چیست.
تارتار چند پیشــنهاد لیگ 
برترى دیگر هم دارد ولى 
اولویــت او در صــورت 
فراهم شدن شــرایط، 

ادامــه کار در ذوب آهن 
است.

چراغ سبز تارتار به گاندوها
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در ادامه مسابقات هفته ســى و هفتم سوپر لیگ ترکیه، تیم 
فوتبال آلتاى اســپور در حالى که برخالف بازى قبل محمد 
نادرى بازیکن ایرانى خود را در ترکیب نداشت با ترابزون اسپور، 
قهرمان فصل جارى این رقابت ها دیدار کرد. یاران نادرى که 
طى دو هفته گذشته ســوپر لیگ ترکیه یک پیروزى و یک 
مساوى داشتند و به دسته یک فوتبال ترکیه سقوط کرده اند، 
در بازى خارج از خانه برابر ترابزون با نتیجه 2 بر یک شکست 
خوردند تا با 34 امتیاز در رتبه هجدهم جدول سوپر لیگ بمانند 
و فرصت صعود به رده هفدهم را از دســت بدهد. مدافع چپ 
ایرانى آلتاى که در این فصل 24 بازى انجام داده، در مصاف با 
قهرمان سوپر لیگ ترکیه جزو فهرست تیمش حضور نداشت.

غیبت نادرى در
 شب شکست آلتا

همه چیز از یــک تصمیم دیرهنگام شــروع 
شد. شــاید اگر کمک داور بازى ذوب آهن و 
تراکتور در اعالم تصمیــم خود درباره تنها گل 
این مســابقه آن هم در دقیقه 90 بــا دو دلى 
عمل نمى کرد، مردود اعالم شدن گل کاپیتان 

گاندوها این همه جنجال به پا نمى کرد. 
اما رد شدن گل 3 امتیازى شاگردان تارتار در این 
دیدار از سوى کمک داور دوم مسابقه؛ آن هم 
پس از اینکه ابتدا گل سالم اعالم شده بود، سر 
آغاز ماجرایى شد که طى دو روز پس از آن کش 
و قوس فراوانى پیدا کرده است و کار به جایى 
رسید که این کمک داور خوزستانى ادعا کرده با 
سوء قصد به جان او، خودرویش در اتوبان تهران 

قم دچار واژگونى شده است.
مرتضى شــهریارى که در این حادثه آســیب 
جســمى چندانى ندیده در گفتگو با «ورزش 
سه» با اشاره به اینکه از این اتفاق شوکه شده 
مدعى شد عوامل غیر طبیعى در رقم خوردن 

این اتفاق تأثیر داشته است.
او در شــرح این ماجرا بــا بیــان اینکه همه 
جنجال ها، تشــنج ها و تهدیدهــا از دقیقه 90 
بازى ذوب آهن و تراکتور و پس از مردود شدن 
گل ذوب آغاز شده، مى گوید وقتى قصد داشته 
ساعت 7 صبح روز یک شنبه اتاقش را در هتل 
تحویل بدهد متوجه حضور سرپرست ذوب آهن 
در البى هتل شده که با صداى بلند او را تهدید 
مى کرده و مى گفته «همین آقا (شــهریارى) 
ما را خانــه خراب کرد، کارى کــرد تا واریزى 
120 نفر یا 1200 نفر نیروى ذوب آهن با همین 
کار (آفســاید گرفتن) به تأخیر بیافتد و جلوى 
پاداش ها را گرفته...». شهریارى با بیان اینکه 
ماجرا به همینجا ختم نشــده مى گوید با توجه 
به همه این اتفاقات هنگام حرکت به ســمت 
تهران صحنه ها و تحرکات مشکوکى در جاده 
دیده تا اینکه در 20 کیلومترى تهران، سورن 
مشکى رنگى با منحرف کردن ماشینش باعث 
واژگونى خودروى او شده و به همین دلیل از 
صبح دیروز در دادگسترى و نهادهاى مربوطه 
در حال پیگیــرى این قضیه اســت. کمک 
داور لیگ برتر در ادامه با بیان اینکه ماشــین 
او از بین رفته افزود: «آن ماشــین سورن 
که عامــل انحــراف و واژگون 
شــدن خودروى بنده بود، 
متوارى شــد که الزم 
اســت با چک کردن 
دوربین هــاى جاده 

و همکارى پلیس این مشــکل برطرف شود تا 
حقى از من و دیگران (در آینده) تضییع نشود.»

شهریارى در خصوص آفساید گرفتن گل ذوبى 
ها هم گفت: «به نظر من در آفساید بود ولى باید 
قبل از آن و زمان ارسال توپ را در نظر گرفت. 
من در زاویه اى که دیدم، تصمیم دوم را گرفتم 

و بازیکن را در حالت آفساید دیدم.»
او همچنین با اشــاره به اینکه در این خصوص 
نمى تواند قاطعانــه اظهار نظر کنــد، افزود: 
«دوربین آفســاید در مقابل نیمکت ذوب آهن 
بود؛ اما تصویرى که دوربین آفســاید نشــان 
مى دهد را به نماینده فدراسیون تحویل ندادند. 
اگر تصویر از همان دوربین خط آفساید باشد، 
قاطعانه مى گویم که تصمیمم درســت بوده یا 
اشتباه کردم، اما خود ذوب آهنى ها آن فیلم را به 

داوران یا نماینده فدراسیون ارسال نکرده اند.»
 این کمک داور خوزســتانى معتقد اســت تا 
زمانى که آدم در بحث قضاوت داورى هست، 
محدودیــت در بحث دیــدن و... دارد و او هم 
از اینکه ابتدا گل را صحیــح اعالم کرده و بعد 
آفساید گرفته هیچ غرضى نداشته و تصمیمش 

اصًال عمدى نبوده است.
ماجرا اما به اظهارات کمک داور مسابقه ذوب 
آهن و تراکتور ختم نشــد و پس از اینکه او در 
گفتگو با «ورزش ســه» عنوان کــرد برخى 
عوامل در واژگونى خودرویش در مسیر اصفهان 
-تهران نقش داشته اند، باشگاه ذوب آهن هم 

با انتشار بیانیه اى نسبت به این مسئله واکنش 
نشان داد. این باشگاه اصفهانى در بخشى از این 
بیانیه با طرح این ســئوال که بى احتیاطى این 
کمک داور در رانندگى که برآیند بى دقتى او در 
امر داورى و سایر امور است آنهم در فاصله 400 
کیلومتر دورتر از اصفهان چه ربطى مى تواند به 
باشگاه ذوب آهن و سرپرســت تیم فوتبال آن 
داشته باشد، تصریح کرد که این باشگاه در حال 
استعالم حادثه از پلیس راه کشور بوده و توسط 
مراجع قضایى ذیربط و با اعالم شکایت از فرد 
تهمت زننده با بررســى هاى دقیق این  مورد را 
پیگیرى نموده و به هیچ فردى اجازه ایراد افترا 
و دروغ به اشخاص حقیقى و حقوقى منتسب به 
خود را نخواهد داد و پیگیرى حقوقى و قضایى 
ادعاى مطروحه را  تا آشکار شدن حقیقت براى 

اذهان عمومى به سرانجام خواهد رساند.
انتشــار بیانیــه ایــن باشــگاه اصفهانى در 
خبرگزارى ها باعث شد تا کمک داور جنجالى، 
این بار طى گفتگویى با خبرگزارى «ایسنا»  در 
مقام دفاع از ادعاى خود برآمده و با بیان اینکه 
نگفته این اتفاق توسط سرپرست یا هر کدام از 
ارکان باشگاه ذوب آهن صورت گرفته است بار 
دیگر تأکید کند: « سرپرست ذوب آهن در البى 
هتل من را تهدید کرد و بــا توجه به اینکه آن 
سورن مشکى سه بار از پشت به ماشین من زد 
تا اینکه باالخره ماشین من واژگون شد، طبیعى 
بود که ذهن من به ســراغ این برود که حادثه 

مى تواند به آن تهدید در البى ربط داشته باشد.» 
شهریارى با بیان اینکه نمى داند این اتفاق کار 
چه کسى بوده تصریح کرد که پیگیر شکایتش 

است تا مقصر این حادثه را پیدا کند.
رشــته این ماجــراى عجیــب و جنجالى به 
فدراسیون فوتبال هم رســید و رئیس کمیته 
داوران هم در خصوص اتفاقى که براى مرتضى 
شهریارى افتاده و شایعه سوءقصد به جان این 
کمک داور لیگ برترى بى تفاوت ننشســت. 
خداداد افشاریان با تأکید بر اینکه پیگیرى این 
موضوع وظیفه من است، بیان کرد: «به محض 
رسیدن مدارك، قضیه سوءقصد به جان کمک 
داور دیدار ذوب آهن و تراکتور را شخصاً بررسى 

خواهد کرد.»
همچنین اســماعیل صفیرى یکى از اعضاى 
کمیته داوران با اشــاره به اینکه این کمیته در 
حال پیگیرى این قضیه است، گفت: «گزارش 
این اتفاق به دست ما رسیده اما هنوز مدارکى 
دریافت نکرده ایم. براى برگزارى جلسه، هنوز 
چیزى به اعضاى کمیته داوران اعالم نشــده 
اما ما آماده هســتیم تا این اتفاق را بررســى و 
در صورت نیاز از مراجع قضایى آن را پیگیرى 

کنیم.»

باشگاه ذوب آهن ادعاى کمک داور جنجالى را رد کرد

سوء قصد یا سوء تفاهم؟!
مرضیه غفاریان

چیز 
ایان 

پش 
ذوب 
 جلو 
نند.

ازى 
یگاه 
ازى 
 باید 
ر هم 

 بودیم

بى ر ن
به اینکه آن 
شین من زد 
 شد، طبیعى

ود که حادثه 

یم



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

از نشــانه هاى یکى از پرهیزکاران این اســت کــه او را اینگونه 
مى بینى: در دیندارى نیرومند، نرمخو و دوراندیش است، داراى 
ایمانى پر از یقین، حریص در کســب دانش، با داشتن علم بردبار، 
درتوانگرى میانه رو، در عبادت فروتن، در تهیدستى آراسته، در 
سختى ها بردبار، در جستجوى کسب حالل، در راه هدایت شادمان 

موال على (ع)و پرهیزکننده از طمع ورزى، مى باشد.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

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

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تلفن سازمان:32673080-031 و031-32673010

چاپ دومچاپ دوم

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

مسعود منتظرى نجف آبادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

فراخوان تجدید 
مناقصه عمومى یک مرحله اى 

اداره کل بنیاد مســکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان در نظر دارد 
مناقصه عمومى عملیات آســفالت گــرم معابر روســتاى باقر آباد 
شهرستان اردستان  به شماره  1400/2/400  را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت 
اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها 
از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس

  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند . 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/02/26 مى باشد . 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت :

 از ساعت 16 روز  دوشــنبه تاریخ 1401/02/26  لغایت   ساعت 16 روز  
چهارشنبه  1401/03/04

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :   ساعت 16 روز  دوشنبه  1401/03/16 
مهلت زمانى ارائــه اصل ضمانتنامه :   پایان وقت ادارى  روز  دوشــنبه  

1401/03/16
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9صبح  روز  سه شنبه  تاریخ  1401/03/17
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اســناد مناقصه و ارائه ضمانتنامه  : آدرس  : اصفهان ، کوى 
زمانى ، اداره کل بنیاد مسکن انقالب اســالمى استان اصفهان  و تلفن : 

03136288085

نوبت اولنوبت اول

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

بدینوسیله از کلیه صاحبان ســهام یا نمایندگان قانونى سهامداران شرکت سپاهان افالك  
آسیا    - سهامى خاص دعوت بعمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده  
که رأس ساعت  00 :   08  صبح مورخ    09 /  03  / 1401  روز دوشنبه  و جلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه که رأس ساعت 00 : 09  مورخ   09 / 03 / 1401  روز دوشنبه   به  آدرس تیران ، کیلومتر 
8 جاده سامان ، روبروى کارخانه آسفالت  به کد پستى  8537133686    تشکیل مى گردد  

حضور بهم رسانید.
دستورجلسه  :مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده  ساعت  00 : 08   صبح مورخ  09 /  03  / 1401 

نقل و انتقال سهام 
دستورجلسه  :مجمع عمومى عادى سالیانه ساعت  00 : 09   صبح مورخ  09 /  03  / 1401 

- انتخاب مدیران 
- انتخاب بازرسان 

-  انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

  
  

  

هیئت مدیره شرکت

آگهى دعوت شرکت سپاهان افالك  آسیا   - سهامى خاص 
شماره ثبت 509   شناسه ملى 10840077772     

ایرج ناظمى – روزنامه نصف جهان

 شرکت فرآورده هاى نسوز ایران (ســهامى عام) در نظر دارد پاکت کاغذى 
لمینت دار ضایعاتى به وزن تقریبى 8 تن را از طریق بر گزارى مزایده عمومى به 
باالترین مبلغ پیشنهادى نسبت به مبلغ برآورد کارشناسى به فروش برساند: لذا 
متقاضیان میتوانند تا تاریخ 1401/03/04 جهت دریافت اسناد مزایده به سایت 
شرکت به نشانى www.irefco.ir و یا به آدرس شرکت واقع در کیلومتر 52 
جاده اصفهان - مبارکه مراجعه نمایند و یا با شــماره تلفن 52543740 -031 
داخلى 204 تماس حاصل فرمایند. ضمنا پیشنهاد دهندگان مى بایست ظرف 
تاریخ مذکور نسبت به عودت اسناد تکمیل شده به دبیرخانه حراست شرکت 

فرآورده هاى نسوز ایران اقدام نمایند.
روابط عمومى شرکت  فرآورده هاى نسوز ایران

تجدید آگهى مزایده

فرا رسیدن بیست و هفتم اردیبهشــت ماه، روز روابط عمومى و ارتباطات را به عموم مدیران، کارشناسان  و کارکنان
 روابط عمومى هاى استان اصفهان که همواره پاسخگویى و صداقت را سرلوحه امور قرار داده اند تبریک گفته، موفقیت 

روزافزون همه خدمتگزاران عرصه اطالع رسانى را  از خداوند منان مسئلت مى نماییم.
–ى– روزنامه نصف جهان

سان  و کارکنان
گفته، موفقیت 


