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بطرى هاى آب باعث چاقى مى شوند!در حادثه نمایشگاه قرآن اصفهان کسى آسیب ندیدگوشى پرچمدارى که نیامده ارزان شدعلوفه و کاه خوزستان را به کجا مى برند؟ دوست داشتم  گروهمان سخت تر بود! سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

لیمو و جعفرى؛ 
از تسکین درد تا 

کاهش وزن

سرنوشت 1300 تُن مازاد میوه  تنظیم بازار
3
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کشف 24ماینر در 
2 منزل مسکونى 

اصفهان

درمان به دست آمده از جعفرى و لیمو که داراى محتواى 
غنى است؛ براى بسیارى از مشکالت سالمتى به ویژه 

وزن و درد مفاصل مفید خواهد بود.  جعفرى که طعم 
دهنده غذا ها و ساالدهاست، نقش بسیار مهمى در 
سالمت انسان دارد. در کنار جعفرى، لیمو نیز به ...

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از کشف 
24دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال به ارزش 

9 میلیارد ریال در دو منزل مسکونى، خبر داد.
سرهنگ حســین بســاطى اظهار کرد: با اعالم 
گزارشى مبنى بر اســتفاده غیرمجاز از دستگاه 
ماینر استخراج ارز دیجیتال در دو منزل مسکونى 
خالى از ســکنه، موضوع بالفاصله در دستور کار 
مأموران کالنترى 14 پلیس اصفهان قرار گرفت 

و محل گزارش شده بررسى شد.
وى با بیان اینکه پــس از انجام هماهنگى هاى 

الزم قضایى در دو عملیات ...

قراردادهاى بودار کارگران پمپ بنزینقراردادهاى بودار کارگران پمپ بنزین
کارفرماهایى که قانون را رعایت نمى کنندکارفرماهایى که قانون را رعایت نمى کنند

3

برگزارى مزایده براى موجودى نوروزى سردخانه هاى اصفهان

رسول کربکندى :

3 جام از دست رفت؛ 
چه چیزى جبران مى شود؟

کارشناس فوتبال کشورمان گفت: سپاهان سه جام را از دست داد و در آینده 
چه چیزى مى خواهد جبران شود؟

رســول کربکندى افــزود: نماینده اى کــه با توجه بــه بازیکنانش و 
هزینه هایى که کرده بود، انتظار بیشترى از آن مى رفت حذف شد...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

پلى اکریل ایران 
در مسیر توسعه

کارخانه «اکریلیک 2» شرکت پلى اکریل 
با حضور مسئوالن افتتاح شد

این در همیشه بر یک پاشنه مى چرخد!
به بهانه قول استاندار مازندران به فوتبالدوستان خطه شمال
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گردان در میانگردان در میان
 برترین هاى آسیا 

استاندار اصفهان:استاندار اصفهان:

تکمیل تکمیل 
طرح هاى طرح هاى 

نیمه تمام به نیمه تمام به 
توسعه پایدار توسعه پایدار 

منجر شودمنجر شود

3

آیت ا... مظاهرى آیت ا... مظاهرى 
میزان فطریه را میزان فطریه را 

اعالم کرداعالم کرد

3

2

فریدون آسرایى:  فریدون آسرایى:  

زمینم را براى امرار معاش زمینم را براى امرار معاش 
فروختم

آگهى فراخوان عمومى ارزیابى کیفى
شناسایى و انتخاب پیمانکاران و انبوه  سازان 

(طرح اقدام ملى و نهضت ملی ساخت مسکن در استان اصفهان)  
بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان  در نظر دارد نســبت به ارزیابى کیفى شناسایى 
انبوه ســازان و پیمانکاران حقوقى واجد شــرایط جهت طراحى و ســاخت پروژه هاى طرح 
اقدام ملى  و نهضت مســکن در سطح شهرســتانهاي استان اصفهان به شــرح زیر اقدام 
نمایند. ارزیابى کیفى وهمچنیــن کلیه مراحل بر گزارى فراخوان از طریق ســایت اینترنتى

 www.bonyadmaskan_isf.ir   انجام خواهد شد.
 تاریخ انتشار فراخوان در سایت بنیاد مسکن، روز پنجشنبه 1401/2/8مى باشد . 

1 - موضوع : طراحى وســاخت پروژه هاى طرح اقدام ملى و نهضت ملی مســکن در ســطح 
شهرستان هاي استان اصفهان

2 -  نوع فراخوان : ارزیابى کیفى انبوه سازان /پیمانکاران حقوقى 
3 -  نام و نشانى دستگاه : بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان به نشانى : اصفهان، بلوار 

دانشگاه، کوچه زمانى، کد پستى: 8173965866  تلفن: 36271017 دورنگار :36269403 
4 - گواهینامه صالحیت: پایه 1و2 و 3 در رشــته ســاختمان و ابنیه از ســازمان مدیریت و 
 برنامه ریزى براى پیمانکاران و یا حداقل پایه یک و ارشــد پروانه انبوه ســازى از وزارت راه 
و شهرســازى که حداقل 6ماه از تاریخ برگزارى این فراخوان اعتبار داشــته باشند، داشتن 
ظرفیت آزاد ( تعــدادى و ریالى) در رشــته مربوطه و نیز معتبر بودن نام شــرکت در پایگاه

  https://sajar.mporg.ir براى شرکت کنندگان و همچنین داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی 
و آخرین آگهی تغییرات داراي اعتبار زمانی الزامی است.

5 -  سایر شرایط شرکت کنندگان 
در اجراى ماده 2 آیین نامه راهکارهاى افزایش ضمانت اجرایى و تقویت حسابرسى وسنجش توان 
مالى انبوه سازان و پیمانکاران حقوقى، ارائه صورت هاى مالى حسابرسى شده آخرین سال مالى 
(99-1400) واظهارنامه مالیاتى الزامى است هر یک از انبوه سازان /پیمانکاران که مدارك مربوط 
به صورت هاى   مالى حسابرسى شده خود راارائه ننمایند ازفرآیند ارزیابى کیفى حذف خواهند 
شد همچنین دارابودن کلیه مجوزات قانونى از قبیل مفاصا حساب بیمه، دارایى، اداره کار و . . .  

الزامى است. 
6 -  برنامه زمانى و مکانى دریافت، تحویل اسناد ارزیابى کیفى: 

1 - 6- مهلت زمانى دریافت اسناد ارزیابى کیفى از سایت : از روزشنبه مورخ 1401/2/10  تا روز 
سه شنبه مورخ 1401/2/20

 2-6- مهلت زمانى تحویل استعالم ارزیایى کیفى : حداکثر تا تاریخ 1401/3/8 
( اسناد مربوطه باید به صورت جداگانه طبقه بندى و ممهور به مهر و امضاى مجاز متقاضى باشد 
و در مهلت مقرر به صورت دستى در پاکت در بســته ازطریق پستى به آدرس :اصفهان - بلوار 
دانشگاه کوچه زمانى - کد پستى :8173965866 -  تلفن : 36271017 دبیرخانه بنیاد مسکن 

استان اصفهان ارسال گردند. 
7 - از شرکت کنندگانى که موفق به کسب حداقل 65 امتیاز ارزیابى کیفى گردند براى شرکت در 

سایر مراحل دعوت به عمل مى آید. 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

نوبت دومنوبت دوم
اصالحیه آگهی مناقصه عمومی

 یک مرحله اي شماره  4010/1001  
(شماره هاي 2001001188000001، 2001001188000002 و 2001001188000003 در سامانه ستاد)

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه: ضمانتنامــه معتبر یــا فیش واریــز وجه نقد به شــماره  شــبا 
IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزي با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اي اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با 
مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. 

(تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36270820)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1401/02/10 لغایت ساعت 16:00 روز پنج شنبه مورخ 

1401/02/22
جلسه توجیهی: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفی نامه) در جلسه توجیهی و بازدید که در روز هاي 
شنبه و یکشنبه  مورخ 1401/02/24 و 1401/02/25 ساعت 10:00 صبح مطابق جدول ذیل  برگزار می گردد، الزامی 

بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر 
تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/03/02 در "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه 
فیزیکی(پاکت الف) آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي 

اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/03/03، سالن کمیسیون معامالت 

ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
ضمنا می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید
    http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir

 www.erec.co.ir              www.setadiran.ir                  1309838:م.الف

نوبت اولنوبت اول

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

مبلغ تضمین شرکت در گروهبنديموضوع مناقصهشماره مناقصه
مناقصه (ریال)

شرایط و  الزامات 
ورود به مناقصه

4010/1001

احداث بانکهاي خازنی 
20 کیلوولت در پستهاي 
63/20 کیلوولت تیران، 

گلپایگان و سیمان 
اصفهان در 3 گروه

گروه1: پست63/20 کیلوولت تیران
909,731,000(شماره 2001001188000001 در سامانه ستاد)

دارا بودن گواهینامه 
صالحیت پیمانکاري 

با حداقل رتبه 5 نیرو 
از سازمان برنامه و 

بودجه کشور 

گروه2: پست 63/20 کیلوولت گلپایگان
923,595,000(شماره 2001001188000002 در سامانه ستاد)

گروه3: پست 63/20 کیلوولت سیمان اصفهان
914,899,000(شماره 2001001188000003 در سامانه ستاد)

زمانمحل برگزاري جلسه توجیهیگروه

پست 63/20کیلوولت سیمان 
اصفهان

پست 63/20کیلوولت سیمان اصفهان  به آدرس: اصفهان، اتوبان ذوب آهن، جاده 
یزد آباد، جنب کارخانه سیمان اصفهان

روز شنبه 
1401/02/24

پستهاي 63/20کیلوولت 
تیران و گلپایگان

پست 63/20 کیلوولت تیران  به آدرس: شهرستان تیران، میدان بسیج، خیابان 
بهزیستی

روز یکشنبه 
1401/02/ 25
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وبگاه اکسیوس در خصوص برگزارى دور پنجم مذاکرات 
میان عربستان سعودى و جمهورى اسالمى ایران نوشت 
که دور پنجم مذاکرات مقامات ارشد امنیتى و اطالعاتى 
ایران و عربستان در پنج شنبه گذشته بر دو چالش کلیدى 
متمرکز بود: عادى ســازى روابط و جنــگ به رهبرى 

عربستان سعودى در یمن.
اکسیوس در گزارش خود مدعى شد که در مذاکرات میان 
نمایندگان ایران و عربستان در خصوص برقرارى مجدد 
روابط دیپلماتیک و بازگشایى سفارتخانه ها بحث هایى 
صورت گرفته و ریاض خواهان اقدامات عملى بیشترى 

شده است.

در این گزارش آمده است که ریاض با بازگشایى سفارت 
ایران در عربســتان براى فعالیت هاى مرتبط با سازمان 
همکارى اســالمى جده موافقت کرده و یکى از منابع 
آگاه گفته است که دو طرف تصمیم گرفتند که طى 30 
روز آینده هیئتى را به هر دو کشور اعزام کنند تا در مورد 

بازگشایى سفارتخانه ها گفتگو کنند.
اکسیوس به نقل از برخى منابع گزارش کرده است که در 
جریان مذاکرات هفته گذشته میان نمایندگان تهران و 
ریاض، ایران نسبت به آتش بس در یمن نظر مثبتى داشته 
است اما تأکید کرده که باید گام هاى عملى براى حرکت 

به سوى صلح پایدار برداشته شود.

گروه خودروسازى سایپا که قرعه کشى و محدودیت هاى 
طرح فروش را براى خودروى شاهین حذف کرده و براى 
اولین بار این خودرو را به صورت فروش فوق العاده بدون 
فرآیند قرعه کشــى عرضه کرد، اکنون براى دومین بار 
قصد دارد طرح فــروش این محصول را بــدون فرآیند 

قرعه کشى اما در قالب پیش فروش یکساله اجرایى کند.
سایپا، سه شنبه دو هفته پیش براى اولین بار طرح فروش 
خودروى شــاهین بدون فرآیند قرعه کشى و محدودیت  
فروش اما در قالب فروش فوق العاده را اجرا کرد و از روز 
پنج شنبه 8 اردیبهشــت ماه ثبت نام براى پیش فروش 
این خودرو (بدون قرعه کشى) آغاز شد. این اولین طرح 

پیش فروش خودروى شاهین است که بدون محدودیت  
طرح هاى فروش و فرآیند قرعه کشى برگزار خواهد شد. 
متقاضیان تا پایان تکمیل ظرفیت زمان دارند تا درخواست 
خود را از طریق آدرس اینترنتى این گروه خودروسازى به 
نشانى saipa.iranecar.com ثبت کنند. با توجه به اینکه 
این طرح در قالب پیش فروش  اجرایى مى شود، متقاضیان 
در زمان ثبت نــام باید وجه على الحســاب خودرو (172 
میلیون و 290 هزار تومــان) را واریز کنند. موعد تحویل 
خودرو مرداد تا شهریور ماه سال جارى در نظر گرفته شده 
اســت و قیمت خودرو مطابق قیمت آن در زمان تحویل 

مندرج در قرارداد مشتریان خواهد بود.

تصمیم مهم تهران و ریاض 
براى بازگشایى سفارتخانه ها

عرضه شاهین بدون 
قرعه کشى

یک خرس کشى فجیع دیگر 
تصاویرى در شبکه هاى    اقتصادآنالین|
اجتماعى و از سوى برخى از فعاالن محیط زیست 
منتشر شده که در آن جسد یک خرس قهوه اى 
دیده مى شود که ظاهراً مربوط به منطقه فیلبند 
استان مازندران اســت. برخى از فعاالن محیط 
زیست از کشته شدن این قالده خرس قهوه اى دو 
ساله خبر مى دهند. ظاهراً محتویات ناحیه شکمى 
این خرس توسط قاتالن تخلیه شده و جسد این 

حیوان نیز به تخته سنگى تکیه داده شده است.

شیاف هم گران شد
طى روزهــاى اخیر قیمت دارو    برترین ها|
در بازار افزایش قیمت زیادى داشــته اســت. در 
این بین قیمت شــیاف و آمپول با افزایش 100 
درصدى نســبت به ســایر داروها به شدت سیر 

صعودى داشته اند.

ارتفاع زباله در سراوان به 
90 متر رسید 

  خبرگزارى صدا و سیما| جمعى از 
اهالى سراوان در اعتراض به حل نشدن مشکالت 
انباشــت زباله در این منطقه تجمع کردند. حدود 
38 سال است که زباله هاى شهر رشت و 7 شهر 
گیالن در ســراوان جمع مى شــود. ارتفاع زباله 
در این منطقه به بیش از 90 متر رســیده است. 
سال هاست که مســئوالن وقت براى حل این 
مشکل وعده مى دهند، ولى تاکنون هیچ کدام از 
وعده هایشان عملى نشــده است. هفته گذشته 
چندین بار مسئوالن دولتى، نظامى و انتظامى و 
نمایندگان مردم گیالن در مجلس شوراى اسالمى 
بین مردم ســراوان حضور یافتند و براى حل این 

مشکل وعده دادند.

فراخوان جعلى  
انتشــار    باشگاه خبرنگاران جوان| 
هرگونه فراخوان براى ثبت نام جاماندگان سهام 
عدالت جعلى و تقلبى است. سازمان خصوصى در 
این اطالعیه اعالم کرد: اخیراً برخى از افراد سودجو 
از طرق مختلف مانند پیامک و یا کافى نت تحت 
عنوان ثبت نام سهام عدالت اقدام به اخذ وجه از 
متقاضیان کرده اند. بنابر این اعالم مى کنیم همه 
ایــن فراخوان ها جعلى و کالهبردارى اســت و 
هرگونه اقدام در خصوص تخصیص و توزیع سهام 
عدالت توسط سازمان خصوصى سازى و از طریق 

رسانه هاى گروهى اطالع رسانى خواهد شد.

خبر مهم درباره آرد
رئیس سازمان برنامه و    روزنامه ایران|
بودجه در پاسخ به اینکه پس از تصمیم دولت براى 
گرانى آرد صنف و صنعت، برخى آن را مقدمه اى 
براى حذف ارز ترجیحى قلمداد کردند، گفت: براى 
نانوایى هایى که نان مردم را تهیه مى کنند، هیچ 
تغییرى در قیمت آرد داده نشده و کمافى السابق 
قیمت آرد نانوایى ها ثابت است. مسعود میرکاظمى 
بیان کرد: جهت گیرى این تصمیم ربطى به قیمت 
نان ندارد و آرد نانوایى ها همچنان به قیمت سابق 

عرضه مى شود. 

بازگشت به
 سنت کهنه بچه!

  تجارت نیوز|بررسى ها از سطح بازار نشان 
از افزایش حدود 33 درصدى قیمت پوشک بچه 
طى دو ماه اخیر دارد. فعاالن این بازار نیز از احتمال 
روند افزایش قیمت این محصول سخن به میان 
مى آورند. آنطور که آنان مى گویند، اســتفاده از 
پوشک کاهش یافته و حتى برخى به روش هاى 
ســنتى روى آورده اند. به نظر مى رســد افزایش 
هزینه هاى تولید، ازجمله رشد جهانى نرخ خمیر 
فالف (ماده اولیه پوشــک) در ایــن اتفاق تأثیر 

بسزایى داشت.

اقتضائات بودجه 1401 
تبیین مى شود

سیدابراهیم رئیسى، رئیس جمهور گفت:    انتخاب|
قانون بودجه 1401 اقتضائاتى دارد که در چند روز آینده 
براى مردم تبیین خواهیم کرد. ارز 4200 به ارز نیمایى 
تبدیل شده و دولت مصمم اســت بر قیمت ها نظارت 
جدى داشته باشد. بنابراین اجراى قانون و نوع مدیریت 
بازار طى چند روز آینده به اطالع مردم خواهد رســید. 
قیمت ها نباید به نحوى باشد که به مردم فشار وارد شود 
براى همین مردم را در جریان امورات قرار خواهیم داد.

باز هم مى خرم! 
هنوز 48 ساعت از خرید وب سایت    آفتاب نیوز|
توییتر توســط میلیاردر آمریکایى نگذشــته، «ایالن 
ماسک» مدیر عامل تسال، مؤسس اسپیس ایکس در 
توییتى به تمایلش براى خرید شــرکت نوشابه سازى 
کوکا کوال اشاره کرده است. مشخص نیست وى این 

ادعا را به شوخى بیان کرده یا جدى. 

دارو را با فاکتور بخرید!
  خبرگزارى صداوسیما|وزیر بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکى گفت: به منظور جلوگیرى 
از گرانفروشى و تخلف در مراکز دارویى و داروخانه ها از 
مردم تقاضا مى شود در هنگام خرید دارو حتماً فاکتور آن 
را دریافت کنند. بهرام عین اللهى افزود: داشتن فاکتور 
باعث مى شود که در صورت تخلف با آن مرکز دارویى 

یا داروخانه برخورد شود.

استقبال با گوجه فرنگى! 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه    نصف جهان|
در اولین حضور در بین مردم بعد از پیروزى در انتخابات 
با پرتاب گوجه از سوى مردم مواجه شد. تصاویر نشان 
مى دهد کــه محافظان مکرون بعــد از پرتاب گوجه 
فرنگى ها به شدت ســعى در حفاظت از آقاى رئیس 
جمهور دارند و حتى روى ســر او یک چتر هم باز مى 

کنند!

روسى زدایى در اوکراین 
شوراى شــهر «کى یف» اعالم کرد یک    ایرنا|
روز پس از برداشــتن بناى یادبود بزرگ دوره شوروى 
در «کى یف» که نماد دوستى میان دو کشور روسیه و 
اوکراین بود فهرستى شامل 467 مکان براى نامگذارى 
دوباره ارائه شده است. شــهردار شهر «خارکیف» هم 
گفت به محض پایان یافتن جنگ خیابان ها و نام هاى 

مرتبط با روسیه را تغییر مى دهد.

خبرخوان

سهیل سنایى 

جنگ روسیه و اوکراین تأثیرات اقتصادى مهمى بر زندگى 
در دیگر کشورها گذاشته است. در ایران، گران شدن روغن 
و آرد و ماکارونى و... به گردن این جنگ انداخته شــده و 
حتى کاهش سرعت و قطع شدن هاى گاه و بیگاه اینترنت 

را هم به جنگ روس ها و اوکراینى ها مربوط مى دانند. 
این موضوع به خصوص در روزهاى نخستین جنگ بیشتر 
مورد بحث قرار گرفت وحتى گفته شد به علت وقوع جنگ 
در اوکراین، ظرفیت اینترنتى که از مسیر اوکراین به ایران 
وارد مى شد، دچار قطعى شده و وزارت ارتباطات تالش 
مى کند از ظرفیت هاى جایگزین استفاده کند تا دسترسى 

به اینترنت دچار خدشه نشود.
اما هرچه به روزهاى جنگ در جغرافیاى باالى سر ایران 
افزوده مى شــد، بر شــگفتى کاربران ایرانى از کیفیت 
اینترنت در اوکراین و پایین آمــدن این کیفیت در ایران 
هم اضافه مى شد. ایرانى ها بارها رئیس جمهور اوکراین 
را در حالى که موبایل به دســت در حــال چرخیدن در 
خیابان هاى خالى کى یف و گــزارش دادن از وضعیت 
کشور جنگ زده اش بود مى دیدند. همچنین به تدریج 
محصول تصویرى شــهروند- خبرنگاران اوکراینى و 
همچنین معدود خبرنگارانى که براى تهیه خبر و گزارش 
به این کشــور رفته بودند هم در شبکه هاى بین المللى 
پخش و بر حیرت ناظران ایرانى افزوده مى شد که چگونه 
ممکن است سرعت اینترنت در یک کشور جنگ زده تا 

این حد مناسب باشد.
برخى معتقد بودند اوکراین هر چه از سرعت اینترنتش دارد 
را مدیون «ایالن ماسک» است که ظرفیت نفوذ اینترنت 
ماهواره اى براى اوکراین را افزایش داده اما واقعیت این 
است که خود شرکت سرویس دهنده اینترنت ماهواره اى 
ماسک هم در همان روزهاى ابتدایى اجراى طرحش اعالم 
کرد که اوًال گستره جغرافیایى استفاده از چنین امکاناتى 
در اوکراین زیاد نیست و ثانیاً، در مناطقى هم که از اینترنت 
ماهواره اى استفاده مى شود نیازبه تجهیزات تخصصى 

وجود دارد که در اختیار هر کسى نیست.
اما به هر حال براى کاربران ایرانى این سئوال همچنان 
باقى بود و هست که چرا سرعت اینترنت در اوکرایِن درگیر 
جنگ با سرعت اینترنت در ایراِن امن و دور از جنگ قابل 

مقایسه نیست؟
تیر خالص در این باره را روز پنج شنبه هفته پیش یک 
خبرنگار ایرانى که به اوکراین رفته است با انتشار نمودارى 
از ســرعت دانلود و آپلود در اوکراین به اعصاب خسته 
ایرانى ها شلیک کرد که نشان مى دهد سرعت اینترنت 

در اوکرایِن جنگ زده بیش از 4برابر ایران است!
همزمانى انتشار این نمودار با اظهارات و توجیهات وزیر 
ارتباطات درباره طرح صیانت و سرعت اینترنت در ایران 

هم بر این خستگى اعصاب، دو چندان افزوده است.
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات روز پنج شنبه درباره 
طرح صیانت گفت که این طرح به یک بلوغ نسبى رسیده 
و درباره سرعت اینترنت هم گفته کندى و تندى اینترنت 
باید مالك داشته باشد؛ ممکن است در خانه ما سرعت 

زیاد باشد و در محل کار شما کم باشد یا به عکس!

■■■
اسفندماه سال گذشته بود که یک رسانه از هم رده شدن 
سرعت اینترنت ایران با افغانستان خبر داد. وزیر ارتباطات 
بالفاصله این خبر را تکذیب کرد. البته شــاخص هاى 
جهانى هم نشان مى دهد که سرعت اینترنت کشورمان 
در مقایسه با سرعت اینترنت افغانستان باالتر است اما از 
سوى دیگر در مقایسه با سایر کشورهاى همسایه (به جز 
پاکستان)، اینترنت ایران روزهاى ناگوارى را طى مى کند.

آخریــن گــزارش وب ســایت Speedtest (کــه 
شــاخص هاى جهانــى اینترنت را بررســى مى کند) و 
در روزهاى پایانى ســال گذشــته در خبرگزارى هاى 
داخلى کشور منتشر شــد نشــان مى دهد که ایران از 
نظر  میانه ســرعت دانلود اینترنت موبایــل در آذرماه 
نسبت به اســفندماه رســیده جایگاه 70 در میان 138 

کشــور، به رتبه 80 ســقوط کرده اســت. همچنین در 
این مدت از نظر میانه ســرعت دانلــود اینترنت ثابت از 
جایگاه 141 در میان 181 کشــور، بــه رتبه 145 تنزل 

کرده است.
این یعنى فعًال  اگر چهره «والدیمیر زلنسکى»، رئیس 
جمهور اوکراین را با آن لباس شبه جنگى که از آغاز تهاجم 
روسیه به کشــورش بر تن مى کند، روى گیرنده هاى 
موبایل یا صفحات لپ تاپ یا حتى تلویزیون مشــاهده 
کردید، به اولین چیزى که باید بیاندیشید، نه اتهام نسل 
کشى در اوکراین است، نه ابراز نگرانى از سرنوشت سیل 
مهاجران اوکراینى و نه حتى احتمال وقوع جنگ جهانى 
سوم! بلکه فعًال فقط به این فکر کنید: سرعت اینترنت 
در اوکرایِن جنگ زده بیــش از چهار برابر ایران در صلح 

و آرامش است!

چیزى که از جنگ اوکراین براى ما مانده است

«زلنسکى» یعنى حسرت سرعت اینترنت!

فریدون آســرایى مى گوید طى دو ســال کرونایى، از راه 
موسیقى امرار معاش نکرده و مجبور شده است قطعه زمینى 

را که داشته بفروشد تا زندگى اش بگذرد.
این خواننده موسیقى پاپ در خصوص فعالیت هاى اخیرش 
چنین گفت: «سال گذشته مشغول آماده سازى تک آهنگ یا 
همان تک ضرب بودم که آن را به پخش هم رساندم عالوه 
بر آن درگیر اتمام آلبومم هستم که قرار است روز عید فطر 

شنیدنى شود.»
خواننده «گل هیاهــو» در پایان و در خصــوص اینکه با 

توجه به تعطیلى مشاغل و کسب و کارها در طى دو سال 
کرونایى و وجود تورم آیا زندگى او از لحاظ اقتصادى تنها 
از راه موسیقى تأمین و مدیریت مى شود اظهار کرد: «خیر، 
طى این دو سال کرونایى از راه موسیقى امرار معاش نکردم 
و مجبور شدم یک قطعه زمین خود را بفروشم. در واقع باید 
اینطور مى شد چرا که برنامه ها بیشتر در حد تلویزیون بود 
و کنســرت ها همگى به صورت آنالین برگزار مى شد که 
من به هیچ عنوان از برگزارى کنسرت به صورت آنالین 

خوشم نمى آید.»

فرزند حاجى گلدى برزین، کمانچه نواز برجسته  ترکمن 
که در تنگدستى و انزوا درگذشــت، مى گوید حقوقى 
که پدرش به صورت ماهیانــه دریافت مى کرده فقط 
400 هزار تومان بوده و اداره ارشاد شهر کالله در ایام 

بیمارى اش هیچ کمکى به او نکرده است.
حاجى گلــدى برزین (گرکزى) کمانچه نواز برجســته  
ترکمن پــس از تحمل چند ســال درد و بیمارى، روز 
چهارشنبه هفتم اردیبهشت در تنگدستى و رنج و انزوا 

از دنیا رفت.
 او پس از درگذشت حاجى گلدى برزین گفت: «بیمارى 
پارکینســون از همان ابتدا پدرم را زمینگیر کرد و چند 
سال پس از این اتفاق هم کمرش دچار شکستگى شد 
و حالش روزبه روز رو به وخامت گذاشت تا اینکه حدود 
پنج ماه پیش پدرم از ایوان خانه ســقوط کرد و لگنش 
دچار شکســتگى شــد و ما او را به بیمارستان بردیم و 
دکتر معالجش او را عمل کرد و در محل شکســتگى 
پالتین کار گذاشــت و پس از عمل، حدود سه هفته در 
بیمارستان بسترى شد و همین مسئله باعث شد دچار 

زخم بستر شود.»
فرزند زنده یاد حاجى گلدى برزین در ادامه گفت: «زخم 
بستر پدر در مدت زمان کوتاهى وســعت پیدا کرد. ما 
هم تجربه اى در این زمینه نداشــتیم و پس از آنکه او 
را به خانه انتقال دادیم اوضاع بدترى پیدا کرد که این 
ماجرا باعث شد عفونت در بدنش گسترش پیدا کرده و 

مشکالت بیشترى را براى او ایجاد کند.»
فرزند حاجى گلدى برزین در پاســخ بــه اینکه حقوق 
ماهانه پدرش چقدر بوده هم گفــت: «حقوق ماهیانه 
پدرم طى این ســال ها فقــط چهارصــد هزارتومان 
بوده و ارشــاد مى خواســته این مبلغ را به جاى اقساط 
وام بردارد و این درحالى اســت که پــدرم هیچ منبع 
درآمد دیگرى جز این حقوق نداشــته اســت که این 
مبلغ حتــى هزینه خریــد داروهاى زخم بســتر او را 

تأمین نکرد!»
حاجى گلدى برزین یکــى از معدود نوازندگان کمانچه 
و به تعبیر ترکمانان کمانچه کش یا قیچاقچى برجسته  

ترکمن بود.

علوفه و کاه خوزستان را 
به کجا مى برند؟ 

آرمان کیانى
پنج شنبه هفته پیش گزارشى از خرید و فروش علوفه 
و کاه در استان خوزســتان در یک پایگاه اطالع رسانى 
منتشــر شــد. در این گزارش آمده که «مســیر هاى 
مواصالتى این اســتان مملو از ماشین هاى حمل کاه و 
ُکلَشى است که به ســمت مناطق سردسیر در حرکت 

هستند.»
کاه و ُکلَش، اندوخته هاى دامى هر اســتانى محسوب
 مى شــوند و اهمیت آن در شــرایطى که بسیارى از

 استان هاى کشــور دوره هاى بلندمدت خشکسالى را 
مى گذرانند دوچندان هم شده است. اهمیت این موضوع 
براى استان خوزستان که از حاصلخیزترین خاك هاى 

کشور بهره مى برد بیشتر هم هست.
اما آنچه در نقل و انتقال علوفه مورد توجه اســت، یکى 
نقش دالالن در این ماجراســت و یکى هم شایعه اى 
عجیب که از مصرف این محصــوالت در جایى به جز 

غذاى دام خبر مى دهد.
لفته منصورى، دکتراى جامعه شناســى مى گوید: «در 
حال حاضر دالالن، کاه مزارع را با قیمت وسوسه انگیز 

کیلویــى 5000 تومــان یعنى معــادل 43 درصد نرخ 
تضمینى مصوب گندِم امسال که 11500 تومان هست، 
پیش خرید مى کنند و حتى از ُکلَش یا همان ساقه خشک 
و ریشه   باقیمانده در زمین نمى گذرند و آن را هم هکتارى 
3 الى 4 میلیون تومان مى خرند و چنان با دستگاه رك از 
زمین برمى َکَنند و با بیلر بسته بندى مى کنند که از مزرعه 

جز زمین لخت و عریان چیزى باقى نمى گذارند.» 
اما مقصد و مصــرف این کاه کجاســت و دالالن این 
حجم بزرگ از کاه و کلش را آن هم با چنین قیمت هاى 
باالیى فقط براى تأمین غذاى دام در استان هاى دیگر 

مى خواهند؟
لفته منصورى در این باره به یک واقععیت هولناك اشاره 
مى کند: «قطعاً کاه با این قیمت الکچرى براى مصارف 
علوفه احشام داخل کشــور نخواهد بود! آیا آنچنان که 
برخى مى گویند از آن آبلیمو درست مى کنند یا به خارج از 

کشور قاچاق مى شوند؟»

بزرگ ترین تقلب در ایران
حدود شش سال پیش، رئیس وقت سازمان غذا و دارو در 
گفتگو با یکى از خبرگزارى ها استفاده از آب کاه در تولید 
آبلیمو را رد کرد اما هم او در آن سال و هم بسیارى دیگر 
پیش از آن و تا امروز بارها و بارها شنیده اند و شنیده ایم 
که تولید آبلیمو با استفاده از اسید و کاه در استخرها انجام 

مى شود که بسیار غیر بهداشتى و زیان آور است.
همچنین مقامات رســمى کشــور بر این هــم تأکید 
کرده اند که اکثریت آبلیموهاى موجود در بازار کشــور 
تقلبى هســتند و متقلبان از این بازار سود هنگفتى به 
جیب مى زنند؛ با این حال، هنوز کسى به گزارش جدید 
خروج کاه و کلش از خوزستان اشاره اى نکرده و هنوز 
هم علت دقیق آن مشخص نشده اســت.  یعنى واقعًا 
آبلیمویى که مصرف مى کنیم، از کاه و کلش خوزستان 

تولید شده است؟! 

فریدون آسرایى:  
زمینم را براى امرار معاش فروختم

حقوق حاجى گلدى برزین ماهى 400 هزارتومان بود!
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امکانات رفاهى بیشتر براى 
زائران ایجاد شود

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
ایجاد امکانات رفاهى و بهداشـتى بیشتر براى زائران 
عتبات عالیـات امرى ضرورى اسـت. آیت اهللا سـید 
یوسـف طباطبایى نژاد اظهار داشـت: ایجاد امکانات 
بهداشتى براى زائران، حفظ و نگهدارى اماکن ایجاد 
شده، هدایت کمک هاى مردمى به سمتى که مورد نیاز 
اماکن مقدسه است و آگاه سازى مردم از فعالیت هاى 
انجام شده از جمله مواردى است که بیش از پیش باید 
به آن توجه شـود. وى گفت: سال گذشته کمک هاى 
مردمى به سـتاد بازسـازى عتبات عالیات 18 میلیارد 
تومـان بود که افـزون بـر 11 میلیـارد آن کمک هاى 

نقدى بوده است.

منصور ضابطیان
 به اصفهان مى آید

منصورضابطیـان روز دوشـنبه 12اردیبهشـت ماه از 
ساعت 17:30 براى رونمایى از کتاب از «استامبولى» 
به پردیـس کتـاب اصقهان مـى آید. پردیـس کتاب 
اصفهـان ایـن رویـداد را بـا همـکارى «عمـارت 
شهسواران» برگزار مى کند. این کتاب شامل داستان ها 
و عکس هایى از سـفر ضابطیان به اسـتانبول اسـت. 
براساس اعالم پردیس کتاب، به علت محدودیت هاى 
کرونایى عالقه مندان 15 دقیقه پیش از آغاز برنامه در 

پردیس حضور داشته باشند.

واقف قرآن شوید
رئیس اداره امـور قرآنى اوقـاف و امور خیریه اسـتان 
اصفهان گفت: وقف قرآنى در غرفه عالمه مجلسـى 
در نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان در دستور کار است 
به گونه اى که هر نفر با پرداخت 50 هزار تومان در این 
نمایشگاه واقف قرآن خواهد شد. حمید بخشى اظهار 
داشت: در این دوره از نمایشـگاه دو امامزاده شاخص 
به عنـوان نماینـده اوقـاف اسـتان در این نمایشـگاه 

حضور دارند. 

ساخت حوضچه تماس کلر 
عملیات شفته آهک کف حوضچه تماس کلر تصفیه 
خانه فاضالب شـهر ورزنه به پایان رسید. رئیس بهره 
بردارى وتوسـعه فاضالب آبفاى منطقه ورزنه گفت : 
اجراى عملیات آماده سازى کف حوضچه تماس کلر 
با استفاده از شفته آهک و ماشـین آالت و پرسنل زیر 
مجموعه حوزه بهره بردارى فاضالب براى آماده سازى 
و انجام مراحل بعدى به صورت امانى انجام پذیرفت. 
آهکـى در ادامه گفـت : هزینه اجراى ایـن عملیات از 

بخش اعتبارات جارى منطقه تأمین اعتبار مى شود.

کشف دستگاه سى تى اسکن 
قاچاق 

فرمانـده انتظامى شهرسـتان نجف آباد از کشـف یک 
دستگاه سى تى اسکن قاچاق به ارزش 150 میلیارد ریال 
خبر داد. سرهنگ میثم گوهرى آرانى اظهار کرد: پس از 
اطالع ماموران انتظامى شهرستان نجف آباد از نگهدارى 
یک دستگاه سى تى اسکن قاچاق در منزلى مسکونى، 
بررسى موضوع را در دستور کار خود  قرار دادند. پس از 
اطمینان از صحت موضوع و طى کردن مراحل قضائى، 
یک تیم متشکل از ماموران با تجربه نیروى انتظامى به 
منزل مورد نظر اعزام شـدند و در بازرسى از محل، یک 

دستگاه سى تى اسکن قاچاق را کشف کردند. 

امتیاز مثبت گمرك 
مدیرکل گمرکات اسـتان با بیان اینکه اصفهان رتبه 
اول کشـور را در اسـترداد حقـوق ورودى دارد، گفت: 
این اداره کل در سال گذشته با کسب هزار و 94 میلیارد 
ریال حقوق ورودى رشد 24 درصدى را نسبت به سال 
1399 تجربه کرده است. رسول کوهستانى پزوه افزود: 
حداکثر زمان رسیدگى و تخصیص و واریز پرونده هاى 
استرداد حقوق ورودى واحد هاى تولیدى استان از زمان 

درخواست یک تا دو هفته است.

خبر

دفتر آیــت ا... مظاهرى در اطالعیه اى بــا اعالم میزان 
فطره و کفاره در سال 1401 براســاس نظر این مرجع 

تقلید آورده است
1) میزان زکات فطره مکلفینى که فقیر نیســتند، براى 
خودشان و اشخاص تحت تکفل، به ازاى هر نفر، تقریبا 
سه کیلوگرم گندم یا جو یا خرما یا برنج و مانند آن است 
که باید به مستحق بدهند و اگر پول یکى از اینها را هم بر 
اساس قیمت رایج محل زندگى خود بپردازند کافى است.

این مبلغ براى گندم در اغلب مناطق کشــور حدود 40 
هزار تومان توسط کارشناسان مربوطه برآورد شده است. 
در مورد ســایر مواد غذایى، با توجه به اینکه قیمت آنها 

در شــهرهاى مختلف متفاوت است، مومنین مى توانند 
معادل مقادیر مذکور را براســاس قیمت محل زندگى 

خود بپردازند.
2) کفاره افطار غیر عمدى روزه به ازاى هر روزه، حدود 
750 گرم طعام نظیر گندم یا پول آن است و کفاره عمدى 

افطار روزه، به ازاى هر روزه شصت برابر آن است.
3) خرید سایر نیازمندى هاى متعارف فقرا، اعم از خوراکى 
و غیرخوراکى، با مبالغ زکات فطره یا بــا مبالغ کفاره و 
تحویل به آنان جایز است و نیز انتقال مبالغ زکات فطره یا 
کفاره به حساب آنان مانعى ندارد و الزم نیست عین پول 

به آنها پرداخت شود.

استاندار اصفهان گفت: تکمیل طرح هاى عمرانى نیمه تمام 
باید به اشتغال زایى، توســعه پایدار و آبادانى در اقصى نقاط 
استان منجر شود ودســتگاه هاى اجرایى باید این موارد را 
مد نظر قرار دهند و با همکارى بیشــتر براى اهداف مطرح 

شده بکوشند.
ســید رضا مرتضوى روز پنجشنبه در نشســت کارگروه 
تخصصى زیربنایى، توسعه روســتایى، عشایرى و آمایش 
سرزمین استان در محل اســتاندارى افزود: الزم است که  
اجرا، عملیاتى شدن و بهره بردارى هر چه سریعتر طرح ها 
اولویت دستگاه هاى اجرایى باشد. وى اظهارداشت: بر اساس 
برنامه ریزى هاى صورت گرفته و بررسى نیاز هاى استان، 

پروژه هاى مرتبط با گردشــگرى، انرژى، ورزش و جوانان، 
خانواده و زنان، صنعتى، کشــاورزى، آموزشى، بهداشتى و 
درمانى در این استان از اهمیت بیشــترى برخوردار است.  
همچنین معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان 
در این جلسه از بررسى 140 پرونده در حوزه امور زیربنایى و 
توسعه روستایى، عشایرى، شهرى و آمایش سرزمین و محیط 
زیست استان خبر داد. مهران زینلیان با تاکید بر توجه بیشتر 
به حوزه هاى زیربنایى در استان اصفهان ،گفت: در این زمینه 
تعیین کاربرى احداث بناهــاى واحدهاى صنعتى، خدمات 
رفاهى و تولیدى و افزایش سطح اشغال و تغییر کاربرى در 

داخل حریم و خارج از حریم شهرها ضرورى است.

تکمیل طرح هاى نیمه تمام 
به توسعه پایدار منجر شود

آیت ا... مظاهرى 
میزان فطریه را اعالم کرد

نصف جهان  اکثر درختان در خیابان فروغى اکنون بعد 
از چند سال تبدیل به درختانى با شاخ و برگ متراکم 
شده اند که این موضوع مزاحمت هایى را براى تردد 

ناوگان حمل و نقل عمومى ایجاد کرده است .
طبق پیگیرى هاى «نصف جهان» این موضوع نه 

تنها باعث خســارت به ناوگان حمل و نقل عمومى 
مى شــود، بلکه ممکن اســت باعــث تصادف و 
خســارت هاى جبران ناپذیر دیگرى هم بشــود. 
سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى مى تواند در 

این زمینه اقدامات الزم را انجام دهد.

مزاحمت درختان متراکم خیابان فروغى 

نصف جهان  طرح مدیریت هوشمند پارك حاشیه اى 
از خردادماه سال گذشته در برخى از مناطق اصفهان 

به صورت رسمى اجرا شده است.
برخى شهروندان اصفهانى با گالیه از هزینه هاى 
بیش از حد ناشــى از اجراى این طــرح به«نصف 
جهان» اعــالم کردند با اینکه ایــن طرح با هدف 

کاهش بار ترافیکى ایجاد شــده امــا در برخى از
 خیابان هاى فرعى هزینه هاى اضافه زیادى را به 
شــهروندان تحمیل مى کند و این باعث مى شود 

شهروندان زیر بار این پارك هاى هوشمند نروند.
آنها خواســتار تجدید نظر معاونــت حمل ونقل و 

ترافیک شهردارى اصفهان در این زمینه شده اند.

هزینه هاى اضافه پارك هاى حاشیه اى 

نصف جهــان  با حمایت دفتــر تخصصى هنرهاى 
نمایشــى تاالر هنر اصفهان، تئاتر کودك «عجله 

نکن سنجاقک» روى صحنه مى رود.
این تئاتر کارى از گروه نمایشــى نقــش هنر و به 
نویســندگى امیر بهبــود نیــا و کارگردانى وحید 

دستجردى است.
این نمایش از تاریــخ 17 لغایت 30 اردیبهشــت 
ماه سال جارى ســاعت 18 هر روز در سالن خانه 
کودك و نوجوان واقع در بلــوار ملت روى صحنه 

خواهد رفت.

«عجله نکن سنجاقک» روى صحنه خانه کودك 

معاون حمل و نقل اداره کل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى اصفهان از تــردد 365 میلیون و 500 هزار 
وسیله نقلیه در سطح راه هاى استان در سال گذشته 
خبر داد. محمدعلى صلواتــى افزود: این میزان تردد 
نسبت مدت مشابه سال گذشــته 11درصد افزایش 

یافته است.
وى ادامه داد: ســال گذشــته بیش از هفت میلیون 
مسافر به وسیله ناوگان مسافرى استان جابه جا شدند 
و اصفهان پس از استان هاى تهران و مشهد در رتبه 

سوم میزان جابه جایى مسافر قرار دارد.
معاون حمل و نقل اداره کل راهدارى و حمل و نقل 

جاده اى اصفهان اظهار داشت: بیش از 9 هزار راننده 
ناوگان حمل ونقل مسافر و بیش از پنج هزار دستگاه 
خودرو در این ناوگان  از جمله اتوبوس، مینى بوس و 

سوارى در استان اصفهان وجود دارد.
صلواتى اضافه کرد: سال گذشته 52 میلیون تن کاال 
از مبداء استان اصفهان به ســایر نقاط کشور حمل 
شد و این اســتان در این زمینه رتبه اول کشور را در 

اختیار دارد.  
وى گفت: 70 درصد علت تصــادف جاده اى در این 
استان به عامل انسانى مربوط مى شود و بقیه به ترتیب 

شامل عوامل محیطى، وسیله نقلیه و جاده است.

ثبت 365 میلیون تردد در راه هاى استان اصفهان 

بوى بنزین و روغن ســوخته تنفس را مشــکل مى کند. 
آلودگى هوا هم مزید بر علت شــده و در این میان صداى 
نازل ها هم یــک آن از تک و تا نمى افتــد. زندگى با بوى 
بنزین براى کسانى که توى پمپ کار مى کنند دیگر عادى 
شده اما سردردهاى میگرنى، ناراحتى ریه و مشکالت دیگر 
براى حیدر و همکارانش هیچوقت عادى نمى شود. بیمارى 
حیدر یادگار دوران جوانى اش است؛ وقتى که سرب اول از 
همه سیستم تنفسى اش را معیوب کرد، بعد کم کم سرفه ها 

شروع شد و به سردردهاى طوالنى رسید. 
ناخالصى هاى بنزین خیلى هایشــان را روانه بیمارستان 
کرده است. شغلى که براى آنها نه امنیت دارد و نه بیمه اما 
به همان حقوق ناچیزش دل بسته اند. حیدر نه کار دیگرى 
بلد است و نه سابقه کار دیگر را دارد. براى او این شغل یعنى 

تمام زندگى. 
صورت مچاله شده اش نشان مى دهد که اینجا حتى انعام ها 
هم نتوانسته اند کارى کنند. بدون اینکه بخواهد نامى از او 
برده شود با اکراه مى گوید: «دریافتى من سه میلیون و 700 
هزار تومان در ماه است، تازه حاال که حقوق ها زیاد شده این 
مقدار مى دهند. البته چون پمپ بنزین ها پیمانکارى هستند 
هر کدام از پیمانکارها به صالحدید و معرفتشــان حقوق 
کارگرها را مى دهند اما این میــزان حقوق کفاف زندگى 
هیچکداممان را حتى در حد ابتدایــى نمى دهد. بماندکه 

بعضى ها حتى کمتر از این مى گیرند.» 
عرق روى پیشانى اش را با ســاعدش پاك مى کند. توى 
دست هایش پر است از اسکناس هاى سبز و قرمز: «اینها 
مال ما نیســت هر کســى در نگاه اول فکر مى کند چقدر 
وضعمان خوب است. ما بعضى وقت ها بیشتر از 8 ساعت هم 
کار مى کنیم، اما کارفرما همان مقدار مزد را که تعیین کرده 
کف دستمان مى گذارد. دلیلش هم نداشتن قرارداد است.» 
قطره هاى عرق روى صورت ســرخش غلت مى خورد و 
مى چکد روى گردنــش: «خیلى از ایــن کارگرانى را که 
مى بینى زیاد عمر نمى کنند چون بــا مدتى کارکردن نه 

مى توانند نفس بکشند و نه ریه اى برایشان مانده.»
على، یکى دیگر از کارگرانى است که به ستون هاى پهن 
مخزن تکیه داده و شلوار آبى رنگش پشت آن همه روغن 
و بنزین، رنگ قهوه اى به خــود گرفته. از دور که نگاهش 
کنى مثل یک آهن زنگار گرفته است. جلو که مى آید دور و 
برش را نگاه مى کند تا غیرخودى ها صدایش را نشنوند و از 

کار بیکار نشود: «حقوقمان از اداره کارى ها باالتر نیست. 
قبًال مردم انعام مى دادند، حاال کم یا زیاد. البته تابستان ها 
نانمان در روغن بود، اما حاال هر کسى دستش بند مشکالت 

خودش است.» 
پمپ ها در ســه ردیــف دوتایى توى ســکوها جا خوش 
کرده اند. ترافیک نه چندان شلوغى از قطارماشین ها ایجاد 
شده. رهگذرانى که فقط چند دقیقه بوى بنزین را تحمل مى 
کنند. ترجیح مى دهند زودتر کارشان تمام شود و از ُهرم دود 
و بوى بنزین رها شــوند. تنها جایگاهداران هستند که مى 
مانند، کارگرانى که به گفته خودشان قراردادى کار مى کنند 

و هیچ تسهیالت خاصى ندارند. 
«اگر این روزهــا را تحمل نکنیم باید بروم. کار نیســت. 
مجبوریم. با دست خالى که نمى شود رفت خانه. جلو زن و 
بچه هایمان آبرو داریم حاال حتى با حداقل حقوق.» مسعود 
این را مى گویــد. کارگر دیگرى که اضافه شــده به جمع 

کسانى که از کارشان گله دارند. 
هنوز فصل گرم نیامده و مشکالت وقتى بیشتر مى شود که 
تابستان و داغى بخارات بنزین چند برابر شود و اینجاست 
که ریه کارگران کم مى آورد اما پیمانکاران دلشان نسوخته. 
آنها مى گویند درآمدهاى کمشــان باعث مى شود نتوانند 
مزد کارگر را بدهند. خیلى هایشان هم حق را به خودشان 
مى دهند. این در حالى است که بیشتر جایگاه ها خصوصى 
هســتند یا به پیمانکار ســپرده شــده اند. در جایگاه هاى 
خصوصى وضعیت بدتر اســت اگر قرارداد نداشــته باشى 

کالهت پس معرکه است.
درد دل کارگران پمپ بنزین به همینجا ختم نمى شود. اگر 
کارفرما عوض شــود آنها هم عوض مى شوند، مگر اینکه 

قرارداد داشته باشند.
یکى از کارگــران پمپ در این زمینه بــه «نصف جهان» 
مى گوید:«کو قرارداد؟ کارفرما از ترس اینکه شکایت نکنیم 
قراردادى امضا نمى کند. قراردادها شفاهى است و دستت 
به جایى بند نیســت. اگر هم شکایتى داشته باشى باید پیه 

بیکارى را به دلت بمالى.»
درد را از هر طرف بخوانى براى کارگران پمپ درد اســت. 
حسن که ده سالى مى شود کارگر پمپ است بیش از همه 
مى داند که ده سال براى کارگر پمپ یعنى یک عمر درد و 
مشقت: «کارگرهاى پمپ زیاد عمر نمى کنند. اینقدر درد 
داریم که هر کدامشان زودتر از آن چیزى که باید ما را مى 
کشد. ســکوهاى پمپ بنزین ها استاندارد نیست. آلودگى 

بنزین زیاد اســت. حاال که کرونا هم هست. همه ماسک 
داریم اما تا قبل از کرونا هیچکداممان ماسک نمى زدیم. 
خیلى هایمان که با ســابقه تر بودند خانه نشین شده اند. 

چاره اى نیست. چاره ما ناچارى است.»
محمود، کارگر دیگرى است که تازه به این شغل پا گذاشته 
و به قول خودش هنوز پا خور نشــده. حواسش به صاحب 
جایگاه است که از داخل اتاقک پمپ بنزین، زیرچشمى مى 
پایدش. محمود با احتیاط سعى مى کند آرام تر حرف بزند تا 
شغلش را از دست ندهد: «من دانشجوى کارشناسى عمران 
هستم. براى کار به هر درى زدم اما نتوانستم شغلى براى 
خودم پیدا کنم. یک روز یکى از دوستانم که قبًال اینجا کار 
مى کرد گفت کارگر مى خواهند. قرار شــد با حقوق ماهى 
1/5 میلیون مشغول به کار شــوم اما در این دو ماهى که 
آمده ام دو میلیون تومان درآمد داشتم آن هم بیشتر بخاطر
 انعام هایى است که گرفته ام. البته همان روز اول کارفرما 
بیمه ام کرد اما از روز اولى که اینجا مشغول به کار شده ام 
شب ها سردردهاى طوالنى مى گیرم.» این را مى گوید و 
اندکى سکوت مى کند. انگشت سبابه اش را روى پیشانى اش 
مى کشد. چشم هایى که پر از رگ هاى قرمز رنگ است را 
چند ثانیه مى بندد و ادامه مى دهد: « بچه هایى که اینجا کار 
مى کنند همه به نان شبشان محتاج هستند. چیزى که زیاد 
است کارگر. امروز کارشان را رها کنند فردا یک کارگر دیگر 
مى آید جاى شان را مى گیرد. از پنج کارگرى که در این پمپ 
بنزین کار مى کنند به هیچکدامشان ماسک نمى دهند. باید 
خودشان ماسک تهیه کنند. دستکش هم که جاى خودش 
را دارد و همانطور که مى بینید هیچکدام ندارند. همین که 
یک دست لباس کار به ما مى دهند خودش نعمتى است. 
بعضى از روزهایى که لباس کارم کثیف است و با لباس هاى 
معمولى سر کار مى آیم تا مدت ها لباس هایم بوى بنزین مى 
دهد. همین اسکناس هایى که هر روز توى دستمان جابه جا 
مى کنیم خودش میکروب دارد و باعث بیمارى مى شود. من 
بعد از این همه سال کار هنوز نتوانسته ام خانه اى براى خودم 
بخرم. هنوز هر ماه باید براى اجاره خانه نگران باشم. شغل 
ما هم به انعام مشترى بســتگى دارد. یک روز خوب انعام 
مى دهند و یــک روز اوضاع خراب اســت. من که کارگر 
قراردادى هســتم. اما کارگرهایى داریم که روزمزدى کار 
مى کنند و بعد از مدتى هم مى روند. چون حجم کار باالست 
و از طرفى آینده هم ندارد. سالمتى شان را هم باید بدهند 

آن هم سر کارى که معلوم نیست آخرش چه مى شود.»

کارفرماهایى که قانون را رعایت نمى کنند

قراردادهاى بودار 
کارگران پمپ بنزین

دریا قدرتى پور

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از کشف 24دستگاه ماینر 
اســتخراج ارز دیجیتال بــه ارزش 9 میلیارد ریــال در دو منزل 

مسکونى، خبر داد.
سرهنگ حسین بســاطى اظهار کرد: با اعالم گزارشى مبنى بر 
استفاده غیرمجاز از دستگاه ماینر اســتخراج ارز دیجیتال در دو 
منزل مسکونى خالى از ســکنه، موضوع بالفاصله در دستور کار 
مأموران کالنترى 14 پلیس اصفهان قرار گرفت و محل گزارش 

شده بررسى شد.
وى با بیان اینکه پس از انجام هماهنگى هاى الزم قضائى در دو 
عملیات مجزا از منازل مسکونى خالى از سکنه 24 دستگاه ماینر 
قاچاق به همراه لوازم مربوطه کشف شد، افزود: ارزش دستگاه هاى 
کشف شده از سوى کارشناسان 9 میلیارد ریال اعالم شده است و 
در این رابطه نیز دو نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع 

قضائى تحویل داده شدند.

کشف 24ماینر 
در 2 منزل 
مسکونى 
اصفهان

ســتاد برگزارى هفدهمین نمایشــگاه قرآن و عترت 
اصفهان در پى بروز حادثه براى یکى از گروه هاى سرود 
در حاشیه برگزارى این نمایشگاه، توضیحاتى را ارائه داد.

در ســومین روز هفدهمین نمایشــگاه قرآن و عترت 
و همزمان بــا اجراى یکى از گروه هاى ســرود در این 
نمایشگاه، جایگاه موقت پیش بینى شده براى برگزارى 
مراســم فرو ریخت که این اتفاق موجبــات ناراحتى 
خانواده ها و جامعه فعاالن قرآنى را فراهم آورد. در این 
ارتباط، پس از بررسى هاى انجام شده مشخص شد که 

این رخداد به دلیل مشــکل فنى در نصب جایگاه رخ 
داده اما هیچ آســیبى به نوجوانان حاضر روى جایگاه 

وارد نیامد.
در همین راستا، ســتاد برگزارى هفدهمین نمایشگاه 
قرآن و عترت ضمن عذرخواهــى از قصور به وجود 
آمده، اعالم کرد با پیمانکاران و عوامل اجرایى مقصر 
در این حادثه برخورد جدى صــورت گرفته و فعالیت 
آنها در نمایشگاه بین المللى اصفهان به حالت تعلیق 

درآمده است.

در حادثه نمایشگاه قرآن اصفهان کسى آسیب ندید

طبق آگهى ســازمان تعــاون مرکزى روســتایى 
ایران 1376 تن میوه  تنظیم بازار نوروز امســال در 

سردخانه هاى اصفهان باقى مانده است.
طبق گزارش اعالم شده از ســمت سازمان تعاون 
مرکزى روستایى ایران، اســتان اصفهان در میزان 
مازاد میوه هاى تنظیم بازار نوروز، با هزار و 376 تن 
میوه شامل 274 تن سیب و هزار و 102 تن پرتقال 

تامسون در رتبه دوم کشور قرار دارد.
حال سوال این است علت باقى ماندن این حجم از 
میوه در شرایطى که مردم به شدت به آن نیاز داشتند 
چه بود؟ و آیا در شرایط مناسبى نگهدارى شده است 
یا خیر و سرنوشــت این حجم از میوه در کشــور و 

مشخصا استان اصفهان چه خواهد شد؟ 
امید شــریفى، معاون توســعه بازرگانــى و صنایع 
کشاورزى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
در گفت وگو با فارس با یادآورى اینکه امســال در 
تنوع محصول وضعیت مطلوبى داشتیم و بار با تنوع 

کیفیت و قیمت متفاوت در بازار موجود بود، توضیح 
داد: به همین علت مردم دسترســى به قیمت هاى 
مختلف میوه را داشتند و مثل سال هاى قبل عرضه 
میوه انحصارى و صرفا تنظیم بازارى نبود و مجموع 
این عوامل باعث شــد که میزان مصرف و تقاضا در 

بازار کم باشد و این موجودى باقى بماند.
شریفى در خصوص شرایط فعلى نگهدارى میوه ها 
تصریح کرد: تمام میوه ها بــه محض خریدارى در 
هشت سردخانه فنى با استانداردهاى باال ذخیره شد 
و سیب سمیرم به جهت کیفیت باال ماندگارى خوبى 
دارد و پرتقال هایى هم که از شمال خریدارى شد با 

کیفیت و با ماندگارى باال بودند.
وى پیرامون شــیوه فروش میوه ها اظهار داشــت: 
قیمت هــاى پیشــنهادى مطــرح و در کمیته اى 
بازگشایى مى شــود و با باالترین قیمت پیشنهادى 
صورت جلسه و قراردادهاى فروش آن بسته خواهد 

شد.

سرنوشت 1300 ُتن مازاد میوه  تنظیم بازار
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پلتفرم اینســتاگرام یکى از پیامرسان هاى 
آنالین در شبکه هاى اجتماعى است که در ادامه این مطلب با 

ویژگى هاى جدید آن آشنا خواهید شد.
 اینستاگرام یکى از محبوب ترین پلتفرم هاى رسانه هاى اجتماعى در سراسر جهان است 

که روزانه میلیون ها نفر از آن اســتفاده مى کنند و از زمان ادغام آن با مسنجر، بخش اصلى 
تمرکز پلتفرم متعلق به متا بوده است.

 اواخر سال گذشته، آدام موسرى، مدیر اینستاگرام اعالم کرد که شرکت متا بر روى پیام رسانى نیز 
تمرکز خواهد کرد. موســرى مى گوید یکى از راه هاى اصلى برقرارى ارتباط آنالین افراد 

پیام رسانى است. آن ها معتقدند اینستاگرام باید این واقعیت را بپذیرد که پیام رسانى 
شکل اصلى ارتباط اســت. شــرکت متا اکنون هفت ویژگى 

جدید پیام رســانى با هدف بهبود تجربه کلى اپلیکیشن 
اینستاگرام اعالم کرده است. در ادامه لیست این 

به روزرسانى ها آمده است.

گوشــى گلکســى اس 22 سامســونگ الکترونیکس تحــت تاثیر 
گزارش هایى که درباره مشکالت عملکرد این مدل منتشر شده است، 
درست چند هفته پس از عرضه به بازار، قیمتش در کره جنوبى نصف 

شده است. 
 مصرف کنندگان درباره تبلیغات سامسونگ که گلکسى اس 22 
را قدرتمندترین تلفن هوشــمند توصیف کرده و جزییات اندکى 
درباره نرم افزار مدیریت عملکرد این گوشى داده که به شکل 
قابل مالحظه اى سرعت آن را آهسته مى کند، اعتراض دارند 

و حتى یک شکایت گروهى تنظیم کرده اند.
این اعتراضات باعث شــد کمیسیون تجارت فدرال کره 
تحقیقات از سامسونگ را ماه میالدى گذشته آغاز کند.
این مرافعه، ضربه اى به شــهرت سامسونگ براى 
گوشــى هاى مدل باال و احتمــاال فاینانس این 

شرکت خواهند بود در حالى 
که این شــرکت تالش 
مــى کنــد دو ســال 
فروش از دســت 
رفتــه گوشــى 

هاى گران قیمت را جبران کرده و افت ســهمش در این بخش از بازار 
تلفن هوشمند را معکوس کند.

این شکایت ها مربوط به سرویس بهینه سازى بازى (GOS) سامسونگ 
است که عملکرد دستگاه را در زمان انجام بازى مدیریت مى کند تا مانع 
از داغى بیش از حد آن شده و عمر باترى را حفظ کند. این تولیدکننده، نرم 

افزار مذکور را در سال 2016 درست چند ماه پیش از جمع آورى 
گوشى گران قیمت گلکسى نوت 7 از بازار 
به دلیل چند مورد آتــش گرفتن باترى، 

معرفى کرده بود.

تست گیگ بنچ نشان 
مى دهد این سیستم به طور 
اتوماتیک عملکرد گوشــى را در 
زمان انجام بــازى و همچنان انجام 
اپلیکیشن هاى ســنگین دیگر محدود 

مى کند و این نرم افزار ســرعت پردازنده اس 22 را حداکثر 46 درصد 
کاهش داده است.

سامسونگ اعالم کرد که یک به روزرسانى منتشر مى کند تا به کاربران 
اجازه دهد این نرم افزار را بدون این که خطرى براى ایمنى ایجاد کند، 
غیرفعال کنند. همچنین تصریح کرد که به سرمایه گذارى براى نوآورى 

در سخت افزار و نرم افزار ادامه مى دهد.
سرى اس 22 در مدت شــش هفته از زمان ورود به بازار، یک میلیون 
دستگاه فروش رفت و دو هفته سریع تر از مدل قبلى به این رکورد 

رسید. 
بــه گفته کیم جــى ســان، تحلیلگر شــرکت کى وون 
سکیوریتیز، کندى عمدى عملکرد مطمئنا تاثیر منفى 
داشته اما تاثیر واقعى روى فروش سامسونگ، محدود به 
نظر مى رسد. آمار نشان مى دهد که فروش چندان تحت تاثیر 

قرار نگرفته است.
با این حال ســه فراهم کننده خدمــات مخابراتى بــزرگ کره جنوبى 
اخیــرا یارانه بــراى اس 22 را تقریبــا دو برابر کرده انــد و قیمت این 
گوشــى از 999 هزار وون در زمــان عرضه به 549 هــزار وون (451 
دالر) رســیده اســت. آیفون 13 اپل که در اکتبر عرضه شد، با قیمتى 
که از یــک میلیون و 90 هزار وون شــروع مى شــود، در بازار اســت

 و اپراتورها یارانه کمترى (به میزان حدود 150 هزار وون) براى این مدل 
عرضه مى کنند.

 طبق آمار شــرکت تحقیقات کانترپوینت، ســهم بازار سامسونگ در 
گوشى هاى باالى 400 دالر در سال 2021 در مقایسه با سال پیش از آن، 
به میزان سه درصد کاهش یافت و به 17 درصد رسید در حالى که سهم 

اپل پنج درصد رشد کرد و به 60 درصد رسید.

2گان درباره تبلیغات سامسونگکه گلکسى اس22
رین تلفن هوشــمند توصیف کرده و جزییات اندکى 
شکل  افزار مدیریت عملکرد این گوشى داده که به
حظه اى سرعت آن را آهسته مى کند، اعتراض دارند 

 یک شکایت گروهى تنظیم کرده اند.
عتراضات باعث شــد کمیسیون تجارت فدرال کره 
حقیقات از سامسونگ را ماه میالدى گذشته آغاز کند.
ین مرافعه، ضربه اى به شــهرت سامسونگ براى 
یفاینانس این  گوشــى هاى مدل باال و احتمــاال 

شرکت خواهند بود در حالى
تالش که این شــرکت

مــى کنــد دو ســال 
فروش از دســت 
ى و رفتــه گوشــى ر

است که عملکرد دستگاه را در زمان انجام بازى مدیریت مى کند تا مانع
از داغى بیش از حد آن شده و عمر باترى را حفظ کند. این تولیدکننده، نرم
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افزار را بدون ای نرم دهد این اجازه
غیرفعال کنند. همچنین تصریح ک
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 طبق آمار شــرکت تحقیقات کان
0گوشى هاى باالى 400 دالر در سا
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0اپل پنج درصد رشد کرد و به 60 در

ظرفیت حافظه یکى از معدود ویژگى هاى تلفن هوشمند است که 
امکان انتخاب آن را دارید.

شما نمى توانید در جدیدترین گوشى هاى سامسونگ، پردازنده را 
انتخاب کنید اما مى توانید بین مدل هایى با ظرفیت حافظه داخلى 

128 گیگابایت و 256 گیگابایت انتخاب کنید.
این انتخاب به میزان مصرف شــخصى از یک تلفن اندرویدى 
بستگى دارد. همه، عادتهاى مصرف مختلفى دارند. براى بعضى 
128 گیگابایت کافى اســت، در حالى که کاربران دیگر ممکن 

است در مدل یک ترابایتى گلکســى اس 22 هم فضا کم 
بیاورند. میزان فضاى ذخیره ســازى مــورد نیاز به چند 

عامل بستگى دارد.

چه چیزى فضاى ذخیره 
سازى را پر مى کند؟

در ابتدا باید دیــد چه چیزهایى 
عمــده فضاى ذخیره ســازى 
گوشى را اشــغال مى کنند. این 
هم تا حدودى به نحوه استفاده 

از گوشى بستگى دارد. با این حال 
دو مصرف کننده بــزرگ حافظه در 

گوشى همه، فایل هاى سیستم و اپلیکیشن ها و بازى ها هستند. 
فایل هاى سیستم، شامل سیســتم عامل و هر چیزى که تلفن 
را قابل اســتفاده مى کنند، هستند. اپلیکیشــن ها مى توانند پس 
از دانلود شــدن، فایلهایى را ایجاد کنند و بازى ها گاهى نیاز به 

فایل هاى زیادى دارند.
مصرف کننده بزرگ بعدى فضاى ذخیره ســازى در گوشى ها، 
عکس ها و ویدیوها هستند. عکس هاى کیفیت باال و ویدیوهاى 
تلفن هاى اندرویدى پیشــرفته مى توانند فضاى زیادى 
را اشــغال کنند. اگر در میان افرادى باشید که هرگز 
چیزى را حذف نمى کنند، احتماال به ظرفیت حافظه 

بیشترى نیاز دارید.
مورد بعدى، آهنگ ها، اســناد و دانلودها هســتند. 
همه چیز واقعا به کاربر گوشى بســتگى دارد. اگر از 
سرویس هاى پخش موسیقى اســتفاده کنید، احتماال 
نیازى به فایل هاى آهنگ در تلفن خود نخواهید داشت. 
افرادى که با فایل هاى پــى دى اف زیادى کار مى کنند، ممکن 

است انبوهى از این فایل ها داشته باشند.
در مجموع، اپلیکیشــن ها، بازى ها، عکس ها، ویدیوها، آهنگ، 
اســناد و دانلودها، مواردى هســتند که حافظه گوشى را اشغال 

مى کنند اما امکان کنترل آنها وجود دارد.

چگونه فضاى ذخیره سازى اشغال شده 
در گوشى را چک کنیم؟

بررســى فضاى ذخیره ســازى که در گوشــى اندرویدى خود 
استفاده مى کنید، راحت اســت. براى این کار ابتدا منوى پایین 
رونده را از باالى گوشــى به پایین کشــیده و در گوشــه سمت 
راســت باالى گوشــى، روى آیکن چرخ دنده بزنید. سپس به 
قســمت "ذخیره ســازى" (Storage) بروید. در گوشى هاى 
سامســونگ، باید به قســمت "باتــرى و مراقبت دســتگاه" 
(Battery and Device Care) مراجعه کنید. در اینجا مى توانید 
ببینید چه میزان از ظرفیت ذخیره ســازى را اســتفاده کرده اید 
و چــه میــزان آزاد مانده اســت و چــه چیزهایى بیشــترین

 حافظه را تصرف کرده اند. معدودى موارد اســت که باید به آنها 
توجه کرد.

مهمترین نکته که باید توجه داشت این است که از حافظه موجود، 
چه میزان مصرف شــده اســت. به عنوان مثال، در یک گوشــى 
اندرویدى با ظرفیــت حافظه 128 گیگابایت، اگر با گذشــت یک 
ســال 89 گیگابایت از ظرفیت گوشى را اســتفاده کرده اید که 17 
گیگابایت آن عکس است و اسناد و بازى هاى کمى دارید و آهنگ را 
در سرویس هاى پخش موسیقى گوش مى کنید، مى توانید مطمئن 
باشــید که 128 گیگابایت ظرفیت حافظه براى گوشى بعدى شما 

مناسب خواهد بود.

چقدر فضاى ذخیره سازى نیاز است؟
اکنون مى توانید از این اطالعات براى تصمیم گیرى درباره میزان 
فضاى ذخیره سازى مورد نیازتان، استفاده کنید. اگر خیلى اهل 
عکس گرفتن نیستید و بخواهید عکس ها و ویدیوهاى ضبط شده 
را نگه دارید، 128 گیگابایت احتماال براى شما کافى خواهد بود. 
همچنیــن اگر عکــس زیــادى نمى گیریــد، امــا فایل هاى 
آهنگ هایتان را نگــه مى دارید، احتمــاال 128 گیگابایت براى 

شما کافى است.
اما وقتى همه این موارد کنار هم قرار مى گیرند، مسلما به ظرفیت 
ذخیره سازى بیشترى نیاز اســت. گرفتن عکس ها و ویدیوهاى 
زیاد و نگهدارى همه آهنگ ها در گوشــى، فضاى زیادى را به 
سرعت اشغال مى کند. اجراى بازى هاى ســنگینى و دانلود هر 
روزه فایل هاى بزرگ هم فضاى ذخیره ســازى را به ســرعت 

محدود خواهد کرد.
 یک قاعده کلى این اســت که اگر همه ظرفیت حافظه استفاده 
شده مربوط به یکى از این بخش ها مى شود، شاید 128 گیگابایت 
براى شما کافى باشد. در غیر این صورت باید پول بیشترى براى 

فضاى ذخیره سازى بزرگتر صرف کنید.

حافظه مناسب در گوشى اندرویدى چقدر است؟
گى هاى تلفن هوشمند است که 

شى هاى سامسونگ، پردازنده را 
ل هایى با ظرفیت حافظه داخلى 

انتخاب کنید.
ــخصى از یک تلفن اندرویدى 
رف مختلفى دارند. براى بعضى
ر حالى که کاربران دیگر ممکن
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 در این گزارش به روش هایى اشاره مى کنیم که به شما کمک مى کند تا اطالعات موجود در واتساپ خود را به گوشى 
جدیدتان منتقل کنید.

خرید یا ارتقا به یک تلفن جدید مى تواند هیجان انگیز باشد، اما یکى از بدترین بخش هاى انجام فرایند انتقال اطالعات 
است. اگر از برنامه اى مانند واتساپ استفاده مى کنید، انتقال داده هاى ذخیره شده شما مى تواند گیج کننده تر باشد. 
پلتفرم پیام رسانى واتساپ نیازمند این است که اقدامات خاصى را انجام دهید تا از داده هاى خود نسخه پشتیبان 

تهیه کنید تا قبل از انتقال آن به دستگاه جدید محافظت شود.
 در حال حاضر دو راه رسمى وجود دارد که مى توانید نسخه هاى پشتیبان چت خود را انتقال دهید، که به شما امکان 
مى دهد تاریخچه چت خود را بدون توجه به دســتگاهى که به یا از آن جابه جا مى کنید، حفظ کنید. یکى از این 
روش ها فقط هنگام انتقال از آیفون به گوشى سامسونگ یا تلفن هوشمند داراى Android ۱۲ کار مى کند. توجه 
به این نکته مهم است که صرف نظر از روشى که استفاده مى کنید، همه داده هاى ذخیره شده در اولین دستگاه شما 

باقى مى ماند مگر اینکه حافظه آن را پاك کنید و واتساپ را به طور کامل حذف کنید.

انتقال اطالعات واتساپ از آیفون به گوشى سامسونگ
اگر تاریخچه چت خود را از آیفون به گوشى سامسونگ منتقل مى کنید، این فرآیند بسیار ساده است، اگرچه براى 

کار کردن باید برنامه هاى زیر روى دستگاه هایتان نصب شده باشد:
برنامه Samsung SmartSwitch نسخه 3.7.22.1 یا جدیدتر در تلفن سامسونگ باید نصب شده باشد.

WhatsApp iOS نسخه 2.21.160.17 یا جدیدتر روى آیفون شما باید نصب شده باشد.

WhatsApp Android نسخه 2.21.16.20 یا جدیدتر در تلفن سامسونگ باید نصب شده باشد.

همچنین کابل USB-C به الیتنینگ یا آداپتورى نیاز دارید که به کابل هاى دستگاه هاى شما اجازه اتصال دهد. 
دستگاه جدید شما باید با همان شماره تلفن (احتماًال با همان سیم کارت) دستگاه قدیمى کار کند.

طبق گفته واتساپ، قبل از اینکه بتوانید ادامه دهید، گوشى سامسونگ مورد نظر شما باید در وضعیت کارخانه جدید 
خود باشد یا تنظیمات کارخانه را بازنشانى کنید. این بدان معناســت که شما نمى توانید از یک دستگاه هک شده، 

دستگاهى با بوت لودر آنالك یا هر چیز دیگرى از این نوع استفاده کنید.
براى انتقال تاریخچه چت WhatsApp از آیفون به گوشــى هوشمند سامســونگ، مراحل زیر را دنبال کنید:ابتدا 
گوشى سامسونگ خود را روشن کنید و زمانى که از شما خواسته شد با استفاده از کابل USB-C به الیتنینگ آن را به 
آیفون خود متصل کنید.دستورالعمل هاى روى صفحه را در برنامه Samsung SmartSwitch دنبال کنید.در صورت 

 "Start" نمایش داده شده در گوشى سامسونگ را با استفاده از دوربین آیفون خود اسکن کنید.روى QR درخواست، کد
در آیفون ضربه بزنید و منتظر بمانید تا نوار پیشرفت به طور کامل بارگیرى شود.واتساپ را با استفاده از همان شماره تلفن 

 "Import" دستگاه قدیمى خود در دستگاه سامسونگ خود باز کنید.در نهایت، هنگامى که از شما خواسته شد، روى گزینه
ضربه بزنید و اجازه دهید فرآیند به طور کامل انجام شود.پس از تکمیل فعال سازى تلفن خود، مى توانید به داده هاى چت 

خود در برنامه واتساپ دسترسى داشته باشید.

انتقال اطالعات واتساپ از آیفون به گوشى اندرویدى
در اکتبر 2021، گوگل اعالم کرد که با واتساپ همکارى کرده است تا انتقال تاریخچه چت مستقیم از iOS به گوشى هاى هوشمند 

داراى اندروید 12 را بیاورد. این پشتیبانى امکان انتقال تاریخچه پیام هاى شما را تقریباً به هر دستگاه اندرویدى جدیدترى فراهم 
مى کند و این ویژگى را بسیار در کارآمدتر مى کند براى کسانى که خارج از فضاى سامسونگ هستند.این فرآیند مشابه فرآیندى است 

که براى انتقال تاریخچه چت از آیفون به گوشى هوشمند سامسونگ استفاده مى شود:
دو گوشى را با استفاده از کابل Lightning به USB-C به هم وصل کنید.واتساپ را در دستگاه اندرویدى جدید راه اندازى کنید. یک کد 

QR به شما نمایش داده مى شود.کد QR را با استفاده از آیفون اسکن کنید.وقتى از شما خواسته شد، روى دکمه «شروع» ضربه بزنید.پس 

از شروع فرآیند انتقال به صورت خودکار انجام مى شود. تاریخچه چت شما از آیفون به دستگاه اندرویدى جدید کپى مى شود با فرض اینکه 
دوباره اندروید 12 را اجرا مى کند، زیرا این فرآیند با نسخه هاى قدیمى تر سیستم عامل تلفن همراه کار نمى کند. گوگل اشاره مى کند که از ارسال 

پیام هاى جدید به آیفون قدیمى شما در حین انتقال محتوا جلوگیرى مى کند، بنابراین نباید چیز مهمى را از دست بدهید.

Google Drive نحوه پشتیبان گیرى از تاریخچه چت واتساپ با استفاده از
براى پشتیبان گیرى اطالعات واتساپ با استفاده از Google Drive مراحل زیر را طى کنید:

در تلفن قدیمى خود، واتساپ را راه اندازى کنید و روى نماد "More Options" در سمت راست باالى صفحه ضربه بزنید. این گزینه مانند سه نقطه به 
نظر مى رسد.

"Settings" را انتخاب کنید و سپس روى "Chats" ضربه بزنید.

روى «Chats backup» ضربه بزنید و گزینه «Back up to Google Drive» را انتخاب کنید. اگر در گذشته از اطالعات خود نسخه پشتیبان تهیه کرده اید، 
آخرین تاریخ و زمان پشتیبان گیرى را در زیر این گزینه خواهید دید.

اکنون مى توانید یکى از گزینه هاى فرکانس پشتیبان گیرى زیر را انتخاب کنید: روزانه، هفتگى، ماهانه، هرگز یا فقط زمانى که روى گزینه "Back up" ضربه بزنید.
حساب گوگل را که مى خواهید استفاده کنید انتخاب کنید.روى "Back up" ضربه بزنید و منتظر بمانید تا فرآیند به پایان برسد.

پس از تکمیل این فرآیند، دستگاه جدید خود را بازیابى کنید، به همان حساب Google که از اطالعات خود نسخه پشتیبان تهیه کرده اید وارد شوید و سپس مراحل زیر را 
دنبال کنید:واتساپ را باز کنید و در دستگاه جدید خود وارد شوید.گزینه "Restore" را انتخاب کنید و دستورات را دنبال کنید.اکنون باید بتوانید به تمام چت ها و رسانه هاى خود 

در تلفن جدید خود دسترسى داشته باشید. به خاطر داشته باشید که برخى از داده هاى واتساپ شما مانند گزارش تماس ها با استفاده از این روش منتقل نمى شوند.

نحوه انتقال داده هاى واتساپ به گوشى جدید
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گوشى پرچمدارى که نیامده ارزان شد

اینستاگرام به روزرسانى مى شود
م اینســتاگرام یکى از پیامرسان هاى 

ه هاى اجتماعى است که در ادامه این مطلب با 
آشنا خواهید شد.

ترین پلتفرم هاى رسانه هاى اجتماعى در سراسر جهان است 
ســتفاده مى کنند و از زمان ادغام آن با مسنجر، بخش اصلى 

ست.
 مدیر اینستاگرام اعالم کرد که شرکت متا بر روى پیام رسانىنیز

ى گوید یکى از راه هاى اصلى برقرارى ارتباط آنالین افراد
ىانى ینستاگرام باید این واقعیت را بپذیرد که پیام رس

ىىىىىىژگى  شــرکت متا اکنون هفت وی
ف بهبود تجربه کلىاپلیکیشن
ده است. در ادامه لیست این 

 آمده است.

م به روزرسانى مى شود
در حین مرور پاسخ دهید

با این قابلیت شما مى توانید بدون مراجعه به صندوق ورود و خروج از فید خود به یک پیام 
پاسخ دهید. همچنین شما  قبل از آن براى دیدن یا پاسخ دادن به یک پیام باید به صندوق 

ورودى خود رفته و فید یا پستى را که قرار داده اید را آزاد کنید.

به اشتراك بگذاریدبیشتر براى دوستان خود رسانه ها را با سرعت 
کاربران اینستاگرام قرار داشت.حتى قبل از اعالم این خبر در دسترس بسیارى از اینستاگرام قابل مشاهده اســت ادغام شده بود و این ویژگى در کلید ارسال که در پایین هر پست مرتباً با آن ها در ارتباط هستید، به اشتراك بگذارید. هر عکس، ویدیو یا کلیپى را سریعا با مخاطبینى که ویژگى اشتراك گذارى سریع به شما امکان مى دهد 

بدانید چه کسى تماس مى گیرد

 چه کسانى مى توانند در آن لحظه به صورت رایگان با شما چت 
ى خود قادر به مشاهده آن هستید که

در باالى صندوق ورود

کنند. همچنین رابط کاربرى و طراحى صندوق ورودى اینستاگرام کامًال شبیه به متا مسنجر خواهد بود.

پخش، 
مکث و راه 
اندازى مجدد

کاربران اینستاگرام اکنون مى توانند 
 Apple Music، پیش نمایش 30 ثانیه اى یک آهنگ از
Amazon Music  و Spotify را بــا دوســتان خود به 

اشــتراك بگذارند. همچنین گیرنده پیام مى تواند پیش 
نمایش را مستقیماً از پنجره چت گوش دهد.

در سکوت 
به دوستان خود پیام 

ارسال کنید
این ویژگى به کاربران این امکان را مى دهد که بدون اطالع دوستان در اواخر شب 

یا زمانى که مشغول هستند با افزودن «سکوت» پیام خود را براى گیرنده ارسال 

ارتباط برقرار کنید.کنند. با این ویژگى مى توانید بدون نگرانى در مورد ارسال اعالن هاى ناخواسته 

همکارى نظرسنجى براى ایجاد 
کنید

گروهى یک نظرســنجى تا بتوانید مســتقیمًا در چت به اینستاگرام ارائه مى دهد چت گروهى در مســنجر را محبوب ترین ویژگى هاى شــرکت متــا یکــى از 
ایجاد کنید.

موضوع جدید براى چت
اینســتاگرام همچنین یک ویژگى جدید چت lo-fi را 
اضافه کرده است تا مکالمات شما را شخصى تر کند. این 
ویژگى هاى جدید در کشورهاى منتخب موجود است و 
این شرکت قصد دارد در روزهاى آینده در سطح جهانى 

گسترش یابد.
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دانشــمندان بــر ایــن باورنــد مواد 
بطــرى در  موجــود  شــیمیایى 

آب، توانایى تغییر شــکل، ذخیره سازى 
چربى و افزایش وزن را دارند.

 مواد شــیمیایى موجود در پالستیک 
ممکن است عامل افزایش وزن باشند. 
دانشمندان با بررسى اجزاى شیمیایى 
بطرى هاى نوشــیدنى دریافته اند که 
بسیارى از این مواد در رشد سلول هاى 

چربى موش ها نقش دارند.
نرخ چاقى در سرتاســر جهــان رو به 
افزایش است و از ســال 1975 تقریبًا 
سه برابر شده است. دانشمندان نروژى 
این احتمــال را بررســى کرده اند که 
مواد شــیمیایى موجود در پالســتیک 
مى تواند با ورود به بدن انسان و تداخل 
در متابولیسم، باعث افزایش وزن شود.

مجموعه اى از مطالعات هشداردهنده 
در سال هاى اخیر نشــان دهنده ورود 
میکروپالســتیک به بدن انسان بوده 
اســت. ایــن میکروپالســتیک ها در 
نمونه هاى مدفوع انســان ها در سراسر 

جهان دیده شده است.

بطرى هاى آب
 باعث چاقى 

مى شوند!

بسیارى از افراد تجربه گزیدگى دردناك نیش حشرات را در طول عمر خود داشته اند. مردمى که در نواحى روستایى و حاشیه شهر ها زندگى مى کنند بار ها نیش زنبور ها را تجربه کرده اند. با این حال، نیش حشراتى دیگر مانند 
عنکبوت ها همواره باعث ایجاد هراس در انسان بوده است.در گزارشى به برخى دانستنى ها درباره عنکبوت ها مى پردازیم:

حقایقى درباره نیش عنکبوت ها که از آنها بى خبرید

سمى بودن: عنکبوت ها انواع مختلفــى دارند و بسیارى از آن ها آنقدر 
نیش کوتاهى دارند که حتى نمى تواند وارد پوست انسان شود. با این حال، 
 (Brown Recluse) عنکبوت بیوه سیاه و عنکبوت قهوه اى منزوى
داراى نیش هاى زهرآلودى هســتند که مى تواند به طور جدى به انسان 

آسیب وارد کند و حتى باعث مرگ شود.

 عوارض جانبى گزیدگى عنکبوت: در ابتدا محل گزیدگى ممکن اســت به مانند نیش 
سایر حشرات، به صورت نقطه قرمز به نظر برســد. با این حال، گزیدگى بیوه سیاه مى تواند به 
مرور باعث درد به پشت، شکم، و قفسه سینه شود. در این حالت فرد دچار تعریق شدید مى شود. 
در موارد بحرانى ممکن است فرد از گرفتگى شــکم و سفتى آن شکایت داشته باشد. افزایش 

ضربان قلب، حالت تهوع، و استفراغ از دیگر عالئم این گزیدگى است.

 عنکبوت قهوه اى منزوى: برخى افراد از گزیدگى به وسیله یک عنکبوت قهوه اى رنگ با 
بدنى شبیه به ویولن شکایت دارند. از آنجا که عنکبوت ها ظاهرى شبیه به هم دارند، توجه به 
نوع عنکبوتى که شــما را مورد گزیدگى قرار داده بسیار مهم است. در این موارد به جاى توجه 
به رنگ، به چشمان عنکبوت توجه کنید. بیشتر عنکبوت ها دو ردیف چهارتایى چشم دارند، اما 
عنکبوت قهوه اى منزوى داراى شش چشم است. اگر عنکبوتىW که شما را نیش زده است 
قهوه اى و داراى شش چشم بود باید به طور جدى نگران شــوید، زیرا سم عنکبوت قهوه اى 

منزوى بسیار خطرناك تر از سایر گونه هاى آن است.

بیوه سیاه: شــاید بتوان عنوان مخوف ترین عنکبوت را به بیوه سیاه 
داد، زیرا وى پس از جفت گیرى اقدام به خوردن همســر خود مى کند! 
این عنکبوت که نزدیک به یک و نیم سانتى متر طول دارد، در بسیارى 
از مکان هاى شهرى و روستایى یافت مى شود. متاسفانه از آنجا که این 
عنکبوت در حفره ها، گنجه ها، کابینت، کمد دیوارى و حتى لباس انسان 

مخفى مى شود مى تواند به راحتى باعث گزیدگى پوست شود.
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درمان به دســت آمده از جعفرى و لیمو که داراى محتواى غنى است؛ براى 
بسیارى از مشکالت سالمتى به ویژه وزن و درد مفاصل مفید خواهد بود.

 جعفرى که طعم دهنده غذا ها و ساالدها است، نقش بسیار مهمى در سالمت 
انســان دارد. در کنار جعفرى، لیمو نیز به خودى خود یک غذاى سالم است. 
درمان به دست آمده از لیمو و جعفرى که داراى محتواى غنى از مواد معدنى 
و ویتامین است، براى بسیارى از مشکالت سالمتى به ویژه وزن و چربى کبد 

مفید است.
در حالى که این درمان از سیستم ایمنى بدن شما پشتیبانى مى کند، هم به شما 
احساس شادابى مى دهد و هم به سرعت متابولیسم شما کمک مى کند. با این 
حال، استفاده منظم از آن براى مشاهده فواید این درمان ضرورى است که به 

دلیل تهیه آسان آن اغلب ترجیح داده مى شود.
 این ترکیب به خصوص براى کسانى که مى خواهند از شر وزن زیاد خالص 

شوند و متابولیسم خود را افزایش دهند، مفید است.

درمان لیمو جعفرى که در مواردى مانند سردرد، درد استخوان و مفاصل موثر 
است؛ طبیعى ترین مسکنى است که مى توانید در خانه تهیه کنید. براى زنانى 
که در دوران قاعدگى دچار درد مى شوند، بسیار مهم است؛ زیرا خاصیت خلط 

آور قاعدگى دارد.
درمان لیمو جعفرى که حاوى ویتامین هاى A، C و K است، سیستم ایمنى شما 
را تقویت کرده و مقاومت بدن را افزایش مى دهد. درمان لیمو جعفرى به پوست 
شما کمک مى کند تا راحت تر نفس بکشد؛ زیرا مواد مضر انباشته شده در بدن 
شما را از بین مى برد. درمان لیمو جعفرى از ایجاد آکنه و لک جلوگیرى مى کند. 

به پوست شما کمک مى کند تا روشن تر و شاداب تر به نظر برسد.
مصرف منظم لیمو جعفرى، سطح کلســترول را به نقطه ایده آل مى رساند. 
درمان جعفرى همچنین به مقابله با اســترس کمک مى کند. این خاصیت 
متعادل کردن فشــار خون باال را دارد. درمان لیمو جعفرى نیز طبیعى ترین 
درمان براى کبد چرب است. در دســتگاه ادرارى و سایر التهابات بسیار موثر 

است. احتمال ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى را از بین مى برد.
درمان جعفرى و لیمو که داراى خواص آنتى اکســیدانى اســت؛ در صورت 
استفاده صحیح فواید بســیارى را به همراه دارد. این درمان ویژه که توسط 

بسیارى از پزشکان توصیه مى شود نیز بسیار ساده است.
یک دسته جعفرى تمیز را کامال بشویید. سپس یک فنجان آب لیمو و یک 

لیوان آب را با هم مخلوط کنید. آب ، آب لیمو و جعفرى را کامال له کنید 
تا مخلوط غلیظ شود. درمان لیمو جعفرى شما که منبع شفابخش 
است، آماده است. هر زمان که بخواهید مى توانید این دارویى را که 

آماده کرده اید، بنوشید.
درمان لیمو جعفرى مى تواند نتایج نامطلوبى داشــته باشد؛ بنابراین 

احتیاط در هنگام مصرف مفید اســت. توصیه مى شــود افراد مبتال به 
بیمارى هاى مزمن، زنان باردار و مادران شــیرده با مشورت پزشک از این 

دارو استفاده کنند.

لیمو و جعفرى؛ از تسکین درد تا کاهش وزن
اى قلبى عروقى را از بین مى برد.

 خواص آنتى اکســیدانى اســت؛ در صورت 
ى را به همراه دارد. این درمان ویژه که توسط 

شود نیز بسیار ساده است.
ال بشویید. سپس یک فنجان آب لیمو و یک 

آب ، آب لیمو و جعفرى را کامال له کنید 
یمو جعفرى شما که منبع شفابخش 
بخواهید مى توانید این دارویى را که 

ایج نامطلوبى داشــته باشد؛ بنابراین 
ســت. توصیه مى شــود افراد مبتال به 

 و مادران شــیرده با مشورت پزشک از این

در حالى که همه ما در ماه هاى زمســتان به دنبال 
غذا هاى ســالم براى تقویت سیســتم ایمنى خود 
هســتیم؛ اغلب به مرکباتى مانند پرتقال، لیمو یا 
گریپ فروت روى مى آوریم. مرکبات سرشــار از 
ویتامین C هستند که براى بدن ما بسیار مهم است. 
بسیارى از میوه ها و ســبزیجات هستند که حاوى 
مقادیر بیشترى ویتامین C نسبت به پرتقال هستند.
 C در این جا چند میوه و ســبزى سرشار از ویتامین

معرفى شده اند.

فلفل
50 گرم فلفل خرد شــده حــاوى 120 میلى گرم 
ویتامین C است. عالوه بر این، کارشناسان مى گویند 
کپسایسین، ترکیبى که طعم تلخ فلفل را مى دهد، 

مى تواند درد مفاصل و عضالت را تسکین دهد.
عالوه بر این، فلفل قرمز و سبز نیز سرشار از ویتامین 
C هستند. فلفل دلمه اى منبع عالى ویتامین A است 
که براى سالمت چشم بسیار مهم است. فلفل سبز 
عالوه بر ویتامین C، حاوى مقدار زیادى فیبر است 
که به سالمت دستگاه گوارش و افزایش احساس 

سیرى کمک مى کند.

 کلم سبز یا سبزى کوالرد
ممکن است مزه ســبزى کوالرد را دوست نداشته 

باشــید؛ امــا باید تا 
در  امــکان  حــد 
بشــقابتان باشد. 

زیرا حاوى مواد 
بســیار  مغذى 

ارزشــمندى 
جمله  از 

ویتامین هاى A، C و K، مواد معدنى و اســید هاى 
چرب غیراشباع است.

 گل کلم
گل کلم منبع غنى ویتامین C و همچنین حاوى فیبر 
و پروتئین است. خوشمزه و همه کاره است. مى توان 
آن را به بسیارى از دســتور العمل ها اضافه کرد، در 
سوپ اضافه کرد یا به عنوان غذاى جانبى سرو کرد.

 کیوى
فقط دو عدد کیوى متوسط حاوى 137.2 میلى گرم 
ویتامین C اســت. کیوى منبع واقعًا ارزشمندى از 
بسیارى از مواد مغذى، به ویژه ویتامین C است؛ اما 
نباید در مصرف آن زیاده روى کرد. همچنین سرشار 

از پتاسیم، مس و فیبر است.

 نیاز روزانه به ویتامین C در مردان و 
زنان

ویتامین C در بســیارى از واکنش هاى متابولیک 
و تولید اســید هاى آمینه، هورمون هــا و کالژن 
شــرکت مى کند. ویتامین C به دلیل قدرت آنتى 
اکســیدانى قوى خود سیســتم ایمنــى را تقویت 
مى کند و با جلوگیرى از ســنتز مواد ســرطان زا از 
خطر ابتال به تومور ها در بدن به خصوص در معده 
جلوگیرى مى کند. همچنین براى خنثى کردن 
رادیکال هــاى 

آزاد مهم است.
ویتامین C عمدتا در غذا هاى تازه یافت مى شــود. 
مقادیر خوبى ویتامیــن C در برخــى از میوه ها و 
ســبزیجات مانند پرتقال، توت فرنگــى، نارنگى، 
کیوى، لیمو، اســفناج، کلم بروکلى، گوجه فرنگى 
و فلفل دلمه اى یافت مى شود. براى استفاده کامل 
از فواید ویتامین C، این غذا ها را نباید بیش از 4-3 
روز نگهدارى کرد و باید به صورت خام یا کمى پخته 

مصرف شوند.
نیاز روزانه به ویتامین C براى مردان حدود 90 میلى 
گرم و براى زنان حدود 70 میلى گرم اســت. این 
مقدار در دوران باردارى افزایــش مى یابد. کمبود 
ویتامین C باعث اسکوربوت مى شود، بیمارى که 
در بین دریانوردانى که در گذشته در کشتى زندگى 
مى کردند و ماه ها غذاى تازه نمى خوردند بســیار 
شایع بود. شایع ترین عالئم اسکوربوت کم خونى 
و بى اشتهایى اســت. به دنبال آن عالئم دیگرى 
مانند خونریزى لثه، از دست دادن دندان، درد هاى 

عضالنى و خونریزى زیر پوست وجود دارد.
مصرف بیش از حد ویتامین C، که مى تواند ناشى 
از یک رژیم غذایى نامتعادل یا مصرف بیش از حد 
مکمل باشــد. مى تواند منجر به مشکالت کلیوى، 
تشکیل سنگ یا جذب بیش از حد آهن شود. مصرف 
بیش از حد ویتامین C مى تواند باعث مشــکالت 
سالمتى مانند سردرد، سوزش ســر دل، استفراغ، 
اسهال، ورم معده و درد شکم و همچنین خستگى، 

سرگیجه و گرگرفتگى شود.

93 درصد آِب بطرى
حاوى ذرات پالستیکى است

تحقیقــات نشــان داده ایــن ذرات مى توانند شــکل 

 انسان را تغییر دهند و به سد خونى مغزى 
سلول هاى ریه

در موش ها نفوذ کنند. 

به گفته محققان  مواد شیمیایى پالستیکى با کلسترول 

باال، بیمارى هاى قلبى و آسیب به سلول هاى مغز مرتبط 
است.

طرى

C بهترین میوه و سبزى هاى سرشار از ویتامین

ممکن است مزه ســبزى کوالرد را دوست نداشته 
باشــید؛ امــا باید تا 
در  امــکان  حــد 
بشــقابتان باشد. 

زیرا حاوى مواد 
بســیار  مغذى 

ارزشــمندى 
جمله  از 

به خصوصدر معده  بدن ابتال به تومور ها در خطر
ججلوگیرى مى کند. همچنین براى خنثى کردن

رادیکال هــاى 

Cبیش از حد ویتامینC مى تواند باعث مشــکالت 
سالمتى مانند سردرد، سوزش ســر دل، استفراغ، 
اسهال، ورم معده و درد شکم و همچنین خستگى، 

رسرگیجه و گرگرفتگى شود.

 اگر بخواهیم حافظه درازمدت خودمان را تقویت کنیم، باید برنامه مشــخصى براى این کار داشــته باشــیم. 
خوراکى هاى سرشار از فالونوئیدها، گروهى از مواد غذایى هستند که در این راه به ما کمک مى کنند.

فالونوئید ها نوعى از ترکیبات شیمیایى گیاهى هستند که در مواد غذایى گیاهى یافت مى شوند. فالونوئید ها در 
میوه ها، سبزیجات، گیاهان، چاى و... یافت مى شوند، درحالى که در بعضى از انواع دانه ها، غالت و حبوبات هم 

وجود دارند.

فالونوئید ها و تقویت حافظه
براى درك این که فالونوئید ها چگونه بــر حافظه تاثیر مى گذارند، اول باید با توضیحات اولیه درباره اســترس 
اکسیداتیو آشنا باشیم. براساس گزارشات مجله Frontiers in Psychology، استرس اکسیداتیو 
زمانى اتفاق مى افتد که رادیکال هاى آزاد بســیار زیادى در بدن وجود داشته باشــند. رادیکال هاى آزاد همان 
مولکول هایى هســتند که به عنوان پس ماند در فرایند هاى طبیعى ســلولى به وجود مى آیند. اما عواملى مانند 
آلودگى هاى زیست محیطى، دود سیگار و التهاب مى توانند شکل گیرى رادیکال هاى آزاد را افزایش دهند، درحالى 
که تداوم این روند به استرس اکسیداتیو منتهى مى شود. به مرور زمان هم استرس اکسیداتیو مى تواند باعث ابتال 
به بیمارى هاى مزمن مانند بیمارى هاى قلبى، سرطان و دیابت نوع 2 شود. این اتفاق مى تواند مغز را هم تحت تاثیر 
بگذارد که یکى از نتایجش، کاهش قواى شناختى و تضعیف حافظه است.اما فالونوئید ها دقیقا در همین نقطه وارد 
ماجرا مى شوند. فالونوئید ها در گروه آنتى اکسیدان ها قرار مى گیرند و بنابراین از سلول هاى بدن در برابر استرس 
اکسیداتیو محافظت مى کنند. این ترکیبات ســاختار مولکولى رادیکال هاى آزاد را تغییر مى دهند و از این طریق 

آن ها را به عناصر بى خطرى تبدیل مى سازند.

خوراکى هایى که حافظه درازمدت را 
تقویت مى کند



0606آگهىآگهى 4303 سال نوزدهمشنبه  10 اردیبهشت  ماه   1401

تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى اسداله جوزى نجف آبادى فرزند محمد در  اجراى مقررات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى تقاضاى صدور سند مالکیت نسبت 
به  ششدانگ یکبابخانه واقع در محدوده  پالك 1107 اصلى  واقع در قطعه 10  نجف آباد  
بخش 11 ثبت اصفهان را نموده و راى اصالحى شماره 6608  مورخه 1400/12/14 هیات 
حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود پالك اولیه تاکنون 
بعمل نیامده ، لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالك شماره 5 فرعى 
از 1107 اصلى واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان بنام  آقاى اسداله جوزى 
نجف آبادى فرزند محمد  در روز شنبه  مورخ 1401/03/21 ساعت 9 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردر این آگهى در محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
اعتراض به تقاضاى تحدید حدود بایستى توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد. تاریخ 
انتشار: 1401/02/10 - 1307715 / م الف - حجت اله کاظم زاده - از طرف رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد /2/150

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

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

قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 5869 مورخه 1400/11/09خانم ناهید کبیرزاده فرزند جعفر در ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 188/90 مترمربع قسمتى از پالك شماره 135  اصلى واقع در قطعه6 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشد . تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/02/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401/02/25 - 1309304 /  
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى -  سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /2/188

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

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

1308605- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران - سید محمدحسن مصطفوى /2/190

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

راى شــماره 140060302026014284 مورخ 1400/11/04 هیات یک خانم ســیمین 
یغمائى به شناسنامه شماره 65 کدملى 5409716434 صادره خور و بیابانک فرزند دستان 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108,96 مترمربع از پالك شماره 240 فرعى از 
14916 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
برابر قباله عادى مع الواســطه از مالکیت علیرضا قرانى موضوع صورت مجلس تفکیکى 

شماره 12950- 1348/06/09 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/10 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/25 - م الف: 1309508 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /2/192

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

1ـ راى شــماره 140060302026006774 مورخ 1400/05/24 هیات ســه خانم اکرم 
نوشاهى به شناسنامه شماره 1596 کدملى 1286755182 صادره اصفهان فرزند عباسعلى 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 660,12 مترمربع پالك 
شماره 15042 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از 
مالکیت رسمى عباسعلى نوشاهى از سند تقسیم نامه 24162 مورخ 1321/11/07 دفترخانه 

4 اصفهان 
2ـ راى شــماره 140060302026006775 مورخ 1400/05/24 هیات سه آقاى محمد 
نوشاهى به شناسنامه شماره 69858 کدملى 1281798428 صادره اصفهان فرزند عباسعلى 
نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 660,12 مترمربع پالك 
شماره 15042 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از 
مالکیت رسمى عباسعلى نوشاهى از سند تقسیم نامه 24162 مورخ 1321/11/07 دفترخانه 

4 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/10 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/25 - م الف: 1309354 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /2/194

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

1ـ راى شــماره 140060302026012052 مورخ 1400/09/11 آقاى مجتبى مجیرى 
فروشانى به شناسنامه شماره 716 کدملى 1141175800 صادره خمینى شهر فرزند اصغر 
بصورت 31,105 سهم مشاع از 489,50 سهم ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
489,50 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان از مالکیت رسمى غالمعلى بهمنى شمس آبادى موضوع سند انتقال 
33175 مورخ 48/7/27 دفتر 65 اصفهان برابر قباله عادى مع الواســطه به متقاضى فوق 

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

گردید.
3ـ راى شماره 140060302026012034 مورخ 1400/09/11 آقاى عباسعلى رفیعى به 
شناسنامه شماره 21 کدملى 1159819981 صادره داران فرزند محمد رضا بصورت 62,50 
سهم مشاع از 489,50 سهم ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 489,50 مترمربع 
از پالك شــماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان از مالکیت رسمى غالمعلى بهمنى شمس آبادى موضوع سند انتقال 33175 مورخ 

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

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

دفتر 65 اصفهان برابر قباله عادى مع الواسطه به متقاضى فوق واگذار گردید.
6ـ راى شــماره 140060302026012057 مورخ 1400/09/11 خانم نفیســه صالحى 
وانانى به شناسنامه شماره 150 کدملى 4622223309 صادره از شهرکرد فرزند عبدالرضا 
بصورت 31,105 سهم مشاع از 489,50 سهم ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
489,50 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان از مالکیت رسمى غالمعلى بهمنى شمس آبادى موضوع سند انتقال 
33175 مورخ 48/7/27 دفتر 65 اصفهان برابر قباله عادى مع الواســطه به متقاضى فوق 

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

گردید.
8ـ راى شماره 140060302026012064 مورخ 1400/09/11 آقاى سلمان قائدى وانانى 
به شناسنامه شماره 62 کدملى 4622172585 صادره فرزند شیرعلى بصورت 121,6 سهم 
مشاع از 489,50 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 489,50 مترمربع از پالك 
شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از 
مالکیت رسمى غالمعلى بهمنى شمس آبادى موضوع سند انتقال 33175 مورخ 48/7/27 

دفتر 65 اصفهان برابر قباله عادى مع الواسطه به متقاضى فوق واگذار گردید.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 

انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/10 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/25 - م الف: 1309789 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى  /2/196 

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 3489 مورخه 1400/07/17آقاى علیرضا پوراحمد نجف آبادى فرزند بهرام 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 126/13 مترمربع قســمتى از پالك شماره 959  اصلى 
واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/10  - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/25 
-  1309610/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /2/198

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 6561 مورخه 1400/12/12آقاى  الهام مداح نجف آبــادى فرزند على اکبر  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 90/50 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1   فرعى از 1206  
اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/25 - 
1309353/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /2/200 

آگهى تغییرات
شــرکت برنا پخش یاس سهامى خاص 
به شــماره ثبت 64343 و شناســه ملى 
14009071972 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1401/01/27 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : آقاى 
محمد احمــدى حیدرى به شــماره ملى 
1270573251 و آقاى هوشنگ احمدى 
حیدرى به شــماره ملى 5279398391 
و آقــاى على احمدى حیدرى به شــماره 
ملى 0370111761 به ســمت اعضاء 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. آقــاى ایمان صفرزاده 
زفره به شــماره ملــى 1282736752 
به ســمت بازرس اصلى و خانــم الهام 
میزبانى به شــماره ملى 1292493089 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یکســال انتخاب شــدند. روزنامه نصف 
جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1307898)

تاسیس
شرکت تعاونى فنى و مهندسى آزما بسپار دانش آفرین درتاریخ 1401/01/31 به شماره ثبت 70770 به شناسه ملى 14011054868 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خدمات آزمایشگاهى در حوزه پلیمرها، پالستیکها، 
الستیکها و تست و آزمایش انواع لوله و اتصاالت پلى اتیلن، پى وى سى، لوله هاى پنج الیه و سه الیه، تست قطعات و تجهیزات در صنایع مختلف ، ساخت 
محصوالت و مواد شیمیایى مورد استفاده در صنایع ، ساخت انواع اسید، تست و آزمایش انواع مواد شیمیایى و آلى، انجام آزمایشات روى انواع سنگها و 
آجرها و محصوالت صنعتى اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتبارى از منابع بانکى و دیگر موسسات مالى اعتبارى و اشخاص حقیقى و حقوقى 
دیگر. اخذ کمک و هدیاى نقدى و غیر نقدى از دولت، اشخاص حقیقى و یا حقوقى. تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها. مشارکت 
با اشخاص حقیقى و حقوقى با اولویت تعاونى ها. سرمایه گذارى و خرید سهام اتحادیه تعاونى مربوط و یا سایر شرکتها و موسسات عمومى، تعاونى و یا 
خصوصى. مشارکت دادن اعضاء و خصوصا مدیران تعاونى در دوره هاى آموزشى تخصصى براى ارتقاى سطح تولید و خدمات. تبصره 1 - در صورتیکه براى 
انجام هر یک از فعالیتهاى موضوع تعاونى،نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصالح قانونى باشد تعاونى مکلف به اخذ آن است. به موجب مجوز از اداره کل وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى برابر با شماره مجوز 765341 در تاریخ 1400/12/02در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله برازنده ، کوچه مادى فارابى 27 ، کوچه 12 مترى 
ظفر 34 ، پالك 10 ، طبقه اول کدپستى 8193936183 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 700,000,000 ریال نقدى مبلغ 350000000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 220401 مورخ 1400/12/14 نزد بانک بانک توسعه تعاون شعبه مرکزى اصفهان با کد 1400 پرداخت 
گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اولین مدیران آقاى عباس سلیمانى نژاد به شماره ملى 1282787713 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 3 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم معصومه ســلیمانى نژاد به شماره ملى 1289162719 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت منشى هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال آقاى علیرضا پاده بان به شماره ملى 
3341270256 به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى عزت اله یارمرادیان به شماره ملى 4948963143 به سمت عضو على البدل 
هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى عباداهللا یارمرادیان به شماره ملى 4948963305 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى با امضاى 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس با امضاى نایب رئیس و نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همگى همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم پروین سلیمانى نژاد به شماره ملى 1270607294 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال 
خانم گوهر حمیدى به شماره ملى 6339810411 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال بموجب مجوز شماره 765341 مورخ 1400/12/02 وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى تاسیس گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1307073)

تاسیس
موسسه غیر تجارى خانه میراث اکسیر درتاریخ 1401/01/31 به شماره ثبت 6783 به شناسه ملى 
14011053926 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. نام : خانه میراث اکسیر موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت :ثبت موضع فعالیت ذیل به 
منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: ایجاد موزه خصوصى و مجموعه دارى اموال و اشیاء 
تاریخى ، فرهنگى ، هنرى مجاز جمع آورى ، خرید و فروش و حراج اموال و اشیاء تاریخى ، فرهنگى 
، هنرى مجاز در مکان مشخص یا به صورت بر خط بررسى و صدور گواهى نامه براى اموال و اشیاء 
تاریخى ، فرهنگى ، هنرى مجاز. به موجب مجوز از اداره کل ســازمان میراث فرهنگى و گردشگرى 
برابر با شماره مجوز 14012/123/269 در تاریخ 1401/01/18در استان مربوطه این آگهى به ثبت 
رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله فیض ، کوچه حاج نائب [20] ، خیابان شیخ مفید ، پالك - 38 ، 
ساختمان فدك ، طبقه دوم ، واحد 6 کدپستى 8164966585 سرمایه شخصیت حقوقى 1,000,000 
ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى رضا جویره به شماره ملى 1282882589 دارنده 
500000 ریال سهم الشرکه آقاى رحیم جویره به شماره ملى 1291967346 دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه مدیران آقاى رضا جویره به شماره ملى 1282882589 به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى رحیم جویره به شماره ملى 
1291967346 به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. به موجب نامه شماره 14012/123/269 مورخ 1401/01/18 
اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان ثبت و آگهى گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1307206)

آگهى تغییرات
شرکت آریا دشت سپاهان سهامى خاص به شــماره ثبت 24216 و شناسه ملى 10260450090 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/03/08 کورش کهانجان کدملى 
1287063918 بسمت مدیرعامل ، داریوش کهانجان کدملى 1284884181 بسمت رئیس هیات مدیره ، کامبیز دهقان کدملى 2380173494 بسمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1307911)

آگهى تغییرات
شرکت اسپادانا صنعت گلدشت شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 38315 و 
شناسه ملى 10260559227 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/12/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى 
و خدمات مدیریت نو اندیشان به شناسه ملى 10100200524و الهام داودى 
به کدملى 1288406096 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند .2 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 99 
به تصویب رسید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1307924)

آگهى تغییرات
شرکت مهارت صنعت سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 48143 و شناسه ملى 10260663066 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى به طور فوق العاده مورخ 1400/12/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - زهره ماهرانى برزانى به شماره ملى 1293158380، بهروز 
ماهرانى برزانى به شماره ملى 1270736981 و فاطمه ماهرانى برزانى به شماره ملى 1283047381 به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. - ناصر صادقیان رنانى به شماره ملى 1270560468 به عنوان بازرس اصلى و عبداله صادقیان رنانى به شماره 
ملى 1290252564 به عنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 

هاى شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1307934)

آگهى تغییرات
شرکت پشم سنگ پارامیس ســهامى خاص به شماره ثبت 528 و شناسه ملى 10980061582 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/06/20 صورتهاى مالى و تراز سال 1399 بتصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

تیران و کرون (1307901)

آگهى تغییرات
شرکت شبنم شهر اصفهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 14894 و شناسه ملى 10260358808 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/12/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى بهین تراز آریا به شناسه ملى 14010848201 به سمت بازرس اصلى و جالل الدین گودرزى به کد ملى 1140234226 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1307197)

آگهى تغییرات
شرکت خدماتى مروارید سبز کهندژ شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 504 و شناسه ملى 10260102368 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/01/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 500000000ریال به 3000000000ریال از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح زیراصالح شد 
:ماده 5 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 3000000000ریال نقدى است که به 300000سهم با نام عادى10000ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1307058)

آگهى تغییرات
شرکت برنا پخش یاس سهامى خاص به شماره ثبت 64343 و شناسه ملى 14009071972 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1401/01/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى محمد احمدى حیدرى به شماره ملى 1270573251 و آقاى هوشنگ احمدى حیدرى 
به شماره ملى 5279398391 و آقاى على احمدى حیدرى به شماره ملى 0370111761 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. آقاى ایمان صفرزاده زفره به شماره ملى 1282736752 به سمت بازرس اصلى و خانم الهام میزبانى به شماره 
ملى 1292493089 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 شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1307899)

آگهى تغییرات
شرکت آریا دشت سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 24216 و شناسه ملى 10260450090 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/03/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - کورش کهانجان به کدملى 1287063918 ، داریوش کهانجان به کدملى 
1284884181 و کامبیز دهقان به کد ملى 2380173494 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - محمد 
پورجم به کدملى 1273074394 و محمد امین کفیتى به کدملى 1273312384 بترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار 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 (1307913)
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006008984- تاریخ: 1400/12/26 جلســه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاءکننــدگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العــاده در دبیرخانه 
هیأت تشکیل و پرونده کالسه 1400114402006001287 مربوط به تقاضاى آقاى/ 
خانم شکراهللا اقایى فروشانى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى 
از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 6009349 
مورخ 1399 دفتر الکترونیکى و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب و 
پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا 
و انتقال ملک از مالک رســمى به متقاضى داشــته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال 

منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم شکراهللا اقایى فروشانى به 
شناسنامه شــماره 376 کدملى 1141571080 صادره فرزند حسین على در ششدانگ 
یکباب مغازه تجارى به مساحت 17/24 مترمربع پالك شماره 4979 فرعى از 72 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل 

صادر مى نماید. 
شماال به طول  هاى 2/75 متر به دیوار و 1/09 متر که پخى شکل است دیواریست هر دو 

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

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

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/10- 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/25- م الف: 1309104 - عضو قضائى - مجتبى 
پورعلى. رئیس اداره راه و شهرسازى - سعید حاج احمدى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى 

خمینى شهر - مرتضى ملک زاده /2/206

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى مناقصات 

و آیین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشــنهاد دهندگان مى توانند اســناد مناقصــه عمومى یک مرحلــه اى به شــرح فوق را از طریق ســایت
 www.setadiran.ir  دریافت و حداکثر تا روز پایان وقت ادارى روز چهارشنبه 1401/02/28 در سامانه فوق بارگذارى 
نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان، سروش، حدفاصل خ آل خجند و 
حکیم شفایىـ  کوچه شهدادـ  امور برق منطقه 4ـ  طبقه 2ـ  دفتر امور تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت 

مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 http://tender.tavanir.org.ir  :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

 http://iets.mporg.ir   :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
 http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 32299313 اداره مالى و ادارى امور برق منطقه 4 و جهت آگاهى بیشتر 
در مورد الزامات، اطالعات شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن: 32299001 اداره مهندسى و نظارت تماس حاصل 

فرمایید.
جهت انجام مراحــل عضویت در ســامانه: مرکز تمــاس 41934-021، دفتر ثبــت نــام: 88969737-021 و

 85193768-021 تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* مناقصه گران جهت به روزرســانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى 

امیرانى تماس حاصل فرمایید) 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى 

خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس 
با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمال اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این 

بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.  
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات طبق قانون عمل خواهد کرد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

روابط عمومى شرکت توزیع برق اصفهان

شماره مناقصه 
مرجع شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستاد)
تاریخ توزیع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى 
اسناد ارزیابى 

کیفى
مبلغ تضمین

401140042001093905000001

اصالح ساختار شبکه 
فشار ضعیف با کابل 
خودنگهدار و انتقال 

نیرو و برق رسانى 
(رفع حریم و 

جابجایى تاسیسات، 
روشنایى و...) در 
خیابان هاى سلمان 
فارسى، بزرگمهر، 
مولوى، جى و... 
در محدوده امور 

برق منطقه 4 
اصفهان 

1401/02/101401/02/181401/02/281401/02/311,428,000,000
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ستاره مســلمان لیورپول پس از درخشش و گلزنى مقابل 
ویارئال سجده شــکر به جا آورد. لیورپول در آنفیلد مقابل 
ویارئال به برترى 2 بر صفر رســید تا یک قدم بلند براى 
رسیدن به فینال بردارد. در این بازى ، سادیو مانه در دقیقه 
55 گل دوم لیورپول را به ثمر رســاند و توانست باعث برد 
ارزشمند تیمش شود. ستاره ســنگالى لیورپول که اخیرا 
هم قهرمان آفریقا شد و هم توانســت راهى جام جهانى 
2022 قطر شود، پس از درخشش مقابل ویارئال به سوژه 
رسانه ها بدل شد. او پس از گلزنى سجده شکر به جا آورد و 
مثل کریم بنزما اهمیت خداوند را در درخشش خود نشان 
داد. بنزما نیز پس از گلزنى مقابــل رئال مادرید از خداوند 

تشکر کرد.

قائم شهرى ها در جام حذفى به رکورد جالبى دست یافتند. 
نساجى در شرایطى قهرمان این جام شد که با 364 دقیقه 
گل نخوردن این مسابقات را به پایان رساند، رکوردى که 
در نوع خود مى تواند جالب توجه و البته منحصربفرد باشد. 
آخرین گلى که نســاجى دریافت کرد در دقیقه 26  دیدار 
مقابل گل گهر سیرجان در مرحله یک هشتم نهایى بود که 
توسط رضا شکارى وارد دروازه این تیم شده بود. آن ها در 
3 دیدار آخر خود از مرحله یک چهارم نهایى تا فینال موفق 
شدند دروازه خود را بسته نگه دارند. 2 دیدار 90 دقیقه اى 
مقابل مس و آلومینیوم و 120 دقیقه هم مقابل استقالل 

در یک چهارم نهایى.

سجده شکر ستاره لیورپول 

رکورد عجیب نساجى 

01

04

تیم نساجى مازندران موفق شد با یک گل از سد آلومینیوم 
گذشته و قهرمان جام حذفى فوتبال ایران شود؛ شاگردان 
ساکت الهامى این موفقیت بزرگ را یک روز بعد از قهرمانى 
امیدهاى نساجى در لیگ برتر کسب کردند. به این ترتیب 
نساجى در کمتر از 48 ساعت، در کسب قهرمانى دبل کرد 
تا فوتبالدوستان اســتان مازندران این دو شب را هیچ گاه 

فراموش نکنند.

بازیکن و کاپیتان پیشــین تیم ملى فوتبــال ایران گفت: 
شخصا دوســت داشــتم گروه ایران در جام جهانى قطر 
قوى تر باشد. على کریمى افزود: برداشت من این است که 
تمام فوتبال دوستان از این قرعه ایران خوشحال هستند 
ولى شخصًا دوست داشتم گروه ما قوى تر باشد. ما شرایط 
و سعادتش را نداریم بازى هاى تدارکاتى خوبى با تیم هاى 
بزرگ دنیا انجام بدهیم و فقط در جام جهانى مى توانیم با 
آنها بازى کنیم که این دفعه فقط انگلیس اســت. کاپیتان 
پیشــین تیم ملى فوتبال ایران تصریح کرد: البته انگلیس 
در مقایســه با دیگر قدرت هاى فوتبال جهان زیاد قدرت 
محسوب نمى شود! شخصًا دوست داشتم تیم هاى بهترى 

در گروهمان بودند. 

دبل نساجى ها

دوست داشتم
 گروهمان سخت تر بود!

به بهانه قول استاندار مازندران به فوتبالدوستان خطه شمال

این در همیشه بر یک پاشنه مى چرخد!
مرضیه غفاریان

در ورزش ما درها همیشه بر یک پاشنه مى چرخند. تا جایى که به یاد 
داریم هر وقت تیمى یا ورزشکارى رتبه اى در خور به دست مى آورد، 
همزمان با شور و نشاط ایجاد شده، انواع و اقسام وعده هاى دلچسب 
از سوى مسئوالن ذیربط به آنها داده مى شود با امید به تالش براى 
ایجاد فضایى بهتر در آینده براى تکرار آن نتیجه و شاید هم موفقیتى 
بهتر. اینکه آن قول و قرارهاى رؤیایى تا چه حد محقق مى شود نیاز 

به قلم فرسایى ما ندارد؛ همه مى دانند. 
اما کاش براى یک بار هم که شده این بار اوضاع با دفعات قبلى فرق 
کند. کاش این بار در بر پاشنه همیشگى اش نچرخد و وعده رئیس 
جمهور عملى شود. اگر اینطور شــود، در مرداد ماه ورزشگاه شهید 
وطنى بســامان مى شود و نساجى پس از ســال ها مى تواند بدون 
دغدغه در خانه خودش میزبان حریفانش باشــد و فوتبالدوســتان 
پرشور شهر خسته هم به راحتى در قائمشهر و در ورزشگاه خودشان 

به تماشاى بازى هاى تیم محبوبشان مى نشینند.
هرچند چشــممان آب نمى خورد اینطور شــود، چــه اینکه همه 
فوتبالى ها مى دانند چندین سال است کیفیت چمن ورزشگاه وطنى، 
نه تنها نساجى چى ها را دچار معضل کرده که فریاد اعتراض همه 
تیم هایى که به این استادیوم براى مسابقه مى آمدند هم گوش فلک 
را کر کرده است؛ اما تنها چاره اى که براى رفع این مشکل اندیشیده 
شد مجوز ندادن به تیم شــمالى براى انجام بازى هاى خانگى اش 

در این استادیوم بود.

اوضاع بر همین منوال بود تا بازیکنان نســاجى با وجود تمامى این 
مشــکالت و کمبود امکاناتى که داشتند موفق شــدند با غلبه بر 
اســتقالِل مدعى قهرمانى لیگ، به فینال جام حذفى راه یابند. آن 

وقت استاندار مازندران به میدان آمد و با اشاره به قول رئیس جمهور، 
به مازنى ها وعده داد که طى چهار ماهى که رئیسى از تاریخ سفرش 
قول آن را داده زمین این ورزشــگاه آماده شــده و تحویل نساجى 

خواهد شد. و حاال پس از قهرمانى نساجى چى ها در جام حذفى سید 
محمود حسینى پا را فراتر گذاشته و وعده داده است که مى خواهند 
با احداث یک استادیوم بزرگ دیگر در مازندران بازى هاى مهمترى 
را در آینده در این استان برگزار کنند. او این بار گفته قول ساخت این 

استادیوم را از وزیر ورزش گرفته است.
همه ایــن قــول و قرارها یک طــرف، اینکــه باز در بر پاشــنه

 همیشــگى اش خواهد چرخید یا خیر هم یک طرف. آنچه در این 
میان سئوال برانگیز است اینکه چرا تا موفقیتى حاصل نشود و مقامى 
به دست نیاید کسى گوشش بدهکار کمبودها و کاستى هاى ورزش 
ایران و در این مورد خاص کمبود زمین هاى باکیفیت براى ارائه یک 

بازى فوتبال تاکتیکى و زیبا در کشورما نیست؟  
اگر نساجى قهرمان جام حذفى نمى شــد دست اندرکاران ورزش 
و مســئوالن عالى رتبه اســتان مازندران با همین شدت و حدت 
با پیگیرى وعده رئیس جمهور و درخواســت از وزیــر ورزش و... 
به فکر برطرف کردن مشکالت تیم نســاجى و رفع کاستى هاى 
ورزش استانشــان مى افتادند؟ معلوم نبود و حتى همین االن هم 
در صورت محقق نشــدن قول رئیس جمهور هیچ بعید نیست اگر 
نســاجى بخواهد به فعالیت خود در رشــته فوتبال با این اوضاع و 
امکانات فعلى ادامه دهد در آینده سرنوشــت ایــن تیم پرطرفدار 
چگونه رقم خواهد خورد و در کدام لیگ باید ســراغ آن را گرفت. 
همیشــه که در فوتبال معجزه ها و شگفتى ســازى ها به تنهایى 

کافى نیستند.

کارشناس فوتبال کشورمان گفت: سپاهان سه جام را از دست داد و 
در آینده چه چیزى مى خواهد جبران شود؟

رســول کربکندى افزود: نماینــده اى که با توجه بــه بازیکنانش و 
هزینه هایى که کرده بود، انتظار بیشــترى از آن مى رفت حذف شد. 
ســپاهان کامل ترین باشــگاه ما از نظر امکانات حرفه اى است ولى 
متأسفانه مثل لیگ مان کار کردند. در داخل هم با پتانسیلى که داشتند 
انتظار قهرمانى از آن ها مى رفت ولى به خاطر عدم نتیجه گیرى لیگ 
و جام حذفى را هم از دســت دادند. همه این ها باعث شد در مجموع 

سپاهان سال خوبى را پشت  سر نگذارد.
وى در مــورد اینکــه على رغــم تمــام تذکراتــى کــه پیرامون 

فرصت سوزى ها و همچنین مشکالت خط دفاعى از ابتداى سال داده 
شد، باز هم ســپاهان به خاطر همین مسائل لطمه خورد و وقتى این 
ضعف ها بعد از حدود دو فصل هنوز تکرار مى شوند ایراد کار کجاست، 
عنوان کرد: وقتى اشکالى برطرف نمى شــود در درجه اول اشاره به 
ســمت کادر فنى اســت. کادر فنى باید با این تعداد دستیار و مربى 
خارجى باید اشکال را برطرف کند. حتى در بازى با الدحیل دیدیم که 
بیشترین موقعیت هاى تک به تک را هافبک ها یا مدافعین کنارى به 

دست آوردند اما استفاده نکردند. 
وى در مورد اینکه سپاهان در شروع مجدد لیگ به مصاف استقالل 
با انگیزه اى مــى رود که به دنبال قهرمانى این فصل اســت، عنوان 

کرد: خســتگى و دورى از کشــور و خانواده 
مشکل سپاهان است. آن ها به اندازه استقالل 
انگیزه ندارند. اســتقالل و پرســپولیس هر 
دو با ســپاهان بازى دارند و این تیم در این 
میان نقش تعیین کننــده اى دارد. در لیگ 
قهرمانان آســیا، فوالد خیلى حرفه اى تر، با 
انگیزه تر و با برنامه تر بازى کرد. نمى گویم 
گروه شان آسان تر یا سخت تر بود اما تفکر 
حرفه اى که در فوالد حاکم بود را سپاهان

 نداشت.

مســابقات مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 
2022 در منطقه غرب قاره کهن به پایان رسید 
و چهره 8 تیم صعود کننده به مرحله یک هشتم 

نهایى مشخص شد.
شهاب گردان دروازه بان تیم فوالد خوزستان با 
عملکرد خوب خود در مسابقات مرحله گروهى 
لیگ قهرمانــان آســیا 2022 در جمع برترین 

دروازه بانان این رقابت ها قرار گرفت.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با به روز رسانى 
آمار هاى این رقابت ها، "ترین" هاى بخش هاى 
انفرادى و تیمى را در حوزه هاى مختلف معرفى 
کرد که در بخش بیشترین کلین شیت شهاب 
گردان دروازه بان تیم فوالد خوزستان با بسته 

نگه داشتن دروازه خود در 4 بازى دوم است.
فوز القامى، دروازه بان شهاب االهلى با 4 کلین 
شیت صدرنشین این بخش است و لى بوم سو، 
سنگربان جنبوك موتورز هم با 3 کلین شیت در 

جایگاه سوم قرار دارد.
در بخش بیشترین نجات دروازه شهاب گردان 
با 16 ســیو در رتبه هفتم جاى گرفته اســت. 
همچنین عملکرد خط دفاع و دروازه بان فوالد 
باعث شده اســت نماینده کشورمان در بخش 
تیمى پس از شباب االهلى و دائجو در رتبه سوم 

بیشترین کلین شیت قرار بگیرد.
این در حالى است که سپاهان اصفهان دیگر 

نماینده کشورمان با 12 گل خورده هشتمین 

تیم ضعیف مرحله گروهى از این نظر بود و رشید 
مظاهرى دروازه بان این تیم هم با دریافت این 
تعداد گل، در میان دروازه بان هایى که بیشترین 
گل را دریـــــــافت 
کرده اند، در رتبه 
پنجم جاى دارد.

3 جام از دست رفت؛ چه چیزى جبران مى شود؟

گردان در میان برترین هاى آسیا 

ه یک هشتم 

د خوزستان با 
رحله گروهى

 جمع برترین 
ت.

 به روز رسانى 
ى بخش هاى 
ختلف معرفى 
 شیت شهاب

با بسته  ستان
دوم است.

4لى با 4 کلین 
 و لى بوم سو، 
کلین شیت در 

شهاب گردان 
رفته اســت. 
زه بان فوالد

مان در بخش 
و در رتبه سوم 

فهان دیگر
 هشتمین 

تعداد گل، در میان دروازه بان هایى که بیشترین
گل را دریـــــــافت
کرده اند، در رتبه
پنجم جاى دارد.



باد غرورت، جوشش خشمت، تجاوز دستت، تندى زبانت را 
در اختیار خود گیر و با پرهیز از شتابزدگى و فرو خوردن 
خشم، خود را آرامش ده تا خشم فرو نشیند و اختیار نفس در 
دست تو باشد و تو بر نفس مسلط نخواهى شد مگر با یاد فراوان 

موال على (ع)قیامت و بازگشت به سوى خدا.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و هشتم ماه مبارك رمضان:
اللهّم وفّر حّظى فیِه من النّواِفِل واْکِرْمنى فیِه بإْحضاِر الَمسائِِل وَقّرِب فیِه 

وسیلتى الیَک من بیِن الوسائل یا من ال یَْشَغُلُه الحاُح الُملِّحین.
خدایا! زیاد کن بهره مرا در این روز از اقدام به مستحبات وگرامى دار 
در آن به حاضر کردن ویا داشتن مسائل ونزدیک گردان در آن وسیله ام 
به سویت از میـان وسیله ها. اى آنکه سرگرمش نکند اصرار وسماجت 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىاصرار کنندگان.

کارخانه اکریلیک2 شرکت پلى اکریل ایران در آستانه هفته 
کارگر با حضور مسئوالن استان اصفهان و شهرستان مبارکه 
و نمایندگان اصفهان و شهرستان مبارکه در مجلس شوراى 
اسالمى، امام جمعه شهرستان مبارکه، مسئوالن لشکرى و 
کشورى در محل این شرکت با قرائت آیاتى از کالم ا... مجید 

و نواختن سرود پرافتخار جمهورى اسالمى راه اندازى شد.
در این مراسم صمیمى که همزمان با ماه مبارك رمضان 
برپا شــده بود مدیرعامل و نایب رئیس شرکت پلى اکریل 
ایران با قدردانى از کارکنان، کارگران، سهامداران و حمایت 
مســئوالن به شــرکت کنندگان خیرمقدم گفت و با ارائه 
گزارشــى از فعالیت هاى انجام شــده و در حال انجام در 
شرکت پلى اکریل ایران افزود: شرکت پلى اکریل ایران، تنها 
تولیدکننده الیاف اکریلیک در کشور بوده و ما امروز شاهد 

راه اندازى خط اول اکریلیک2 هستیم. 
سیدمحمد کاظمى با بیان اینکه شرکت پلى اکریل ایران 
در سال 53 تأسیس و از ســال 57 تولید اکریلیک را داشته 
است، گفت: کم کم با عدم تأمین مواد اولیه از ظرفیت تولید 
اکریلیک کاسته شد ولى با تالش مسئوالن، این کارخانه در 
پنج سال اخیر سر پا ایستاد و امروز ما معتقدیم اگر حمایت 
مسئوالن همراه باشد حتى مى توانیم 30 درصد اکریلیک 

کشور را تأمین کنیم. 
مدیرعامل شرکت پلى اکریل ایران، حفظ سطح تولید در 
کارخانه پلى استر و افزایش آن، تأمین نقدینگى به جهت 
تأمین سهامداران در تولید، تأمین نقدینگى براى پرداخت 
و احقاق حق ســهامداران ُخرد و.... را از فعالیت هاى اخیر 

برشمرد. 
کاظمى با اشــاره به بدعهدى در باالدست و پایین دست 
به پلى اکریل در 12 سال گذشــته گفت: مذاکره و تعامل 

با بانک ها جهت دریافت تســهیالت با استفاده از ظرفیت 
کامل کارخانه، مذاکره با مشــتریان محصول اکریلیک 
جهت سرمایه گذارى و تأمین سرمایه از دیگر اقدامات در 

دوره جدید بوده است. 

برنامه ریزى هاى الزم انجام شده است
مدیرعامل شرکت پلى اکریل ایران مى گوید: برنامه ریزى 
براى تولید در این مدت صورت گرفته و حفظ تولید اکریلیک 

با تأمین مواد اولیه پیش بینى شده است. 
وى همچنین از مسئوالن اســتان خواست اقدامات الزم 
در ســفر رئیس جمهور به اصفهان و بازدید از این کارخانه 
را فراهم آورند تا بــا تأمین مواد اولیه کافــى، کارکنان و 
تالشــگران این مجموعه، بتوانند با تمــام قوا و ظرفیت 

کار کنند. 
■■■

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار اصفهان هم با 
اظهار خوشــحالى از حضور در جمع کارکنان، مهندس و 
سهامداران شرکت پلى اکریل که افتخارآفرین کشور هستند 
گفت: ما مسئوالن استان نیز از این شرکت حمایت کرده ایم 
تا شاهد اتفاق مبارکى باشیم که امید است اینگونه حرکات 
تداوم داشته باشد و دغدغه رهبر معظم انقالب در راستاى 

رفع و تسهیل موانع برطرف شود. 
امیررضا نقش افزود: با راه اندازى کارخانه اکریلیک2 امروز 
یک حرکت جهادى انجام شده و ما نیازمند اینگونه حرکات 

در کشور هستیم. 
وى اســتان اصفهان را با دارا بودن بیش از ده هزار بنگاه و 
واحد صنعتى قدرتمند و توانمندى با ارزش افزوده 11 درصد 
استان، نشانه اى از قطب صنعتى و کشاورزى و... آن دانست 
ولى گفت: ما در استان به همین اندازه هم چالش زیاد داریم. 

بازگشت 180 واحد تولیدى 
نقش مى گوید: از 10 هزار بنگاه صنعتى تولیدى اســتان، 
تعداد زیادى راکد یا نیمه فعال بودند که با 40 یا 60 درصد زیر 
ظرفیت کار مى کردند و تا امروز ما توانستیم در ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید 180 واحد تولیدى راکد و یا نیمه فعال را 
به چرخه فعالیت و تولید بازگردانیم که براى تحقق این امر 

670 پرونده در ستاد بررسى شد. 
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار اصفهان در ادامه با 
بیان اینکه با توجه به حضور تیم مدیریتى جدید در شرکت 
پلى اکریل با هدف دستیابى به ظرفیت اسمى، امیدواریم 
این کار تحقق یابــد گفت: تولیدات شــرکت پلى اکریل 
ایران، محصوالتى اســتراتژیک بوده که امید اســت به 
ظرفیت مطلوب برســد و با هّمت، تالش و کوشش همه 

دست اندرکاران، توسعه یابد. 
■■■

نماینده مــردم شهرســتان مبارکه در مجلس شــوراى 
اسالمى هم در ســخنان کوتاهى با تقدیر از تالش همه 
دست اندرکاران در این پروژه ملى گفت: شرکت پلى اکریل 
ایران بعــد از فراز و نشــیب در دهه 90، امــروز موفق به 

راه اندازى کارخانه اکریلیک شد که جاى تبریک دارد. 
پروین صالحى افزود: باالخره این کشتى به ساحل نجات 
رسید و مادامى که در راستاى نقشــه راه تعیین شده رهبر 
معظم انقالب حرکت کنیم کار را به نتیجه رسانده و ما نیز در 
مجلس شوراى اسالمى حمایت هاى الزم را خواهیم نمود. 

نگین نساجى کشور
وى شــرکت پلى اکریل ایران را نگین نســاجى کشور و 
خاورمیانه در گذشته برشــمرد و گفت: امید است همواره 
شاهد پویایى و همدلى در شرکت پلى اکریل ایران و تولیدات 

مناسب این شرکت باشیم. 
■■■

امام جمعه شهرستان مبارکه از دیگر سخنرانان این مراسم 
بود که گفت: به لطف الهى و به همت همه تالشگران این 
کارخانه امروز کارخانه اکریلیک2 راه اندازى شد و این یک 
افتخار اســت و مى توان آن را سنگر اول مبارزه با دشمنان 
برشمرد.  حجت االسالم  والمسلمین مهدى موسوى افزود: 
براى تداوم فعالیت این سنگر، دولت و مسئوالن استان و 
شهرستان باید حمایت هاى الزم را صورت دهند. ضرورت 
وجود اینگونه کارخانجات را احساس کنند چرا که اگر این 
حمایت ها صورت نگیرد مثل آن است که کارى انجام نشده 
است.  وى ادامه داد: دست پرتوان و قدرتمند کارکنان این 
پروژه نیز براى به ظرفیت رساندن آن بسیار مؤثر است که 

امید است اینگونه شود. 
■■■

مدیرکل صمت اســتان اصفهان هم گفــت: وظیفه خود 
مى دانــم از مجموعه هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت 
پلى اکریل ایران که مدتى اســت در شــرکت پلى اکریل 
مستقر شده اند و تالشى جهادى را در پیش گرفتند و موجب 

شکوفایى آن شدند که براى ما افتخار است تشکر کنم. 
امیرحسین کمیلى آمادگى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان را براى تسهیل در تأمین مواد اولیه شرکت 
پلى اکریل اعالم کرد و گفت: قول مى دهم مواد اولیه شرکت 

پلى اکریل را براى به ظرفیت رساندن آن تأمین کنیم. 
■■■

مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان هم در این مراسم 
گفت: وظیفه ما حمایت از نیروى کار و پشتیبانى از واحدهاى 
کارگرى و صنعتى است و ما هر تالشــى خواهیم کرد تا 

کارخانه به ظرفیت برسد. 

مرتضى حاجى کاظمــى اظهار امیدوارى کرد شــرکت 
پلى اکریل بتواند با تولیدات مناســب، موجب ســربلندى 

کشور شوند. 
شایان ذکر است: شــرکت پلى اکریل ایران، تولیدکننده 
پلى استر و اکریلیک بوده، که در دهه اخیر با مشکالت فراوان 
مواجه بوده و واردات محصوالت نیز این امر را تشدید نمود. 
در همین حال کارخانه اکریلیــک2 با ظرفیت 39 هزارتن 
طراحى و راه اندازى شد و دوباره به چرخه تولید بازگشت و 
محصوالت متنوع تولید خواهد کرد و اگر مواد اولیه به میزان 
کافى براى این کارخانه تأمین شود، نیاز مشتریان هم تأمین 

شده و محصوالت به بازار عرضه مى شود. 

رضایت مشتریان را مى توان از نقاط قوت راه اندازى شرکت 
پلى اکریل و کارخانه اکریلیــک2 و محصوالت متنوع و 
مورد درخواست مشتریان دانســت. از سوى دیگر کسب 
گواهینامه هاى جهانى نیز برخى از دســتاوردهاى دیگر 

شرکت پلى اکریل ایران به شمار مى رود. 
در مراسم راه اندازى کارخانه اکریلیک2 شرکت پلى اکریل 
ایران، گروه تواشیح  الغدیر این شرکت نیز به اجراى برنامه 

پرداخت. 
همچنین در پایان این مراســم، به مناسبت هفته کارگر از 
کارگران نمونه شرکت پلى اکریل قدردانى شد و مسئوالن از 

خط تولید اکریلیک2 راه اندازى شده، بازدید کردند. 

کارخانه «اکریلیک 2» شرکت پلى اکریل با حضور مسئوالن افتتاح شد

پلى اکریل ایران در مسیر توسعه

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد بهره بردارى از 9 واحد خدماتى پارکینگ طبقاتى فردوسى را از طریق مزایده عمومى و با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 

5001094734000001 به صورت الکترونیکى واگذار نماید. 
زمان انتشار در سایت: 1401/02/08 

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/02/17 ساعت 19:00 
تاریخ بازدید: 1401/02/27

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/02/27 ساعت 19:00
زمان بازگشایى: 1401/02/28 ساعت 15:00 

زمان اعالم به برنده: 1401/02/29
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامى است. 

1. برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت 
اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از 

وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. 
2. کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسى 

و انتخاب مى باشد. 
3. عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس 

حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانى و راهبردى سامانه: 41934 -021

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" موجود 
است.

  سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

  آگهى مزایده اجاره شماره 1684  (نوبت اول)

م.الف: 1310321   

آ چاپ اولچاپ اول

ساسان اکبرزاده

فراخوان مناقصه عمومى
 یک مرحله اى

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان درنظردارد پروژه هاى 
زیر را بصورت مناقصه عمومى از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک  دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ،مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند .
1-عملیات آسفالت گرم معابر روستاى رباط سرخ شهرستان گلپایگان به 

شماره اسناد 1400/2/415 و شماره مناقصه 2001005175000005
2-عملیات اجراى دیوار پیش ساخته بتنى تکمیل جامعه المصطفى اصفهان 

به شماره اسناد429/ 1400/2 و شماره مناقصه 2001005175000006  
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/02/08 مى باشد .

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت :
از ساعت 16روزپنج شنبه  1401/02/08 لغایت ســاعت 16روز پنج شنبه 

تاریخ1401/02/15
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :ساعت 16روزیکشنبه 1401/02/25

مهلت زمانى ارائــه اصل ضمانتنامــه :پایان وقت ادارى روز یکشــنبه 
1401/02/25

زمان بازگشایى پاکت ها :ساعت 9صبح روز دوشنبه تاریخ 1401/02/26
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در 
خصوص اسناد مناقصه وارائه  ضمانتنامه :آدرس :اصفهان ،کوى زمانى ،اداره 

کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان وتلفن :03136288085

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 

رئیس دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) اصفهان از حضور نوبت اولنوبت اول
دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) در هفدهمین نمایشگاه 

قرآن و عترت خبر داد.
دکتر محسن حاج کاظمیان با اشاره به حدیث ثقلین پیامبر 
اکرم(ص) که مى فرمایند: من در میان شما دو امانت نفیس 
و گرانبها مى گذارم «کتــاب ا...» و «عترت» گفت: جوان 

امروز براى فهم آیات محکم و متشابه کتاب آسمانى نیازمند 
نقشه راه است. اگر قرآن را نقشــه راه انسان براى زندگى 
سعادتمندانه در دنیا و آخرت میدانیم ائمه (ع) نیز راهنماى 
این نقشه هســتند. بنابراین ما براى فهم و درك متشابه 

نیازمند اهل بیت (ع) هستیم.
وى افزود: نمایشگاه قرآن و عترت پس از سه سال وقفه در 

محل نمایشگاه بین المللى اصفهان تا امروز 10 اردیبهشت 
ماه از ساعت 16 تا 22 برگزار میگردد.

وى ادامه داد: در این نمایشگاه فعاالن حوزه هاى فرهنگى 
و قرآنى و موسسات حضور دارند و همچنین دانشگاه معارف 
قرآن و عترت(ع) اصفهان به عنوان یک نهاد علمى آموزشى 

حضور دارد.

حضور دانشگاه معارف قرآن و عترت(ع) در نمایشگاه قرآن و عترت

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهردارى نجف آباد، عبدالرسول امامى شهردار 
نجف آباد در جلسه شوراى ترافیک شهرستان که به ریاست موسى مباشرى معاون استاندار و 
فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد در محل احداث پروژه تقاطع غیرهمسطح شهداى دانشجو 

برگزار شد شرکت کرد و از نزدیک در جریان روند پیشرفت این پروژه قرار گرفت.
مصطفى حیدرى مدیر اداره ارتباطات و امور بین الملل شهردارى نجف آباد گفت پروژه تقاطع 
غیر همسطح شهداى دانشــجو یکى از بزرگترین پروژه هاى ترافیکى شهرستان به شمار 
مى رود که بیش از یک دهه جزء مطالبات مردمى بوده اســت که با توجه به بازگشــایى 
دانشگاهها  و خطرخیز بودن آن نقطه جزو پروژه هاى اولویت دار شهرستان قرار گرفته است.

حیدرى افزود پارسال به جهت انتقال ترافیک کمربندى شمال و ورودى شمال شرقى شهر 
نجف آباد کلنگ این پروژه با اعتبار حدود 129/5 میلیارد تومان به زمین زده شد.

وى افزود پروژه زیرگذر دانشگاه مى بایست طبق برنامه 32/7 درصد پیشرفت داشته باشد 
که متاسفانه به علت مشکالتى از قبیل تعارض لوله آب، فیبر نورى در حاشیه غربى و شمالى 

پروژه و وجود خطوط انتقال 20 کیلو ولت برق فشــار قوى با 11/4 درصد پیشرفت واقعى 
حدود 21 درصد از برنامه انحراف داشته که مقرر شد با تالش مضاعف دستگاه هاى خدمات 

رسان و همکارى بیشتر با پیمانکار این مقدار انحراف جبران شود.

روند پیشرفت اجراى پروژه تقاطع غیر همسطح شهداى دانشجو سرعت مى گیرد


