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جوش و لک صورت 
را با این روش ساده 

از بین ببرید!

6000 شىء تاریخى امکان دیده شدن ندارد
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گردوخاك در 
اصفهان امروز به 
اوج مى رسد

استفاده از پیاز به طور کلى براى سالمت، پوست و مو 
بى خطر است. پیاز یکى از مواد غذایى ضرورى روزانه 

است که هندى ها نمى توانند بدون آن کار کنند. چه 
دوست داشته باشید و چه نخواهید، «پیاز» با طعمى 

قوى و تند، بخشى ضرورى از وعده هاى غذایى...

در حالى که شــهر اصفهان ماه خرداد را با هواى 
قرمز و ناسالم براى عموم آغاز کرد، هواشناسى 
استان هشدار داد که امروز اوج هجوم گرد و غبار 
به آســمان شهر اســت. در همین حال دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان هم از شهروندان خواست 
تا حد امکان از خروج غیرضرورى از منزل و تردد 

بى مورد در معابر شهرى خوددارى کنند.
بر اساس اطالعات مندرج در سامانه پایش کیفى 
هواى کشور، کیفیت هواى کالنشهر اصفهان در 
وضعیت قرمز و ناســالم براى عموم قرار گرفت. 
نکته قابل تأمل این است که از 14 ایستگاه پایش 

دائم کیفى هواى...

آرد اصفهان در مرز ترکیه یک میلیون تومان معامله مى شودآرد اصفهان در مرز ترکیه یک میلیون تومان معامله مى شود
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار:معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار:
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انتقاد مدیرکل میراث فرهنگى از کمبود موزه در استان اصفهان

موقعیت جدید براى گلر ذوب آهن 
دروازه بان جوان ذوب آهن به تیم ملى امید دعوت شد.

در حالى که مهدى مهدوى کیا فهرست نهایى خود براى حضور در رقابت هاى 
قهرمانى آسیا معرفى کرده بود، باشگاه ذوب آهن با دعوتنامه دروازه بان جوان 
خود پارسا جعفرى مواجه شــد تا به این ترتیب او نیز در تمرینات تیم امید 
شرکت کند. پارســا جعفرى این فصل با عبور از سد دو گلر نامدار یعنى 

حبیب فرعباسى و شهاب گردان موفق شد...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

جزئیات حقابه 
شرق و غرب

توضیحات معاون استاندارى اصفهان 
درباره یک موضوع پرمناقشه 

چشم اسکوچیچ به گلر چهارم؟
از تهدید تا فرصت درون دروازه تیم ملى

7

پیروزى درپیروزى درAAFFCC کاپ کاپ
 با بازیکن ایرانى با بازیکن ایرانى

رونمایى وزیر میراث رونمایى وزیر میراث 
فرهنگى از بعضى ناگفته ها؛فرهنگى از بعضى ناگفته ها؛

گنج یابىگنج یابى
به سیاسیونبه سیاسیون

رسیده است!رسیده است!
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معاون اول قوه قضاییه:معاون اول قوه قضاییه:

از تخلفات از تخلفات 
راهنمایى و راهنمایى و 

رانندگى باید رانندگى باید 
جرم زدایى جرم زدایى 

شودشود
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علیرضا  افتخارى درباره علیرضا  افتخارى درباره 
خرمشهر مى خواند

2

براى بیستمین سال متوالى ، بازنشســتگان نمونه تأمین اجتماعى اصفهان شناسایى و 
تجلیل خواهند شد.

به گزارش روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان، سازمان 
تأمین اجتماعى به مناسبت 25 ذى الحجه "روز خانواده و تکریم بازنشستگان" به منظور 
ترویج فرهنگ تکریم و ارج نهادن به مقام ارزشمند بازنشستگان، همسران بازمانده و از 
کارافتادگان کلى نمونه، به عنوان اسوه هاى صبر و استقامت و خردورزى در جمع خانواده 
و جامعه، نسبت به انتخاب و تجلیل از این عزیزان اقدام مى نماید، لذا براى بیستمین سال 
متوالى بازنشسته نمونه، ازکارافتاده کلى نمونه، همســر بازمانده نمونه تأمین اجتماعى 
اصفهان شناسایى و از برگزیدگان همزمان با روز خانواده و تکریم بازنشستگان تجلیل 

خواهد شد.
از این رو تمامى بازنشســتگان و مســتمرى بگیران تأمین اجتماعى در این سه گروه 
مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر از طریق سایت رسمى سازمان تأمین اجتماعى به 
آدرس: www.tamin.ir و یا تماس تلفنى با شــعب ســازمان و دفاتر کانونهاى 
بازنشستگى در سراسر کشور اقدام  و چنانچه عالقه مند به حضور در این فراخوان هستند 
به شعب تأمین اجتماعى یا کانون هاى بازنشستگى مراجعه و  فرم هاى مربوطه را تکمیل 

و به همراه مستندات الزم به مراکز مذکور تحویل نمایند.
کارآفرینى ، ایجاد اشتغال در دوران بازنشستگى ، کسب موفقیت هاى علمى ، فرهنگى ، 
ورزشى و هنرى ، ایثارگرى ، تدریس در مراکز دانشگاهى و علمى با ارائه گواهینامه معتبر، 
پیشرفت هاى تحصیلى ، تربیت فرزندان شایسته حائز موفقیت هاى علمى فرهنگى و ... و 
مشارکت در امور عام المنفعه و خیریه از ویژگى هاى بارز چهره هاى نمونه مستمرى بگیران 

تأمین اجتماعى است.
شایان ذکر است در سالجارى سازمان تأمین اجتماعى از 200 مستمرى بگیران نمونه خود 

تجلیل خواهد نمود که سهم استان اصفهان 10 نفر است.
 آخرین مهلت ارسال و تحویل مدارك هجدهم خردادماه سال جارى خواهد بود.

بازنشستگان نمونه تأمین اجتماعى 
اصفهان تجلیل مى شوند
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موق
دروازه بان جوا
در حالى
قهرم
خو
ش
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ت تهدید از
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: در مجموع براى 
73 میلیون و 300 هزار نفر در دور اول براساس اسناد و 

مدارك یارانه واریز شده است.
حجــت ا... عبدالملکى افــزود: به حــدود 5 میلیون و 
900 هزار نفر از افــرادى که در فروردیــن ماه یارانه 
تعلق مى گرفت، در اردیبهشــت ماه یارانه اى پرداخت 
نشــد و در مجموع براى 73 میلیــون و 300 هزار نفر 
در دور اول براســاس اســناد و مدارك یارانــه واریز 

شده است.
عبدالملکى در واکنش به انتقاد نماینده ها درخصوص 
قطع یارانه برخى افراد، گفت: براساس قانون باید یارانه 

دهک هاى پردرآمد حذف شــود اما اگر مى خواهیم به 
همه افراد و اقشــار یارانه دهیم اینگونه یارانه در اختیار 

افراد ضعیف جامعه قرار نخواهد گرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى درخصوص یارانه نان 
نیز گفت: وزارت کشور در حال بررسى اطالعات افراد و 
حتى اتباع خارجى در کشور است تا یارانه نان در اختیار 
همه قرار بگیرد البته دولــت هنوز بر روى بحث نان به 
تصمیم نهایى نرسیده و این موضوع به صورت پایلوت 
در زنجان در حال بررســى اســت و براساس تصمیم 
دولت یارانه نان هیچ شخصى حتى اتباع خارجى قطع 

نخواهد شد. 

معاون اول قوه قضاییه گفت: برخى موضوعات مربوط 
به تخلفات راهنمایى و رانندگى که امروزه به عنوان جرم 
تلقى شده اســت، باید جرم زدایى و به کمیسیون هاى 

مربوطه یا شوراى حل اختالف واگذار شود.
حجت االسالم و المســلمین محمد مصدق گفت: در 
حال حاضر ما 1500 نوع عنوان جزائى داریم که فراوانى 
پرونده در این زمینه نداریم. تمام مســائل مد نظر ما در 
رابطه با 30 عنوان است که بیشترین تعداد تولید پرونده 
را دارند و باید تالش کنیم تا از این تعداد حدود 6 مورد 

جرم زدایى و قضازدایى شود.
وى افزود: به عنوان مثال برخى موضوعات مربوط به 

تخلفات راهنمایى و رانندگى که امروزه به عنوان جرم 
تلقى شده اســت، باید جرم زدایى و به کمیسیون هاى 
مربوطه یا شوراى حل اختالف واگذار شود و مشکالت 
هر ســازمان براى حل و فصل باید به خود ســازمان 

واگذار شود.
وى افــزود: معاونت حقوقى قوه قضاییــه برنامه هاى 
خود را در ایــن زمینه به مجلس شــوراى اســالمى 
ارائــه داده و در رابطه با آن جلســات مختلفى صورت 
گرفته اســت که پس از جمع بندى مــوارد و تصویب 
الیحه مذکــور، نتایج آن بــه اطالع عمــوم خواهد 

رسید.

73 میلیون و 300 هزار نفر 
یارانه گرفتند

از تخلفات راهنمایى و 
رانندگى باید جرم زدایى شود

علیرضا افتخارى درباره 
خرمشهر مى خواند

  موسیقى ما|مجدالدیــن معلمــى، 
دبیر گرامیداشــت چهلمین سالگرد آزادسازى 
خرمشــهر قهرمان با عنوان «شهر آسمانى» 
مى گوید روز ســوم خــرداد ماه، یــک قطعه 
موســیقى با عنوان «خرمشــهر مقــاوم» به 
خوانندگى علیرضا افتخارى رونمایى مى شود. 
علیرضا افتخارى پیــش از این نیز تک آهنگ 
«شــهرخون» را ارائه کرده اســت. این اثر به 
مناســبت هفته دفاع مقدس و شهداى هشت 
سال جنگ تحمیلى تولید شده است. ترانه سرا 
و آهنگساز این اثر ابوالفضل صادقى نژاد است و 

فرید قهرمان پور تنظیم کننده آن است. 

فروش کوه  در زنجان! 
  تسنیم|رئیس کل دادگســترى استان 
زنجان از ورود دادگســترى و سازمان بازرسى 
به فروش کوه ها در روســتاى پایین کوه اشاره 
کرد. حجت االسالم اسماعیل صادقى نیارکى 
اظهار کرد: در حال حاضر هیــچ پیش داورى 
انجام نمى دهیم ولى اگر ثابت شود برخى افراد 
یا دســتگاه هاى اجرایى در ایــن زمینه تخلف 
کرده اند به طور قطع برخورد مى کند، باید صبر 

کرد تا بررسى سازمان بازرسى به پایان برسد.

رکوردشکنى طوفانى
همانطــور کــه انتظــار    تجارت نیوز|
مى رفت، بیشینه ســرعت وزش بادهاى 120 
روزه در ایستگاه فرودگاهى زابل در شنبه شب 
به 126 کیلومتر بر ساعت رســید و گردوغبار 
حاصل از آن شعاع دید افقى در این شهر را هم 
اکنون به 300 متر کاهش داده است. درتیرماه 
سال 1358 بیشینه سرعتى معادل 148 کیلومتر 
بر ساعت به وقوع پیوسته بود و بعد از آن نیز این 
عدد به 130 کیلومتر بر ساعت در خرداد 1363 
ثبت شده اســت. بعد از گذشت 38 سال، شنبه 
شب در ایستگاه فرودگاهى زابل بیشینه سرعت 
باد به 126 کیلومتر بر ساعت هم رسید که در 38 

سال گذشته بى سابقه بوده است.

بیمه طالیى بر مى گردد 
سخنگوى وزارت آموزش و پرورش    ایرنا|
درباره بیمه طالیى معلمــان جزئیاتى را اعالم 
کرد. صادق ســتارى فرد در حســاب کاربرى 
خود در توییتر نوشــت: با پیگیرى جدى وزیر، 
بیمه طالیى (تکمیلــى) فرهنگیان با خدمات 
و پشتیبانى مناسب بهداشــتى و درمانى بعد از 

سال ها احیا شد. 

150 بز و گوسفند 
سوختند

ظهــر روز شــنبه در محوطه اى    میزان|
فنس کشى شده در حوالى روســتاى جعفرآباد 
اسالمشهر 150 بز و گوسفند که در جوار تلى از 
ضایعات چوب و الستیک نگهدارى مى شدند 

زنده در آتش سوختند. 

فرزندآورى
 برکت زیادى دارد 

  دیده بان ایران|مدیــر تخصصى تبلیغ 
معاونت تبلیغ حوزه هاى علمیه گفت: در گذشته 
نه چندان دور، در کشــور خانــواده پرجمعیت 
داشتیم که با وجود مشکالت مالى که داشتند 
ولى فرزندان آنها منشــأ خیرات فراوانى براى 
کشور شــدند. پس مقوله معیشــت نمى تواند 
دلیل عمده براى عدم فرزندآورى باشد. حجت 
االســالم والمســلمین طاهرى گفت: االن 
هم باید جبهــه قوى بیاید و به مــردم بگوید، 
فرزنــدآورى، برکت زیاد و تــک فرزندى هم 

داراى مشکالتى است.

خبرخوان

مهران موسوى خوانسارى
آیا کنار رفتن هند از چرخه صادرات جهانى گندم تأثیرى 

بر بازار ایران خواهد گذاشت؟  
اخیراً دولت هند اعالم کرده اســت جهت حفظ امنیت 
غذایى خود، صادرات گندم به کشورهاى دیگر را محدود 
کرده است. این در حالى است که جنگ روسیه با اوکراین 
به دلیل نقش قابل توجه این دو کشــور در صادرات غله 
(و به خصوص گندم) باعث اختالل قابل توجه در زمینه 
تأمین استراتژیک ترین محصول غذایى در سطح جهان 

شده است.
اما در این شــرایط وضعیت کشور ما چگونه خواهد شد؟ 
آیا ایران توانایى تأمین گندم مورد نیازش را دارد؟ آمارها 
نشان مى دهد ساالنه حدود 12 میلیون تن گندم، مورد 
نیاز صنف و صنعت در کشور ماست. از این میزان حدود 
چهارمیلیون تن در داخل تولید مى شود و قریب هشت 

میلیون تن مابقى باید از کشورهاى دیگر وارد شود.
در میان کشــورهاى صادر کننده گندم به ایران در سال 
1400 (یعنى پیش از جنگ اوکراین)،  روسیه با بیش از 
2/5 میلیون تــن صادرات گندم به ایــران در صدر قرار 
داشــت. بعد از روس ها، ایران به ترتیب از کشــورهاى 
امارات عربى متحده، عراق، انگلیس، هلند، ســنگاپور 
و آلمان گندم وارد مى کرده اســت. در این لیســت نام 
هنگ کنگ، ایتالیا، قزاقســتان و ترکیه هم به چشــم 

مى خورد
جالب آنکــه در این لیســت نامــى از هند به چشــم 
نمى خورد. واردات گندم از اوکراین هم قابل توجه نیست. 
البته رئیس بنیاد ملى گندمکاران ایران معتقد است سال 
گذشته 20 درصد گندم وارداتى از اوکراین صورت گرفته 
است اما در آمار گمرك نشــانى از این میزان واردات به 

چشم نمى خورد.

روسیه؛ شاید، هند و اوکراین؛ نه
حداقل از سال گذشته تا کنون تأمین محصول گندم ایران 
تابعى از سیاســت هاى هند و اوکراین نبوده است. این 
درست برخالف آن چیزى است که در جهان مى گذرد. 
بسیارى از کشــورها به خصوص در قاره آفریقا وابسته 
به گندم اوکرایــن بودند اما وقوع جنگ در این کشــور 
دشوارى هاى زیادى براى تأمین گندم این کشورها به 
وجود آورده است. با اعالم آمادگى چندى پیش هند مبنى 
بر جایگزینى خأل به وجود آمده در جهان با محصوالت 
این شــبه قاره، امید به اردوى گرســنگان بازگشت اما 
هندى ها هفته گذشته از تعهدشان براى صادرات گندم 
عقب نشستند تا سایه نگرانى دوباره بخش هایى از جهان 

را فرا بگیرد.
فروردین ماه امســال ســازمان ملل متحد اعالم کرد 
36 کشــور جهان براى تأمین و واردات بیش از نیمى از 

گندم مورد نیــاز خود روى محصول تولیدى روســیه و 
اوکراین حساب مى کنند که شامل برخى از فقیرترین و 
آسیب پذیرترین کشورهاى جهان محسوب مى شوند. 
این کشورها همان هایى هســتند که تصور مى کردند
 مى توانند گندم هنــد را جایگزین بخشــى از واردات 
محصول از روســیه و اوکراین کنند که البته حسابشان 

اشتباه از آب درآمد.
خبر خوب اینکه نام ایران در این فهرســت به چشــم 
نمى خورد. آمار جدیدگمرك از واردات گندم درماه اول 
امســال (یعنى در اوج جنگ در اوکراین) نشان مى دهد 
که روســیه همچنان رتبه اول صادرکنندگان گندم به 
ایران را در اختیار داشته اســت. بر اساس این گزارش، 
در فروردین ماه سال جارى 763 هزار تن به ارزش بیش 
از 306 میلیــون دالر گندم وارد ایران شــده که از این 
میزان 198 هزار تن به ارزش 79 میلیون دالر از روسیه

 بوده است.
این رقم به طور میانگین تقریباً معادل همان میزان گندمى 
است که روس ها در سال گذشته (که هنوز از جنگ خبرى 
نبود) به ایران صادر مى کردند و نشــان مى دهد میزان 
صادرات از آن کشور القل در ماه اول امسال تغییر چندانى 
با ماه هاى پیش تر نداشته است. به نظر مى رسد روابط 
مناسب ایران با روسیه در ادامه پیدا کردن این روند نقش 

مهمى ایفا نماید.

به دنبال کشف منابع جدید گندم
چند روز پیش، مهدى صفرى معاون دیپلماسى اقتصادى 
وزارت امور خارجه از تهاتر نفت ایران با غالت کوبا خبر 
داد که نشــان مى دهد کشــورمان براى جبران کمبود 

احتمالى واردات گندم در حال برنامه ریزى است. 
این در حالى است که بعضى کارشناسان درباره توانایى 
کوبا براى پر کردن جاى روســیه در چرخه گندم ایران 
تردیدهایى را مطرح کرده اند.آنها تأکید مى کنند باید به 
جاى اهمیت بخشیدن بر واردات از کشورهایى مانند کوبا، 
گندم مورد نیاز کشور را از مراودات تجارى با کشورهایى 
که جــزو تأمین کنندگان عمده و اصلــى غالت در دنیا 
محسوب مى شوند مانند برزیل، آرژانتین، آمریکا، استرالیا، 

کانادا، اورگوئه، آلمان و فرانسه تأمین کرد.
البته در میان این کشــورها، به جز آلمان همواره روابط 
ایران با اروپایى هــا و آمریکایى ها حســنه نبوده و لذا 
نمى توان تضمین صددرصدى در تأمین گندم کشور از 
این دولت ها داد اما ماجرا درباره کشورهاى دیگر مانند  
برزیل و آرژانتین متفاوت اســت. از بحث هاى سیاسى 
قدیمى بین ایران و آرژانتین گذشته، روابط ایران با این دو 
کشور همواره توأم با تفاهم دو طرفه بوده که این تفاهم 
مى تواند در مراودات تجارى بین ایران و آن کشورها نیز 

مد نظر قرار بگیرد.
برزیل و آرژانتین در صدر جدول قدرتمندترین کشورهاى 

تولید کننده محصوالت کشاورزى قرار دارند و از سویى 
تمرکز بخشى از سیاست خارجى ایران بر گسترش روابط 
با کشورهاى آمریکاى جنوبى مى تواند شامل گسترده تر 

شدن همکارى هاى اقتصادى با این کشورها نیز باشد. 
همین چنــد روز پیش اعالم شــد کــه واردات گندم 
کشــورهاى عربى از برزیل بیش از 5 برابر شــده است 
که نشان مى دهد کشورهاى اطراف ما نیز نسبت به این 
موضوع حساســیت هاى خود را دارند و به همین دلیل 
دستگاه سیاست خارجى ایران نیز باید در این باره با قدرت 

بیشترى عمل کند.
باید پذیرفت که جنگ اوکراین موجب تغییرات مهمى 
در سیاست هاى غذایى کشــورها شده و فعًال هم چشم 
انداز روشنى از بازگشت فورى به شرایط پیشین به چشم 
نمى خورد. امروز گنــدم از حیطه یــک موضوع صرفًا 
اقتصادى خــارج و به امرى در حد روابط بین کشــورها 
تبدیل شده است. پس نگاه صرف اقتصادى به راه هاى 
جبران کمبود احتمالى صادرات گندم نمى تواند گره اى 

از مشکل باز کند. 
جنــگ در اوکرایــن پنجــره جدیــدى بــه ســمت 
همــکارى هاى کمتــر تجربه شــده در ابعــاد داخلى 
و بیــن المللــى بــاز کــرده اســت. موضــوع گندم 
مى تواند در قالب همین همکارى ها به ســهولت حل و

 فصل شود.

جنگ اوکراین و چشم انداز جدید  براى ایران

افق واردات گندم از آمریکاى جنوبى 800 هزار درخواست از دولت 
صولــت مرتضــوى،    همشهرى آنالین|
معاون اجرایى رئیس جمهور درباره ســفرهاى استانى 
دولت با بیان اینکه در 21 ســفر انجام شده حدود 800 
هزار درخواســت و تماس تلفنى صورت گرفته، گفت: 
همکاران به درخواســت هاى کتبى بسنده نمى کنند 
و سیســتم «ســامد» تقریبًا 120 نفر کاربــر دارد که 
تماس هاى تلفنى افراد را رصد و ثبت مى کنند و به باالى 

85 درصد این درخواست ها پاسخ داده شده است.

اعتراف درباره واکسن کرونا 
  ایرنا|رئیس سازمان غذا و دارو ضمن اعتراض 
به عدم واردات بهنگام واکسن، مرگ 700 ایرانى در 
هر روز را نتیجه عدم واردات به موقع واکسن دانست. 
رئیس ســازمان غذا و دارو گفت: تأمین واکسن به 
موقع از طریق واردات انجام نشد، در دولت سیزدهم 
با دستور رئیس جمهور و وزیر بهداشت، مردم نجات 
پیدا کردند. بهرام دارابى افزود: متأسفانه در انتهاى 
دولت گذشته 700 نفر فوت، 50 هزار نفر ابتال در روز 
و 18 هزار نفر در بخش مراقبت هاى ویژه بســترى 

شدند. این آمار وحشتناکى است.

بازگشت چمران
  تسنیم| مهدى چمران، رئیس شوراى شهر 
تهران پس از پشت سرگذاشتن دوران نقاهت بیمارى 
کرونا و پس از چند هفته دورى از شوراى شهر تهران، 
در صحن علنى شوراى شهر تهران حاضر شد. این در 
حالى ا ست که در هفته هاى اخیر پرویز سرورى، نایب 
رئیس شوراى شــهر تهران ریاست جلسات شوراى 

شهر تهران را برعهده داشته است.

بنزین گران نمى شود 
ســخنگوى دولت گفت کــه قیمت    ایسنا|
بنزین افزایش پیدا نمى کند. على بهادرى جهرمى، 
ســخنگوى دولت تأکید کرد کــه دولت هیچگونه 
تصمیم یا حتى برنامه اى براى افزایش قیمت بنزین 

یا سایر فراورده هاى نفتى ندارد.

فقط سالم!
  ایسنا|«جو بایدن» دیروز (یک شنبه) قبل از 
ســفر به ژاپن به عنوان بخشى از سفرش به آسیا در 
سئول در پیامى ساده و معمولى، به رهبر کره شمالى 
گفت: «سالم...فقط همین!» پاسخ کنایه آمیز بایدن 
وقتى که از او پرســیده شــد چه پیامى براى «کیم 
جونگ اون»، رهبــر کره شــمالى دارد، به نحوى 
بر رویکرد «کــم اهمیت» دولت آمریــکا در قبال 

تنش هاى حل نشده با کره شمالى تأکید کرد. 

قرار است
 تمدن نوینى ایجاد کنیم 

  ایسنا|فرمانده دانشگاه امام حسین (ع) گفت: در 
حرکت قطار پیشرفت اسالمى دو ریل تمدن غرب و 
تمدن اسالمى وجود دارد که تمدن غرب ما را به سراب 
مى رساند؛ البته ریل تمدن اسالمى کامل نیست و براى 
کامل سازى آن قرار نیست در تمدن سازى تقلید کنیم 
بلکه قرار اســت تمدن نوینى ایجاد کنیم. محمدرضا 
حسنى آهنگر افزود:پدیده اى شبیه به انقالب صنعتى 
در حال شــکل گیرى است و نظام ســلطه، دنیا را با 

استفاده از فضاى مجازى در اختیار مى گیرد. 

قالیباف رئیس مى ماند... 
  تابناك|آنطور کــه از نماینــدگان جناح هاى 
مختلف مجلس شــنیده مى شــود، بــه رغم همه 
واکنش هــاى عمومى به ماجراى ســفر جنجالى و 
همچنین همراهى برخى جناح هاى داخل مجلس و 
افرادى در داخل دولت در افشاى این ماجرا و عمومى 
شدن آن، محمد باقر قالیباف براى یکسال دیگر هم 

در قامت ریاست مجلس حضور خواهد داشت.

مهــران رجبــى از پرکارتریــن بازیگران طنز ســینما و 
تلویزیون اســت که از 25 ســال پیش بــا نقش هایى که 
بازى کرده خاطرات فراوانى براى دوســتدارانش رقم زده 
اســت. رجبى که این روزها در یک آپارتمان 160 مترى 
در کرج زندگى مى کند در گفتگو با «همشــهرى آنالین» 
داســتانى باورنکردنى از رد کردن هدیه میلیاردى یکى از 
دوستدارانش را تعریف کرده است. روایت مهران رجبى از 

این ماجرا را بخوانید:
«چند سال پیش در میهمانى رسمى، یکى از افراد مشهور و 
پولدار که سر میز شام کنارم نشسته بود، بعد از احوالپرسى 
و تعارفات معمول گفت: من و همسرم خیلى تو را دوست 

داریم و عاشــق فیلم ها و بازیگرى ات هستیم براى همین 
دلم مى خواهد به جبران لحظه هاى خوشى که برایمان خلق 
کردى، یک آپارتمان بزرگ و لوکس در شمال تهران به تو 
هدیه بدهم. اول از این پیشنهاد جا خوردم.  با خودم گفتم 
وقتى یک چنین آدمى از آپارتمان لوکس صحبت مى کند، 
احتماًال منظورش یک پنت هاوس چند ده میلیاردى است 
و من نباید به هیچ وجه زیر بار پذیرش این هدیه گرانقیمت 
بروم. از طرفى ممکن است این شخص به هر دلیلى خداى 
ناکرده فردا مفسد اقتصادى از کار دربیاید و حساب و کتابش 
را در بیاورند و بفهمند یک آپارتمان بــه من داده، بگویند 
رجبى با او همدست بوده تا بیایم ثابت کنم که بى گناهم، 
اعتبارم از بین برود. از طرف دیگر، اگر پس از مدتى سکونت 
در آن آپارتمان ناچار شوم آن را پس بدهم، زندگى در خانه 
160 مترى کرج براى بچه هایم سخت مى شود و ...خالصه 
دردسرتان ندهم در کسرى از ثانیه این حساب و کتاب ها را 
در ذهنم مرور کردم و گفتم: شما به بنده لطف دارید اما من 
نمى توانم هدیه شما را قبول کنم. آن بنده خدا که معلوم بود 
انتظار شنیدن این حرف را نداشت، کمى جا خورد و پس از 
کمى تأمل سوییچ یک لکسوس از جیش درآورد و گفت: 
اشــکال ندارد ولى این را دیگر قبول کنید! باز هم همان 
حســاب و کتاب ها را در ذهنم مرور کردم و با عذرخواهى 
هدیه اش را نپذیرفتم و در نهایت براى اینکه دلخور نشود، 

دعوتش را براى یک شام خانوادگى قبول کردم.»

وزیر میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع 
دســتى در پنجمین گردهمایــى فرماندهان 
و مدیران پایگاه هاى یــگان حفاظت میراث 
فرهنگى در بخشى از سخنانش به گزارش ها 
و ادعاهــاى مربوط بــه گنج  که از ســوى 
برخى شــخصیت هاى سیاســى در اختیار او 
قرار مى گیرد،   اشــاره کرد و  با بیان اینکه این 
صحبت هــا نمى تواند و نباید محرمانه باشــد 
گفت: گزارش شده بود که مثًال گنجینه حضرت 
سلیمان در فالن روستا وجود دارد و اگر حفارى 
نکنید به دست نااهلش مى افتد و با این گنجینه 
مى توانید جمهورى اســالمى را نجات بدهید، 
ما هم مجبوریم مطالعه اولیه و تحقیق میدانى 

انجام دهیم و بعد اطالع رسانى کنیم.
... ضرغامــى ســپس از یکــى از  عــزت ا
شخصیت هاى دولت نام برد که این گزارش ها 
را بارها به وزارت میراث فرهنگى داده اســت 
و افزود:  یکى از سیاســیون که ارتباط گرفتن 
با ایشــان هم بسیار سخت اســت، چند بار به 
بنده گزارش دادند که بنا بر گزارش هاى یک 
زمین شناس معروف، در فالن نقطه گنجینه اى 
وجود دارد، ما هم تحقیق میدانى را آغاز کردیم، 
چندین متــر آن منطقه را به پاییــن و چپ و 

راست حفارى کردیم و آخر سر اعالم کردم که 
مى خواهیم دستور توقف بدهیم، چون چیزى 

پیدا نشده است.
ضرغامى بیان کــرد: ما همه نوع گزارشــى 
داریــم، بعضى هــا بــه صراحــت مى گویند 
ثروت هایــى وجــود دارد، امــا بــه درون 
سیســتم خود اعتمــاد نکنیــد، جریان هاى 
فاســدى هســتند که بــه محــض اطالع 
یافتــن ســراغ آن مى روند، محرمانــه اقدام 
کنید، ولى بــه آنها هم ثابــت کردیم که این

گونه نیست.
وزیــر میراث فرهنگــى به گــزارش یکى از 
نمایندگان مجلس درباره گنجیابى ها اشــاره 
کرد و گفت: نماینده جامعه کلیمیان در مجلس 
مى گفت، گورستان کلیمیان متروکه شده ولى 
برخى بر ایــن باورند که اموات مــا را با طال و 
جواهر دفن کرده اند و این قبرســتان را شخم 
زده اند. درخواست کرد فنس بکشیم، گفتم ما 
حتى بودجه این کار را نداریم، اما قرار شد یگان 
حفاظت از این گورستان بازدید داشته باشد و 
با هر کســى که زمین را آنجا مى َکَند، برخورد 
کند تا فضاى این گورســتان بــراى حفاران 

ناامن شود.  

بازیگر معروف
 آپارتمان لوکس را نپذیرفت 

گنج یابى
 به سیاسیون رسیده است!
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امروز در مبارزه با فساد، 
خرمشهرها در پیش رو داریم

رییس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: امروز در 
عرصه هاى مختلف از جمله مبارزه با فساد و شکستن 
گردن غارتگران و بدخواهان نظام و برقرارى عدالت 
قضایـى و اجتماعـى، مسـائل سیاسـى، فرهنگـى، 
دیپلماسى و اقتصادى، خرمشهرها در پیش رو داریم. 
حجت االسالم والمسلمین اسـدا... جعفرى در  آیین 
گرامیداشت سالروز آزادى خرمشـهر در دادگسترى 
کل اسـتان افـزود:  شـهدا، جانبـازان و ایثارگـران 
بزرگتریـن ذخیره و سـرمایه ملت و نظام محسـوب 
مى شـوند و با مدد از این سـرمایه ها و تأسـى از این 
الگوهاى ماندگار و ذخایر ارزشمند معنوى مى توان در 
حل مشکالت کنونى کشور مانند دوران دفاع مقدس 

به پیروزى و قله افتخار رسید.

جزئیات جمع شدن 
داربست هاى مسجد امام (ره)

داربسـت هاى مسـجد امـام (ره) پـس از 11 سـال 
بازگشایى مى شود. . عملیات مرمتى گنبد این مسجد 
با مرمت 16 ترك ایـن بناى جهانـى و اعتبارى بالغ 
بر 6 میلیارد و 100 میلیون تومان انجام شده است تا 
شرایط نگهدارى یکى از شاخص ترین بناهاى ایران 
بهبود یابد. بنـا بر گفته مدیرروابـط عمومى اداره کل 
میراث فرهنگى، گردشـگرى و صنایع دستى استان 
اصفهان در روزهاى گذشته علم 400 ساله این گنبد 
در رأس آن جایگذارى شـد و در روزهاى آتى بخش 
اول داربسـت ها جمـع آورى مى شـود. طبـق اعالم 
شهرام امیرى، عملیات جمع آورى داربست ها در طى 
دو هفته انجام مى شود و هم زمان با آن نیز شست و 

شوى ترك هاى مختلف این گنبد صورت مى گیرد.

صدور پروانه رایگان
در شهرك هاى صنعتى استان اصفهان صدور پروانه 
رایگان است. مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى 
اسـتان در ارتباط تلفنى بـا بخش خبرى 20 شـبکه 
اصفهان گفت: مخالف طرح توسـعه واحد سنگبرى 
نیسـتیم و بحث پایـان کار مطابـق با مقـررات ملى 
ساختمان هرگونه سـاخت و سـاز باید زیر نظر نظام 
مهندسى ساختمان باشد. رسول سـوارى افزود: این 

شرکت آمادگى هرگونه همکارى را دارد.

مدیر خانه مطبوعات
 تغییر کرد

ناصر بهروان بـه عنوان مدیر جدیـد خانه مطبوعات 
استان اصفهان معرفى شد. بهروان با کسب اکثریت 
آرا بـه عنوان ششـمین مدیر خانه مطبوعات اسـتان 
انتخاب شد. پیش از این منصور گلنارى عهده دار این 

مدیریت رسانه اى و مطبوعاتى بود.

سمپاشى 
منهول هاى فاضالب  

عملیات سمپاشى هزار منهول فاضالب شهر بویین 
و میاندشت آغاز شد. به گزارش روابط عمومى آبفاى 
منطقه، این عملیات به منظور مبارزه با حشرات موذى 
و سوسـک ها و همچنین افزایش بهداشت عمومى 

شهروندان در دستور کار شرکت قرار گرفت. 

کمبود مدرسه در برخى 
شهرهاى جدید 

اسـتاندار اصفهان گفت: برخى شـهرهاى جدید این 
استان مانند شهر بهارسـتان از وجود مراکز آموزشى 
کافى برخـوردار نیسـتند. سـیدرضا مرتضوى گفت: 
قانون تشکیل شوراهاى آموزش و پرورش در حالى 
بر ضرورت احـداث مدرسـه و فضاهاى آموزشـى و 
پرورشـى همزمان با اجـراى پروژه هاى سـاختمانى 
تاکید مى کند که برخى شهرهاى جدید استان مانند 
شهر جدید بهارسـتان از وجود مراکز آموزشى کافى 

برخوردار نیستند.

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع اســتان 
اصفهان گفت:این خطه تاریخى داراى  هزار و 800 "سایت 
موزه "و 17 موزه است اما به دلیل نبود موزه استاندارد و غنى 
هنوز نتوانسته به محلى براى جذب گردشگر و درآمد از این 

مسیر تبدیل شود.
علیرضا ایزدى با بیان اینکه منظور از سایت موزه، فضاى 
بناهاى تاریخى مثل چهل ستون و آثار باستانى است افزود: 
در هیچ  از سایت موزه ها امکان نصب ویترین و به نمایش 

گذاشتن اشیاى تاریخى فراهم نیست.
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع  استان 
اصفهان گفت: بالغ بر 6 هزار شىء تاریخى کشف شده از 

نقاط مختلف اصفهان از جمله تپه اشرف در اختیار میراث 
فرهنگى است که بعلت نبود موزه و فضاى مناسب امکان 

به نمایش در آمدن آن براى عموم وجود ندارد. 
وى گفت: از 17 باب موزه در اصفهان هشت موزه دولتى 
است و مابقى در اختیار بخش خصوصى قرار دارد که فضاى 
کافى براى ارائه اشیاى تاریخى و قیمتى ندارند  و ضرورت 

ایجاد یک موزه در خور و شان این خطه احساس مى شود.
ایزدى با بیان اینکه کارخانه ریسباف ظرفیت خوبى براى 
تبدیل به ساختار  موزه اســتاندارد و قابل قبول دارد گفت:  
تاکنون هماهنگى و  اقدام بین بخشى در این زمینه انجام 

نشده است.

معاون هماهنگى امــور اقتصادى اســتاندار اصفهان 
گفت: آرد اصفهان در بازار سیاه و مرز ترکیه هم اکنون 

کیسه  اى یک میلیون تومان معامله مى شود.
امیر رضا نقش روز شــنبه در نشست خبرى با اصحاب 
رسانه که درخصوص تبیین اجراى طرح مردمى سازى 
یارانه ها و توزیع عادالنه آن برگزار شــد، به توزیع هاى 
خارج از شبکه و فســاد و رانت ایجاد شده ناشى از طرح 
ارز ترجیحى اشاره کرد و ابراز داشت: هم اکنون عده اى 
در همین شــهر اصفهان آرد را بدون ترس با نرخ آزاد 
کیســه اى 650 هزار تومان مى فروشند و این به معناى 

نشتى در شبکه توزیع است.

وى با بیــان اینکــه آرد یارانه اى در اصفهــان تا یکم 
اردیبهشــت ماه امسال کیســه اى 38 هزار تا 48 هزار 
تومان فروخته مى شد، اظهار داشــت: در اصفهان بازار 
ســیاه آرد به وجود آمده و هم اکنون در مرز ترکیه آرد 
اصفهان تا یک میلیون تومان نیز توســط قاچاقچیان 

معامله مى شود.
معــاون اقتصــادى اســتاندارى اصفهــان افــزود: 
ماکارونى با آرد 2700 تومان تا یک اردیبهشــت تولید 
مى شــد و به همین دلیل ارزان بودنش تا 65 کشــور 
هم صادر مى شــد و 5 برابــر این واســطه ها منفعت

 مى بردند.

آرد اصفهان در مرز ترکیه یک 
میلیون تومان معامله مى شود 

6000 شىء تاریخى
 امکان دیده شدن ندارد

معاون هماهنگــى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
با بیان اینکــه از ابتدا قرار بود حقابه کشــاورزان غرب 
اصفهان از خرداد به بعد تحویل داده شــود، گفت: قرار 
بود 50 میلیون مترمکعب آب از کوهرنگ پمپاژ و وارد 
حوضه زاینده رود شود که به دلیل برخى سوء مدیریت ها 

محقق نشد.
مهران زینلیــان در گفت وگو با ایســنا، درباره تحویل 
حقابه هاى کشاورزان شــرق و گالیه کشاورزان غرب 
اصفهان مبنى بر عدم تحویل حقابه شــان، اظهار کرد: 
از ابتداى قــرار بود حقابه کشــاورزان غرب اصفهان از 
خردادماه طى چند نوبت تحویل داده شود، با این وجود 

اکنون حقابه شان را زودتر دریافت کرده اند.
وى درباره وضعیت حقابه کشــاورزان شرق اصفهان، 
گفت: در ســال آبى جارى با تحویل حقابه کشاورزان 
شــرق اصفهان حدود 25 درصد اراضى این منطقه زیر 

کشت رفت.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان با 
بیان اینکه البته برخى اراضى شرق اصفهان در تأمین آب 
خود دچار مشکل شدند، توضیح داد: بخشى از این کشت 
خوب بوده و بخشى کشــت خوب نبود، اما درمجموع 
کشاورزان شــرق اصفهان رضایت نســبى از وضعیت 

کشت خود دارند.
وى درباره زمان باز شدن زاینده رود براى تحویل نوبت 
پنجم حقابه کشاورزان شــرق اصفهان، اظهار کرد: از 

زمان دقیق بازگشــایى آب زاینده رود اطالعى ندارم و 
این توافقى بین صنف کشــاورزان، جهاد کشاورزى و 
شرکت آب منطقه اى است و استاندارى به موضوع زمان 

بازگشایى ورود پیدا نمى کند.
زینلیان درباره تحویل حقابه کشاورزان غرب اصفهان، 
گفت: از ابتدا قرار بود حقابه کشاورزان غرب اصفهان از 
خرداد به بعد تحویل داده شــود و زمانى که کشاورزان 
غرب اصفهان، آب منطقه و جهاد کشــاورزى به توافق 

برسند، حقابه آنها تحویل داده مى شود.
وى با بیان اینکه قرار بود که حقابه کشــاورزان غرب و 
شرق اصفهان به نسبت مســاوى داده شود، منتها چند 
نکته وجود دارد، توضیح داد: بعــد از مصوبات بهمن و 
اســفندماه وزارت نیرو در مورد تحویــل 320 میلیون 
مترمکعبى براى کشت کشاورزان، متأسفانه این حقابه 

محقق نشد.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان با 
اشــاره به اینکه پیش بینى یک میلیارد و 100 میلیون 
مترمکعب میــزان آب قابل برنامه ریــزى براى حوضه 
زاینده رود شــده بود که این عدد محقق نشــد، گفت: 
متأسفانه بخشــى از این آب به دلیل کاهش بارش ها 
محقق نشد و همچنین قرار بود 50 میلیون مترمکعب از 
کوهرنگ پمپاژ و وارد حوضه زاینده رود شود که این نیز 

به دلیل برخى سوء مدیریت ها محقق نشد.
وى با اینکه البته کشاورزان غرب اصفهان به موضوعى 

توجه ندارند، ادامه داد: زمانى که آب براى شرق اصفهان 
رها مى شود، این آب از ســمت غرب به محدوده شرق 
جریان مى یابد که در این شــرایط بخشــى از کشت و 
کار غرب در حاشــیه رودخانه زاینده رود با نفوذ آب و ... 

برداشت ها انجام شد.
زینلیان گفت: مطابق مطالعات شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان با در نظر گرفتن این نفوذ و برداشت آب، تحویل 
آب به نسبت مساوى انجام شده است، البته قرار بود در 
این دوره 120 میلیون مترمکعب آب به غیراز دوره اول 

تحویل کشاورزان غرب اصفهان شود.
وى افزود: البته کشاورزان غرب دچار برخى مشکالت 
هستند که ناشى از توزیع آب اســت که اینها به موارد 

اجرایى برمى گردد.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان در 
ادامه درباره برخى نگرانى ها نسبت به تأمین آب شرب 
اصفهان با توجه بــه افزایش دماى هوا و وارد شــدن 
سیستم هاى سرمایشــى و کولرها، گفت: به طورقطع 
شــرایط تأمین آب شــرب در تابســتان جارى بهتر از 

تابستان گذشته است.
وى همچنین درباره ریزگردها و حقابه تاالب گاوخونى 
اظهار کرد: در جریان تحویل حقابه کشاورزان اصفهان 
مقدارى آب روانه تاالب گاوخونى شــده است، اما این 
میزان بسیار کم اســت و تامین حقابه تاالب گاوخونى 

مطالبه ما است.

توضیحات معاون استاندارى اصفهان درباره یک موضوع پرمناقشه 

جزئیات حقابه شرق و غرب بســیارى از همراهان بیمارانى که در  نصف جهان
برخى بیمارستان ها بسترى هستند به دلیل نداشتن 
جاى مناسب براى اســتراحت با مشکالت جدى 

روبه رو مى شوند.
این موضوع نه تنها مربوط بــه همراهان بیماران 
شهرستانى مى شــود  بلکه همراهان بیماران در 
اصفهان نیز به دلیل نبود مکانى براى اســتراحت 

مجبورند در بیرون از بیمارستان اقدام به چادرخوابى 
کنند و یا اگر از شهرســتان هاى دور آمده باشــند 
و پولــى بــراى گرفتن هتل نداشــته باشــند در 

خیابان ها آواره شوند.
کمبود پزشــک در مناطق محروم و شهرستان ها 
سال هاســت همراهان بیماران را با این مشکالت 

روبه رو کرده است. 

نصف جهان کســانى که به مباحث روان شناسى 
عالقه مندند مــى تواننــد در کارگاه مهارت هاى 

اساسى زندگى شرکت کنند.
این کارگاه روزهاى دوشنبه با حضور روانشناسان 
و اساتید برجسته همراه با پرســش و پاسخ برگزار 

مى شود.

از جمله مهارت هایى که در این کارگاه ها آموزش 
داده مى شــود شامل کنترل خشــم، ارتباط مؤثر، 
رفتار جرأتمندانه، مدیریت اســترس و تنظیم خلق 

منفى است.
عالقه منــدان مى تواننــد با ثبت نام در ســایت 

porsesh.ir  در این کالس ها شرکت کنند.

روزنامــه «اصفهان امــروز» یکى از  نصف جهان
روزنامــه هــاى باســابقه اصفهان اســت که در 
شــماره اول خردادماه خود با انتشــار اینفوگرافى 
در صفحه نخســتش، تیتر عکــس اول را به پیچ 
و خــم توزیــع عادالنــه یارانــه هــا اختصاص

 داده است. 
این روزنامه با ارائه گزارشى خبرى در این رابطه از 
زبان معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
اصفهان اعالم کرده که بهترین حالت این است که 

به کاال یارانه تعلق بگیرد.

با حضور فرمانده نیــروى هوایى ارتش یک فروند 
جنگنده شکارى رهگیر F-14 که پس از 18 سال 
زمین گیرى توسط متخصصان نیروى هوایى ارتش 
بازآماد (اورهال) شــده بود به ناوگان عملیاتى این 

نیرو ملحق شد.
امیر ســرتیپ خلبان حمید واحدى فرمانده نیروى 
هوایى ارتش در مراســم رونمایــى از هواپیماى 
بازآماد شــده F-14 این نیرو به دست متخصصان 
فنى، اظهار کرد: خدا را شــاکریم که امروز شاهد 
بازآماد یکى دیگــر از هواپیماهــاى جنگنده این 
نیرو پس از 18 سال زمین گیر شدن، با 39هزار نفر 

ساعت کار هستیم که به دست متخصصین داخلى 
و با استفاده از دانش کامال بومى بازسازى و در ریل 

عملیاتى قرار گرفت.
امیر واحدى در ادامه خاطر نشان کرد: نیروى هوایى 
یک نیروى دانش محور و خود اتــکا بر پایه بهره 
گیرى از دانش بومى و متخصصین داخلى است که 
افتخار بازآمادسازى هواپیماهاى جنگى همچون 
F-14 را در کارنامه خود دارد، هواپیمایى که کشور 

عزیزمان ایران تنها دارنده آن در جهان اســت، که 
وظیفه این هواپیماى جنگنده حفاظت از هســته 

مرکزى کشور است.

در حالى که شهر اصفهان ماه خرداد را با هواى قرمز 
و ناســالم براى عموم آغاز کرد، هواشناسى استان 
هشدار داد که امروز اوج هجوم گرد و غبار به آسمان 
شهر اســت. در همین حال دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان هم از شهروندان خواست تا حد امکان از 
خروج غیرضرورى از منزل و تردد بى مورد در معابر 

شهرى خوددارى کنند.
بر اســاس اطالعات مندرج در سامانه پایش کیفى 
هواى کشــور، کیفیت هواى کالنشهر اصفهان در 
وضعیت قرمز و ناسالم براى عموم قرار گرفت. نکته 
قابل تامل این اســت که از 14 ایستگاه پایش دائم 
کیفى هواى کالنشــهر اصفهان در چند روز اخیر 
فقط اطالعات چهار ایســتگاه منتشر شده است و 
اطالعات سایر ایستگاه ها در دسترس نیست. برخى 
از مسووالن اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان در روزهاى اخیر در گفت و گو با رسانه ها، 
دلیل این اتفاق را مشــکالت فنى و نرم افزارى و 

همچنین کمبود اعتبارات عنوان کرده اند.
اما اداره کل هواشناسى استان اصفهان، وزش باد به 
نسبت شدید تا شدید، خیزش گرد و خاك و کاهش 
کیفیت هوا را از روز شــنبه 31 اردیبهشت تا اواخر 
روز سه شنبه سوم خرداد پیش بینى و اعالم کرد که 
میزان کیفیت هوا در شرایط ناسالم براى گروه هاى 
حساس و در بعضى از ساعت روز در شرایط ناسالم 
براى عموم در بیشــتر مناطق استان بویژه مناطق 

شمال، غرب و شرق قرار مى گیرد.
حجت ا... على عسگریان کارشناس پیش بینى اداره 
کل هواشناسى استان اصفهان از وزش باد شدید، 
خیزش گردوخــاك و نفوذ غبار ناشــى از فعالیت 
کانون هاى خارجــى در امروز دوشــنبه خبر داد و 

گفت: این شرایط منجربه کاهش دید و کیفیت هوا 
در بیشــتر مناطق به ویژه مناطق شرقى و شمالى 
و تا اندازه اى مرکزى مى شــود و تا روز سه شــنبه 

ادامه دارد. 
این در حالى اســت که رئیس پلیس راه فرماندهى 
انتظامى اســتان اصفهان هم با اعالم اینکه طبق 
اعالم سازمان هواشناسى طوفان شن در محورهاى 
شرقى استان تا روز سه شــنبه ادامه دارد، از اعمال 
ممنوعیت هــاى تردد مقطعى بــراى خودروها در 

محورهاى مذکور خبر داد.
ســرهنگ اصغر زارع، با اعالم این خبر اظهار کرد: 
از روز شنبه شاهد طوفان شن در محورهاى شرقى 
استان به خصوص محور "خور _ طبس" بودیم که 
بالفاصله تیم هاى ویژه پلیــس راه در محورهاى 
مذکور مستقر شــده و نسبت به انســداد راه براى 
خودروهــا و اعمال ممنوعیت هــاى تردد مقطعى 

اقدام کردند.
رئیس پلیــس راه فرماندهــى انتظامى اســتان 
اصفهان از امدادرسانى به 45 دستگاه خودرو توسط 
واحدهاى گشــتى این پلیس خبر داد و گفت: 22 
فقره تصادف خسارتى و 19 فقره تصادف جرحى با 
22 نفر مجروح در محورهاى شرقى استان رخ داد 
که بیشــتر این تصادفات نیز مربوط به خودروهاى 

سوارى بودند.
ســرهنگ زارع از اعمــال ممنوعیت هــاى تردد 
به صورت مقطعى در هنگام وزش باد و طوفان خبر 
داد و گفت: به رانندگان توصیه مى کنیم از ترددهاى 
غیرضرورى به محورهاى مذکــور به ویژه محور 
خور _ جندق و خور _ طبس طــى روزهاى آینده 

خوددارى کنند.

چادرخوابى در کنار بیمارستان ها

دوشنبه ها را زندگى کنید 

توزیع عادالنه یارانه ها!

بازآماد یک فروند جنگنده F14 در اصفهان 

گردوخاك در اصفهان امروز به اوج مى رسد

دریا قدرتى پور
کمتر از دو ماه پیش بود کــه خبر اضافه 
کردن یک ماه تا یک ماه و نیم به ســال 
تحصیلى جارى در مدارس از سوى معاون 
تربیت بدنى و ســالمت وزارت آموزش 
و پرورش تکذیب شــد. اما تــازه ترین 
خبرى که روز گذشــته توسط سخنگوى 
آموزش و پرورش عنوان شد از برگزارى

 کالس هاى جبرانى براى دانش آموزان 
خبر مى دهد؛ کالس هایى که قرار است 
در قالب برنامه هاى آموزشــى، پرورشى 
و ورزشى به شــکل جبرانى براى دانش 

آموزان ابتدایى و متوسطه برگزار شود. 
گرچه صادق ستارى فرد جزئیات، تاریخ 
و شکل برگزارى این کالس ها را اعالم 
نکرد اما تــازه ترین سیاســت هاى این 
وزارتخانه نشــان مى دهد که گویا قرار 
است تابستان امسال متفاوت از سال هاى 
پیش براى دانش آموزانى باشد که دو سال 
خانه نشین شــدند و از حضور در مدارس 

بازماندند. 
طبق آمار رسمى وزارت آموزش و پرورش، 
حدود دو میلیــون دانش آمــوز به دلیل 

بسترهاى نامناسب الکترونیکى و اینترنتى 
در دورانى که کرونا همه برنامه ریزى هاى 
تحصیلــى را تحت تأثیر قــرار داده بود از 
تحصیل محروم ماندند. آمار غیررســمى 
اما بیشتر از این اســت و به سه میلیون تا 
پنج میلیون دانش آموز اشاره دارد. نگران 
کننده تر این که آسیب هاى دور ماندن از 
تحصیل در دانش آموزان عشــایر و دانش 
آموزانى که در روســتاها و حاشیه شهرها 
زندگى مى کنند، بیشتر است. افت تحصیلى 
دانش آموزان اما فقط به دلیل وجود مشکل 
در زیرساخت هاى الکترونیکى و اینترنتى 
کشور نبود. بســیارى از معلمان در دوران 
کرونا نمى دانستند چگونه باید در فضاى 
مجازى محتــوا تولید یا چگونــه آن را در 

پلتفرم هاى آموزشى بارگذارى کنند.
عالوه بر این، بســته هاى کمک درسى 
مناسب فضاى مجازى نیز در کشور وجود 
ندارد. هر کدام از مــدارس از یک پلتفرم 
و بسته آموزشى اســتفاده مى کنند. این 
در حالى است که اگر ســازمان پژوهش 
و برنامه ریزى آموزشــى وزارت آموزش 
و پرورش، برنامه ریزى داشــت و بسته 

آموزشى واحدى را تعریف مى کرد تا همه 
دانش آموزان کشــور از آن استفاده کنند، 
بســیارى از مشکالت آموزشــى در این 

دوران حل و فصل مى شد.
درست است که بخشى از افت تحصیلى 
دانش آموزان البته اجتناب ناپذیر اســت 
و آنها دو ســال از عمر تحصیلى شان را 
در مدارس حضور نداشــتند و به صورت 
غیرحضورى آموزش دیدند اما حتى اگر در 
مدارس برنامه ریزى تحصیلى دقیقى وجود 
نداشته باشــد، باز هم حضور درمدارس، 
آموزش چهره به چهــره و برنامه ریزى 
درسى که معلمان دارند، مى تواند اثرات 
خوبى در آموزش ایجاد کند و همین ماندن 
در خانه کافى بود تــا دانش آموزان آنطور 
که باید و شاید نتوانند از تحصیل مناسب 

بهره مند باشند.
حاال با تمام این اوصاف، به نظر مى رسد 
کالس هــاى جبرانى بهتریــن تدبیر و 
کورسویى باشــد براى دانش آموزانى که 
در راه مانده اند و نتوانسته اند خودشان را با 
روش هاى مجازى تطبیق دهند؛ با توجه 
به اینکه تجربه مثبت بازگشایى مدارس نیز 

به همگان نشان داد، آموزش هاى حضورى 
تا چه اندازه مى تواند مفید باشد و آموزش 
حضورى نقش مؤثرى در تسهیل فرآیند 

یاددهى یادگیرى دارد.
زهــرا على اکبرى، کارشناســى اســت 
که آمــوزش مجــازى را چنــدان مؤثر
 نمى دانــد:« آموزش مجــازى به هیچ 
وجه کارایى آموزش حضــورى را ندارد و 
معلم، دانش آموز و والدین را به یک اندازه 
ناراضى مــى کند. البته افــت تحصیلى 
به سبب مجازى شــدن آموزش ها فقط 
مختص کشورمان نیست چرا که مطالعات 
انجمن تحقیقات آموزشى آمریکا نیز نشان 
مى دهــد دانش آموزانى کــه از آموزش 
آنالین اســتفاده کرده اند در مقایســه با 
دانش آموزانى که درکالس هاى حضورى 
شرکت کرده اند از نظر تحصیلى، اجتماعى 

و عاطفى، بیشتر دچار مشکل شده اند.»
اکنــون به نظر مى رســد اجــراى طرح 
برگزارى کالس هــاى جبرانى بتواند به 
ارتقاى کیفیت یادگیرى دانش آموزان و 
تحول در روش ها و برنامه هاى آموزشى 

کمک کند. 

آیا کالس هاى تابستانى برگزار خواهد شد؟

جبرانى براى جاماندگان افت تحصیلى
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یزسرعت شگفت انگیز  ت ت در دو سال گذشته، شبکه بى سیم واى فاى 6 استانداردى براى گوشى هاى هوشمند و روتر ها ر
بوده است. با این حال به نظر مى رسد کم کم وارد دوران وایفاى 7 مى شویم. در حال حاضر برخى 
از محصوالت با این استاندارد عرضه شــده اند. Broadcom، مدیاتک و کوالکام همگى چند 

محصول بى سیم با واى فاى 7 عرضه کرده اند.
 این استاندارد سرعت اینترنت را به 33 گیگابیت بر ثانیه مى رساند. بسیارى از برند ها نسبت به 
میزان استقبال از واى فاى 7 چندان خوشبین نیستند. آن ها معتقدند تولید انبوه محصوالتى با 
این استاندارد حداقل تا سال 2024 اتفاق نخواهد افتاد و سه تا چهار سال طول مى کشد تا اکثر 

گوشى هاى هوشمند از این استاندارد استفاده کنند.
کوالکام چند روز پیش رســما Networking Pro x۲۰ را منتشر کرد؛ مقیاس پذیرترین راه حل 
 Networking Pro شبکه حرفه اى تجارى واى فاى 7 در جهان. این سومین نســل از سرى

Qualcomm است. کوالکام بیش از 20 سال است که یک رهبر جهانى واى فاى است 

و این پلتفرم منجر به گرایش صنعت به سمت واى فاى 7 مى شود. 
طیف قابل دسترس در وایفاى 7 به 1760 مگاهرتز 

افزایش مى یابد که نسبت به واى فاى 
1، 2 و 3 قبلــى نزدیک به 

100 برابر افزایش یافته است. تعداد کانال هاى بى ســیم نیز از 1 به 3 الى 4 عدد افزایش یافته 
است. همچنین پهناى باند موثر به 320 مگاهرتز و ظرفیت بى ســیم به 33 گیگابیت بر ثانیه 

افزایش مى یابد.
پلتفرم شــبکه حرفه اى جدید ســرى Networking Pro x۲۰ که به تازگى راه اندازى شده، 
سناریو هاى کاربردى مانند AP هاى بى سیم سطح ســازمانى، شبکه هاى خانگى، دروازه هاى 
حامل، روتر هاى بازى و دروازه هاى ۵G FAW را پوشش مى دهد. این پلتفرم داراى توان عملیاتى 
بسیار باال و تأخیر بسیار اندك خواهد بود. حداکثر نرخ الیه فیزیکى (PHY) آن تا 33 گیگابیت 
(33000 گیگابیت) بر ثانیه خواهد بود. نرخ الیه فیزیکى بى سیم یک کانال نیز به 11.5 گیگابیت 

بر ثانیه (1.15 گیگابیت بر ثانیه) افزایش 

مى یابد. ظرفیت کاربران یک کانال وایرلسى در این استاندارد بیش از 500 عدد خواهد بود.
استاندارد جدید واى فاى 7، نه تنها سرعت انتقال را بهبود مى بخشد، بلکه بسیارى از ویژگى هاى 
جدید را نیز به همراه دارد. این ویژگى ها شــامل کانال هاى گسترده تر، مدوالسیون کارآمدتر 
QAM، اتصاالت متعدد، اتصاالت تطبیقى و بســیارى موارد دیگر است. در فوریه سال جارى، 

کوالکام اولین و ســریع ترین راه حل تجارى واى فاى 7 به نام FastConnect 7800 را منتشر 
کرد. این روش، پیشرفته ترین سیستم اتصال واى فاى و بلوتوث تلفن همراه در صنعت است. 
از ویژگى هاى این خط تولید شبکه بى سیم کوالکام مى توان به کارایى باال، قابلیت هاى شتاب 

شبکه قدرتمند، استفاده کمتر از CPU و بهترین مقیاس پذیرى در صنعت اشاره کرد.

چگونه بفهمیم کسى وارد کامپیوتر یا لپ تاپ ما شده یا نه
؟

اگر به تازگى احساس مى کنید کســى وارد کامپیوتر 
شخصى شــما شــده، این مقاله براى شماست! اگر 
تابه حال نتوانستید مقصر را شناسایى کنید، ما راه حل 

و روش هاى مفیدى را در ادامه برایتان تهیه کردیم .
اگر به تازگى احساس مى کنید کســى وارد کامپیوتر 
شخصى شــما شــده، این مقاله براى شماست! اگر 
تابه حال نتوانستید مقصر را شناسایى کنید، ما راه حل 
و روش هاى مفیدى را در ادامه برایتان تهیه کردیم که 
با استفاده از آن ها مى توانید بفید که آیا کسى اخیرا به 
سیستم کامپیوترتان دسترســى داشته یا خیر. ممکن 
است براى رسیدن به پاسخ این سئوال سرنخ فیزیکى 
وجود نداشــته باشــد، اما به احتمال زیاد ویندوزتان 

شما مى تواند مدرکى دال بر این گمان به 
ارائه دهد. در ادامه با ما همراه شوید تا 
قدم به قدم شما را در یافتن پاسخ این 

سئوال همراهى کنیم.

اگر به تازگى احساس مى کنید کســى وارد کامپیوتر
شخصى شــما شــده، این مقاله براى شماست! اگر
شناسایىکنید، ما راه حل تابه حال نتوانستید مقصر را

و روش هاى مفیدى را در ادامه برایتان تهیه کردیم.
اگر به تازگى احساس مى کنید کســى وارد کامپیوتر
شخصى شــما شــده، این مقاله براى شماست! اگر
تابه حال نتوانستید مقصر را شناسایى کنید، ما راه حل
و روش هاى مفیدى را در ادامه برایتان تهیه کردیم که
با استفاده از آن ها مى توانید بفید که آیا کسى اخیرا به
سیستمکامپیوترتاندسترســى داشته یا خیر. ممکن
است براى رسیدن به پاسخ این سئوال سرنخ فیزیکى
وجود نداشــته باشــد، اما به احتمال زیاد ویندوزتان

شما مى تواند مدرکى دال بر این گمان به 
ارائه دهد. در ادامه با ما همراه شوید تا 
قدم به قدم شما را در یافتن پاسخ این 

سئوال همراهى کنیم.

هر اپى که فکر مى کنید کسى ممکن است آن را باز کرده باشد 
از جمله آیتم هاى مرورگرتان راست کلیک کنید. اگر مرورگر 
شــما به صورت خودکار تاریخچه خود را بعد از هر بار بسته 

شدن پاك مى کند، چیزى در این قسمت پیدا نخواهید کرد.
روش دیگر نیز مراجعه به File Explorer و توجه به موارد 

زیرین بخش Quick Access است.
ممکن است احتیاج باشــد تا تنظیماتى که در ادامه توضیح 
 Start” مى دهیم را نیز فعال کنید. براى این کار باید ابتدا مسیر
Settings -> Personalization -> Start <-“ را در پیش 

 Show recently” بگیرید.در این قسمت از فعال بودن گزینه
 opened data-x-items in Start, Jump Lists, and

File Explorer“ اطمینان حاصل کنید.

استفاده از Recent Activity براى نسخه هاى 
قبلى ویندوز و ویندوز 10

در ابتدا از روش هاى ســاده شــروع مى کنیم. اگر کسى به 
اکانت شما دسترسى پیدا کرده باشد، قطعا براى انجام کارى 
از کامپیوترتان استفاده کرده اســت. در این مواقع شما باید 
به دنبال تغییراتى در سیســتم باشید که توسط شما صورت 

نگرفته باشد.
براى شروع باید از برنامه هاى اخیر که در منو استارت قرار دارد 
شروع کنیم. روى آیکون منو استارت کلیک کنید تا آخرین 
برنامه هایى که روى سیســتمتان باز بوده اند را از این طریق 

ببینید. اگر فردى غریبه از سیســتم شما استفاده کرده باشد 
اجراى برنامه اى که شما اخیرا به آن دسترسى نداشته اید را با 

استفاده از این روش مشاهده خواهید کرد.
یکى از باگ هاى اســتفاده از این روش، این اســت که اگر 
شــخص غریبه باهوش باشــد به احتمال زیــاد آیتم هاى 
فعالیت هاى اخیر را از این قســمت حذف مى کند و در این 
صورت اگر مشاهده آیتم هاى اخیر روى سیستم شما فعال 
بوده باید نشانگر ماوس را روى دکمه ”Recent Items“ را 
در سمت راست منو استارت ببرید تا تمامى فایل هایى که اخیرا 
باز شده اند را مشاهده کنید. با استفاده از این روش حتى اگر 
فایل هاى واقعى را حذف کرده باشد مى توانید ورودى فایل را 

از این طریق مشاهده کنید.

استفاده از Recent Activity براى نسخه هاى 
قبلى ویندوز و ویندوز 11

جا هاى دیگــرى که باید بــه دنبال تغییرات آن ها باشــید 
هیستورى مرورگر، پرونده هاى اخیر و آپشن Programs در 
قسمت کنترل پنل براى برنامه هاى اخیرا اضافه شده است. 
این قابلیت در ویندوز 11 در دسترس نیست. آیتم هاى اخیر 
 Quick تنها با راســت کلیک کردن روى آیکون یک اپ در
Access فهرست بندى شده اند. با این حال باید توجه داشته 

باشــید که اگر این قابلیت را روى کامپیوترتان فعال نکرده 
باشید دیگر برایتان در این قسمت ظاهر نخواهد شد.

بخــش Windows Event Viewer را مورد 
بررسى قرار دهید

اگر واقعا مشکوك به این که شخص دیگرى از رایانه شخصى 
شما استفاده مى کند هستید باید دالیل محکمى براى خود 
پیدا کنید. ویندوز یک ثبت کامــل از زمانى که یک اکانت با 
موفقیت وارد سیستمتان شده و تالش هاى ناموفق براى ورود 
به سیستم را نگه مى دارد. شما مى توانید این گزارش هاى ثبت 
شده را از قسمت Windows Event Viewer مشاهده کنید.
براى دسترســى به Windows Event Viewer باید ابتدا 
 eventvwr.msc را فشار داده و عبارت Win + R کلید هاى
 Enter تایپ کنید. بعد از این که کلید Run را در کادر باکس

را فشار دادید پنجره Event Viewer برایتان باز خواهد شد.
از پنل سمت چپى باید بخش ”Windows Logs“ را باز کرده 

و گزینه Security را انتخاب کنید.
در پنل میانى، چندین دیتاى ورودى را همراه با ساعت و تاریخ 
مشــاهده خواهید کرد. هر بارى که وارد سیستم مى شوید، 
ویندوز ورودى هاى شما را در بازه دو تا چهار دقیقه اى ثبت 
مى کند. روى ورودى هایى که در این بخش به ثبت رسیده 
تمرکز کنید و به دنبال زمان هایى که شما وارد سیستم نشدید، 

ولى در این بخش به عنوان ورود ثبت شده بگردید.
اگر یک ورودى با زمان غیرمعمول وجود دارد یعنى کسى به 
رایانه شخصى شما دسترسى پیدا کرده است. ویندوز هیچوقت 
ورودى فیک ایجاد نمى کند پس مى توانید به این اطالعات 
اعتماد کنید. به عالوه مى توانید بررسى کنید که به چه اکانتى 
در طول آن زمان راه پیدا کرده اند. براى بررسى این موضوع 
باید روى یک ورودى ”Special Logon“ دوبار کلیک کرده 
و با این کار ”Event properties“ برایتان باز خواهد شــد. 
 Account” از این طریق مى توانید نام اکانت را در قســمت

Name“ مشاهده کنید.

جزئیات آخرین ورودى را در Startup ببینید
روش قبلى براى این که متوجه شوید کسى از رایانه شخصى 
شما اســتفاده مى کند یا خیر، مدرك موثقى را به شما ارائه 
مى دد، اما اگر فرد مزاحم به اندازه کافى باهوش باشد با پاك 
کردن گزارش ها، فعالیت هاى اخیر را پاك مى کرد تا ردپایى 
به جا نگذرد. در این صورت شما مى توانید آخرین جزئیات ورود 
به سیستم را تنظیم کرده تا به محض راه اندازى رایانه برایتان 
به نمایش دربیایند. با این کار آخرین ورودى به ویندوز و هر 
تالش ناموفق شخص نیز به نمایش درمى آید. این اطالعات 
به هیچ عنوان قابــل حذف نخواهند بــود و تنها مى توانید 
دسترسى به آن را در آینده غیرمجاز کنید. در ادامه براى فعال 

کردن این قابلیت با ما همراه شوید:
براى این کار به ویرایشگر ریجسترى احتیاج خواهید داشت 
پس بهتر از قبل از انجام هرگونه اقدامى یک نسخه پشتیبان 
تهیه کنید. براى این کار باید کلید هاى Win + R را فشار داده 
و عبارت regedit را در کادر دیالوگ وارد کرده و در نهایت 
کلید Enter را بزنید تــا Windows Registry برایتان باز 
 “File -> Export” شود. در این صفحه باید بعد از رفتن مسیر
در قسمت انتخاب فایل مســیرى براى ذخیره فایل بک آپ 

انتخاب کرده و در نهایت گزینه Save را بزنید.
براى این که اطالعات ورود قبلى را در ریجسترى مشاهده 

کنید:
ابتدا به لوکیشنى که در زیر برایتان قرار دادیم بروید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\

Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\

System

روى پوشــه ”System“ کلیک راســت کرده و آپشــن 
 “New” را انتخاب و سپس روى گزینه “DWORD value”

کلیک کنید.
بــا ایــن کار یــک ورودى برایتــان ایجــاد مى شــود 
کــه آمــاده نام گــذارى خواهد بــود. بایــد نــام آن را 

DisplayLastLogonInfo بگذارید.

 Value data روى این ورودى دوبار کلیک کرده و در قسمت
مطابق تصویر زیر عدد 1 را وارد کنید

حاال هر زمان که شــما و یا فرد دیگرى وارد سیستم رایانه 
شخصى شما شود، زمان آخرین ورودى به سیستم و دفعاتى 
که تالش آن ها با خطا مواجه شده است را مشاهده خواهید 

کرد.

بررسى تاریخچه مرورگر
اگر مرورگر شما به صورت خودکار هر بارى که آن را مى بندید، 
تاریخچه خود را پاك مى کند این روش برایتان موثر نخواهد 
بود، اما اگــر تنظیمات مرورگرتــان را روى این حالت قرار 
نداده اید کافیســت تا روى مرورگر یا مرورگر هایى که از آن 
اســتفاده مى کنید رفته و به تاریخچه آن ها از طریق منوى 

تنظیمات دسترسى پیدا کنید.

کاربرانى که از راه دور به سیســتم شــما 
دسترسى پیدا مى کنند را به دام بیاندازید

اگر کسى از راه دور به رایانه شخصى شما دسترسى داشته 
باشد باید چکار کنیم؟ روش هایى که در باال برایتان توضیح 
دادیم در مورد پیدا کردن کسى که از راه دور به سیستم شما 
دسترسى نیز اطالعات کافى خواهد داد. تاریخچه ورود به 
سیستم ویندوز در Event Viewer در این مورد به شما هشدار 
خواهد داد، اما چند مورد دیگر نیز براى بررســى ورود هاى 

ویندوزى وجود دارد که شامل موارد زیر مى شوند:
اپلیکیشن هاى جدید را روى سیســتم خود چک کنید. اگر 
برنامه اى وجود دارد که شما نصب نکرده اید و یا اخیرا بدون 
اجازه شــما روى رایانه تان نصب شده است باید چک کنید 
تا ببینید این برنامه در چه زمینه اى فعالیت مى کند. ممکن 
اســت در نتیجه یک بدافزارى که روى ویندوز شما وجود 
دارد نصب شده باشــد و به کاربران از راه دور اجازه ورود به 

سیستمتان را بدهد.
فایروال خود را بررسى کنید. اگر هم اکنون یک فایروال 
روى سیستم شما نصب اســت کانکشن هاى از راه 
دور ممکن است برایتان نمایان شود. همچنین اگر 

هر کدام از این دسترسى ها و 
کانکشن ها فعال باشند از این 
طریق قابل مشاهده خواهد 
بود. در این صورت مى توانید 
از فایروال خود براى مسدود 
کردن این اتصاالت استفاده 

کنید. روش انجام این کار 
با توجه بــه نوع 
فایروالى که از آن 

استفاده مى کنید متفاوت خواهد بود و ویندوز به 

صورت پیش فرض فایروال داخلى خود را دارد. براى دسترسى 
 Settings -> Privacy & security ->” به آن باید مسیر
Windows Security,“ را در پیش گرفته و ســپس آپشن 

 Firewall & network را باز کرده و گزینه Open Security

protection را انتخاب کنید. در نهایــت با انتخاب گزینه 

”Advanced Settings“ مى توانید تمامى موارد مرتبط با 
فایروالتان را مشاهده کنید.

ویروس هاى موجود در سیستم را اسکن کنید. ممکن است 
بخاطر وجود یک بدافزار و یا ویروس، کسى از راه دور و بدون 
اجازه شما به ویندوزتان دسترسى داشته باشد. اجراى یک 
ویروس اسکن و اسکن هاى منظم در این زمینه به شما در 
بررسى و پیدا کردن اپلیکیشن هاى مخرب کمک مى کند. 
اگر هیچ ویروس اسکنى ندارید بهتر است از ویندوز دیفندر 

(Windows Defender) استفاده کنید.
در نهایت چک کنید تا ببینید آیا فایــروال و یا آنتى ویروس 
شما غیرفعال نشده باشد. در صورت غیرفعال بودن این دو به 
احتمال زیاد یک بدافزار وجود داشته و اجازه دسترسى از راه 

دور به سیستم شما را داده است.
با اســتفاده از روش هایى که در باال گفتیم، شما مى توانید از 
دسترسى هاى غیرمجازى سیســتم خود آگاه شوید. با این 
حال هیچ روشى وجود ندارد تا دقیقا به شما بگوید چه کسى به 
سیستم شما دسترسى پیدا کرده است. به خاطر داشته باشید 
که اگر شخصى که به حساب شما دسترسى پیدا کرده است 
به اندازه کافى باهوش باشد، رد پاى استفاده خود را همواره 
پاك مى کند و به همین دلیل به دام انداختن او کمى مشکل 

خواهد بود.
اگر مى خواهید رایانه شــخصى خود را ترك کنید، همیشه 
از اکانت خود خارج شوید تا از اســتفاده شخص دیگرى از 

کامپیوترتان جلوگیرى کنید.

فعالیت هاى اخیر در Jump Lists را بررسى 
کنید

نسخه هاى اخیر ویندوز 10 به شما امکان مشاهده فعالیت هاى 
اخیر ویندوز را به جز اپلیکیشــن هایى که بــه تازگى روى 
سیستم اضافه شده اند، در منوى استارت نشان نمى دهد؛ به 
همین دلیل هم اگر از ورژن  هاى مختلف ویندوز 10 یا سایر 
نسخه هاى پیشین ویندوز استفاده مى کنید باید این روش را 

نادیده گرفته و به سراغ متد بعدى بروید.
با این حال اگــر در حال حاضر از ویندوز 11 روى سیســتم 
رایانه شخصى خود استفاده مى کنید، این روش بسیار برایتان 
 Jump کاربردى خواهد بود. توجه داشــته باشید که قابلیت
Lists به صورت پیش فرض روى سیستم فعال است و، اما 

کاربران موذى ممکن اســت این ویژگى را غیرفعال کرده 
باشند. با در نظر گرفتن اســتفاده اخیر از سیستم مى توانید 
متوجه شوید که کسى به سیستم شما ورود پیدا کرده است 

یا خیر.
با کلیک راست کردن روى اپلیکیشن ها در نوار وظیفه و منو 
استارت مى توانید متوجه شوید که آیا اخیرا به فایل هاى شما 
دسترسى پیدا شده است. آیا مى خواهید بدانید که کسى یک 
فایل ورد را باز کرده یا نه؟ براى این کار کافیست روى آیکون 
یک فایل ورد در نوار وظیفه کلیک راســت کرده و به دنبال 

آپشن Recent بگردید.
همین روش را در منو استارتان نیز مى توانید به کار ببرید. روى 

شن هاى جدید را روى سیســتم خود چک کنید. اگر 
 اى وجود دارد که شما نصب نکرده اید و یا اخیرا بدون

 شــما روى رایانه تان نصب شده است باید چک کنید 
چه زمینه اى فعالیت مى کند. ممکن  ید این برنامه در
ت در نتیجه یک بدافزارى که روى ویندوز شما وجود 
صب شده باشــد و به کاربران از راه دور اجازه ورود به 

متان را بدهد.
ل خود را بررسى کنید. اگر هم اکنون یک فایروال 
راه سیستمشما نصب اســت کانکشن هاى از
ودشود. همچنین اگر  مکن است برایتان نمایان 

ایندسترسى ها و دام از
شن ها فعال باشند از این 
ق قابل مشاهده خواهد 
ر این صورت مى توانید 
وال خود براى مسدود
 این اتصاالت استفاده
 روش انجام این کار

جه بــه نوع 
لى که از آن 

ده مى کنید متفاوت خواهد بود و ویندوز به 

پپپامپیوترتان جلوگیرى کنید. ک

 روز گذشته شرکت ســونى از هدفون جدید WH-1000XM5 به عنوان جانشین 
مدل WH-1000XM4 رونمایى کرد. طى مدت چند هفته گذشــته شاهد انتشار 

گمانه زنى ها و اطالعات زیادى پیرامون هدفون جدید سونى بودیم.
 قابلیت حذف نویز، کیفیت صداى استثنایى و طراحى ارگونومیک براى استفاده 
طوالنى مدت از جمله ویژگى هاى شاخص هدفون WH-1000XM5 محسوب 

مى شوند.
 ســونى هدفون WH-1000XM5 خــود را به بهترین نــوع از فناورى 

حذف نویز در بازار مجهز نموده اســت. وجود 8 میکروفون در کنار 
قابلیت Auto NC Optimizer به ارائه صدایى بى نظیر کمک

 مى کنند. 
8 میکروفون تعبیه شده روى هدفون به کاهش سطح نویز 
عمدتا در باندهاى فرکانسى متوسط و باال کمک مى کنند. 
همچنین هدفون جدید از باالترین کیفیت صدا در صنعت 

برخوردار است.
 بر اساس اعالم سونى این دســتگاه با محوریت کاربرى 
آسان طراحى شده است. بنابراین با وجود شارژدهى حدودا 
30 ســاعته باترى امکان استفاده بســیار آسان از هدفون 

فراهم مى شود.
هدفــون ســونى WH-1000XM5 جانشــین مدل
 WH-1000XM4 به شــمار رفتــه و از الگوى طراحى 

شیک و مینیمالیستى برخوردار اســت. هدفون جدید در مقایسه با مدل پیشین از 
چندین جنبه شاهد پیشرفت بوده اســت. این هدفون تر از ورودى صوتى سیمى و 
بى سیم پشــتیبانى مى کند. همچنین فناورى DSEE Extreme به بهبود کیفیت 

موسیقى دیجیتال کمک مى کند.
تکنولــوژى دریافت صدا و کاهــش نویز مبتنى بر هــوش مصنوعى امکان 
ایزوله سازى هرچه بهتر صدا حین مکالمه را فراهم خواهد کرد. این هدفون به 
لطف بهره مندى از مشخصه Fast Pair از اتصال سریع و یکپارچه با 

سایر دستگاه ها پشتیبانى مى کند.
 بعالوه این هدفون با کلیه دستگاه هاى مجهز به سیستم عامل 
اندروید و ویندوز (شامل ویندوز 10 و ویندوز 11) سازگارى 

دارد.
ســونى در رابطه با شــارژ باترى هدفون نیز خاطرنشان 
مى کند که با 3 دقیقه شــارژ دســتگاه، انرژى مورد نیاز 
براى پخش حداکثر 3 ساعته موسیقى فراهم خواهد شد. 
فروش هدفون WH-1000XM5 سونى با قیمت گذارى 
399,99 دالرى از روز 20 مه (30 اردیبهشت ماه) آغاز 

خواهد شد.
 کمپانى ژاپنى امیدوار اســت که ایــن محصول همانند 
مدل نسل قبلى خود با استقبال چشمگیرى از جانب 

مشتریان مواجه شود.

سونى از هدفون جدید WH-1000XM5 با قابلیت حذف نویز رونمایى کرد

هدفونجدید سونى بودیم.
یى و طراحى ارگونومیک براى استفاده 
5ص هدفون WH-1000XM5 محسوب 

ود را به بهترین نــوع از فناورى 
در کنار 8 میکروفون 8وجود

 صدایى بى نظیر کمک

 کاهش سطح نویز 
ال کمک مى کنند. 
ت صدا در صنعت 

حوریت کاربرى
 شارژدهى حدودا 
ر آسان از هدفون 

جانشــین مدل
الگوى طراحى 

meبى سیم پشــتیبانى مى کند. همچنین فناورىe

موسیقى دیجیتال کمک مى کند.
تکنولــوژى دریافت صدا و کاهــش نویز م
ایزوله سازى هرچه بهتر صدا حین مکالمه را
t Pair لطف بهره مندى از مشخصهr

سایر دستگاه ها پشتیبانى مى کن
 بعالوه این هدفون با کلیه دس
اندروید و ویندوز (شامل و

دارد.
ســونى در رابطه با شــ
3مى کند که با 3 دقیقه ش
3براى پخش حداکثر 3
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399,99 دالرى از روز
خواهد شد.

 کمپانى ژاپنى امیدوار ا
قبلى خو نسل مدل
مشتریان مواجه شو

 گوگل در I/O، اعالم کرد که کارت 
هاى مجازى را بــراى محافظت از 
اطالعات مالى کاربــران در طول 
تراکنش هاى آنالیــن راه اندازى 
خواهــد کرد.گــوگل در تالشــى 
براى محافظت بهتــر از اطالعات مالى کاربــران در طول 
تراکنش هاى آنالین، کارت هــاى اعتبارى مجازى را براى 
Pay در Chrome و Android در اواخر امســال عرضه 
خواهد کرد.کارت هاى مجازى به طور تصادفى اعداد 15 یا 
16 رقمى تولید مى کنند که مى توان از آنها براى پنهان کردن 
اطالعات واقعى کارت در هنگام پرداخت هاى آنالین استفاده 
کرد. ایده این اســت که اگر کســب وکارى که با آن معامله 
مى کنید نقض داده یا مورد حمله سایبرى قرار گیرد، هکرها 
فقط مى توانند شماره مجازى شما را ببینند، نه شماره واقعى 
شما را. اگر تصمیم دارید از ویژگى رایگان Google استفاده 
کنید، شــماره کارت مجازى جدید در حین پرداخت به طور 
خودکار در Google Pay پر مى شود. مى توانید این ویژگى 
را در pay.google.com شخصى سازى کنید، جایى که 
مى توانید به شماره کارت مجازى خود دسترسى داشته باشید 

و همچنین تراکنش هاى اخیر کارت مجازى را بررسى کنید.

اضافه شدن کارت اعتبارى 
مجازى به گوگل پى

ه

ت
خ

سامسونگ اسمارت فون گلکسى A۳۱ خود را در 6 ماهه 
نخست سال 2020 به بازار عرضه کرد. این دستگاه با 
رابط کاربــرى One UI 2.x مبتنى بر سیســتم عامل 
اندروید 10 در دسترس مشتریان قرار گرفت. گلکسى 
A۳۱ در آوریل سال 2021، آپدیت One UI 3.1 مبتنى 
بر اندروید 11 را دریافت کرد. اکنون و پس از گذشــت 
کمى بیش از 1 سال، انتشــار آپدیت One UI 4.1 بر 
پایه اندروید 12 براى این اسمارت فون آغاز شده است.

 بر اساس اعالم وبسایت SamMobile، غول کره اى 
انتشــار به روزرســانى One UI 4,1 مبتنى بر اندروید 

12 براى گلکســى A۳۱ را آغاز کرده است. 
جدیدترین به روزرســانى نرم افزارى براى 
این هندست عالوه بر نسخه جدید اندروید 
و امکانات مرتبط با آن از پــچ امنیتى ماه 

آوریل 2022 اندروید نیز میزبانى مى کند.
انتشــار ایــن آپدیــت OTA هم اکنون 
در کشــور روسیه آغاز شــده است. این 
به روزرســانى شــامل فیرم ور با شماره 
ورژن A315FXXU1DVD8 بــوده و 
به صورت گام به گام منتشر مى شود. 
بنابرایــن کاربران گلکســى A۳۱ در 

سایر مناطق جهان نیز طى روزهاى آتى قادر به دریافت 
آپدیت جدید خواهند بود.

بر اســاس شــنیده ها اندروید 12 آخرین به روزرسانى 
سیستمى کالن براى گلکســى A۳۱ به شمار مى رود. 
این مــدل برخالف هندســت هاى گلکســى A۵۱ و 
گلکسى A۷۱ صرفا واجد شرایط دریافت 2 به روزرسانى 
عمده اندروید بوده و هم اکنون از آنها بهره مند شــده 
است. با این حال انتشــار آپدیت هاى امنیتى براى این 

اسمارت فون تا مدتى ادامه خواهد یافت.
سامســونگ گلکســى A۳۱ مجهز به یک نمایشگر 
6,4 اینچــى آمولد با رزولوشــن فول 
 P۶۵ اچ دى پــالس، تراشــه هلیــو
ساخت شرکت مدیاتک، پیکره بندى 
دوربیــن پشــتى چهارگانه شــامل 
سنســور عریض 48 مگاپیکســلى، 
لنــز فوق عریــض 8 مگاپیکســلى، 
ماژول ماکرو 5 مگاپیکســلى و حسگر 
تشخیص عمق 5 مگاپیکسلى، دوربین 
سلفى 20 مگاپیکســلى و باترى 5000 
میلى آمپرساعتى با قابلیت پشتیبانى از 

شارژ 15 واتى است.

آپدیت One UI 4.1 براى سامسونگ گلکسى A31 منتشر شد

ده است. 
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شاید براى شــما هم پیش آمده باشد که دچار درد در ناحیه دســت شوید. اگر درد دست 
بدون دلیل مدام به ســراغتان بیایــد و از بین برود ایــن احتمال وجــود دارد که دچار 
التهاب مفاصل شــده باشــید. بســیارى از افراد با کمى اســتراحت شــاهد بهبودى

 درد خواهند بود.
 با این حال، همواره راهکار هاى ساده اى وجود دارد که مى توانید با تبعیت از آن در منزل، 

به التیام درد در دستان خود کمک کنید.
در این مطلب به بهترین راهکار هاى خانگى براى بهبود درد در دست، مى پردازیم:

1- سرد و گرم کردن: یکى از ساده ترین راهکار ها براى خالصى درد دستان سرد و 
گرم کردن مداوم آنهاست. براى اینکار مى توانید از یک پک یخ و آب داغ به طور متناوب 

استفاده کنید.
2- استفاده از زردچوبه: کمتر کســى مى داند که زردچوبه خواص ضدالتهابى دارد. 
مى توانید زردچوبه را به صورت خمیرى درآورده و به عنوان پماد بر روى موضع درد قرار 

دهید.
3- نور آفتاب: به جز در مواردى که فرد از سرطان رنج مى برد، نور آفتاب مى تواند یکى از 
بهترین راهکار ها براى خالصى از درد دستان باشد. نور آفتاب مى تواند باعث تولید ویتامین 

D در دستان شود که به مقابله با آرتروز کمک مى کند.
4- نوشیدن چاى: یافته هاى محققان نشان مى دهد مصرف روزانه 3 تا 4 فنجان چاى 
سبز (بدون قند) مى تواند به تسکین درد هاى ناشى از آرتروز کمک کند. این چاى احساس 

تندرستى عمومى در فرد را ارتقا مى دهد.
5- شنا کردن: این ورزش یکى از راهکار هاى مناسب براى تسکین عمومى درد است. 

شنا تمامى بدن را درگیر کرده و آب به بهبود دردتان کمک مى کند.
6- مصرف مکمل: تالش کنید مکمل هــاى ضدالتهابى را به رژیم غذایى خود اضافه 
کنید. روغن ماهى و روغن کریل سرشار از اسید چرب امگا 3 هستند که مى تواند با التهابات 
بدن مقابله کنــد. مکمل هاى ویتامیــن C، D، و گلوکزآمین کندرویتیــن در این زمینه 

مفید هستند.
7- ظرف بشــویید: شســتن ظرف هــا باعث قــرار گرفتــن دســت ها در زیر 
آب گرم شــده و بــه طــور همزمان فــرد اقــدام بــه انجــام فعالیت هاى ســبک 
دســت مى کند. ایــن موضوع به گــردش خــون مناســب در دســتان و کاهش درد 

کمک مى کند.
8- به موسیقى گوش دهید: یافته هــاى محققان نشان مى دهد، موسیقى مى تواند 

به کاهش درد کمک کند.
10- رژیم غذایى خــود را تغییر دهید: اگر از آن دســته افرادى هســتید که 
رژیم غذایى سرشــار از چربى و شــکر دارید، باید بدانید که این موضوع کمکى به التیام 
درد دســتان شــما نخواهد کرد. این غذا ها دلیل اصلى التهاب در بدن اســت که باعث 
بروز احساس درد مى شــود. تالش کنید یک رژیم غذایى مبتنى بر سبزیجات، میوه ها، 

چربى هاى سالم، کربوهیدارت هاى پیچیده، و حبوبات داشته باشید.
9- بوى خوب استشــمام کنید: بکوشــید خانه خود را از رایحه هاى خوشــبو پر 
کنید. اســطوخودوس یکى از رایحه هاى آرامش بخش اســت کــه مى تواند به کاهش 

درد کمک کند.

محققان دریافتند نوشــیدن روزانه یک پیمانه شیر کم 
چرب مى تواند به کاهش وزن 2 برابرى کمک کند.

این نوشیدنى سالم با نصف کردن چربى و کاهش احتمال 
ابتال به دیابت نوع 2 مرتبط است. مواد مغذى حیاتى شیر 
شامل کلسیم و ویتامین D است که هر 2 با کاهش وزن 

مرتبط هستند.
حدود 50 درصد افراد دچار کمبود ویتامین D هســتند 
و حدود 50 درصد از افراد چاق نیز کمبود کلسیم دارند. 
سطوح پایین کلسیم ممکن اســت مغز را وادار کند که 
مصرف غذا را براى دریافت بیشــتر ایــن ماده معدنى 

افزایش دهد.
شیر ممکن است در برابر دیابت نوع 2 و سندرم متابولیک 
نیز محافظت ایجاد کند؛ سندرم متابولیک مجموعه اى از 
مشکالت از جمله چربى اضافى شکم، فشار خون باال و 

سطوح پایین کلسترول خوب است.
همچنین شیر مى تواند سطح انسولین(هورمونى که به 
کنترل قند خون کمــک مى کند) بین وعده هاى غذایى 

را کاهش دهد.
دکتر مایکل یافى، محقق ارشــد ایــن تحقیق، گفت: 
یافته هاى ما نشان مى دهد کودکان چاقى که حداقل 
مقدار توصیه شده روزانه شیر مصرف مى کنند، ممکن 
اســت کنترل بهترى در قند داشته باشــند و این مورد 
مى تواند به محافظت در برابر ســندرم متابولیک کمک 
کند اما مســاله نگران کننده در این پژوهش این بود که 
تنها یک نفر از هر 10 شرکت کننده مقدار توصیه شده 

شیر را مصرف مى کرد.
ایــن مطالعه شــامل 353 کودك بود 
که طــى یــک دوره 2 ســاله 
تحت کنترل بودنــد. در این 
تحقیق میزان مصرف شــیر 
شــرکت کنندگان همــراه با 
گلوکز خون و سایر معیارهاى 

کلیدى ارزیابى شد.
نتایج نشــان داد نوشــیدن 2 
فنجان شیر در روز(تقریبا یک 
پیمانه) با کاهش سطح انسولین، 
هورمونى که به تثبیت سطح قند 
خون کمک مى کند و ســطوح 
باالتر آن با دیابت نوع 2 مرتبط 

است، کمک مى کند.
پروفسور مونا ایسا، محقق 
دیگر این تحقیق، گفت: 

بین  نوشیدنى هاى شیرین ارتبــاط 
کودکى بــه خوبى ثابت و چاقــى دوران 

D نیز با این موضوع شده و کمبود ویتامین 
مرتبط است.

در مقابــل از منظر پیشــگیرانه نتایج تحقیــق مزبور 
نشان مى دهد مصرف شــیر نه تنها بى خطر است بلکه 
ممکن است از ابتال به ســندرم متابولیک نیز جلوگیرى 

کند.
حداقل 2 تحقیق پیشین در این زمینه نیز شیر را با کاهش 

وزن 2 برابرى مرتبط مى داند.

 نتایج یک بررسى جدید نشان مى دهد، خوردن تنها 10 گرم 

شکالت تلخ 85 درصد سه بار در روز افراد را شادتر مى کند.

شکالت تلخ، به شــکالتى گفته مى شود که میزان کاکائو 

اضافه شده به آن بســته به میزان ماده خشک تا 75درصد 

رسیده و میزان شکر آن بسیار کم است؛ بیشتر شکالت هاى 

تلخى که داراى باالى 70 درصد کاکائو هستند، داراى مواد 

شیمیایى هستند که رابطه مســتقیمى با افزایش کیفیت 

ســلول هاى بدن دارند و در مقابله با بسیارى از بیمارى ها 
مثل سرطان و بیمارى هاى قلبى نقش مؤثرى ایفا مى کنند.

دانشمندان فواید خلق و خوى را براى افرادى که 30 گرم 

شــکالت 85 درصدى در روز مى خوردند دریافتند. تصور 

مى شود که بهبود خلق و خو با تغییرات میکروبى در روده 

مرتبط اســت؛ محققان کره اى دریافته اند بزرگســاالن 

ســالمى که در مجموع 30 گرم شکالت تلخ 85 درصد در 

روز مى خورند، در مقایسه با بزرگساالن سالمى که شکالت 

با کاکائو کمتر یا اصًال شــکالت مصرف نمى کنند، شادتر 
هستند.

مطالعه جدید توسط محققان دپارتمان غذا و تغذیه، کالج 

اکولوژى انسانى، دانشگاه ملى ســئول انجام شده و آن ها 

ادعا مى کنند که تا به حــال اطالعات کمى در مورد اثرات 

مصرف روزانه شــکالت تلخ وجود داشته است. این اولین 

مطالعه با ارائه شواهدى اســت که نشان مى دهد، مصرف 

شــکالت تلخ در زندگى روزمره بر حاالت فیزیولوژیکى و 
روانى تأثیر مى گذارد.

مصرف این خوراکى شما را شاد مى کند
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و آن ها  اکولوژى انسانى، دانشگاه ملى ســئول انجامشده

ادعا مى کنند که تا به حــال اطالعات کمى در مورد اثرات 

مصرف روزانه شــکالت تلخ وجود داشته است. این اولین

مطالعه با ارائه شواهدى اســت که نشان مى دهد، مصرف 

شــکالت تلخ در زندگى روزمره بر حاالت فیزیولوژیکى و 
روانى تأثیر مى گذارد.

این نوشیدنى تا دو برابر 
به کاهش وزن کمک مى کند

3ایــن مطالعه شــامل353 کودك
2که طــى یــک دوره 2 س
تحت کنترل بودنــد. د
تحقیق میزان مصرف
شــرکت کنندگان همـ
گلوکز خون و سایر معیا

کککککلیدى ارزیابى شد.
نتایج نشــان داد نوشــی
فنجان شیر در روز(تقریب
پیمانه) با کاهش سطح انس
هورمونى که به تثبیت سط
خون کمک مى کند و سـ
م 2باالتر آن با دیابت نوع 2

است، کمک مى کند.
م مونا ایسا، وووووسور پروف
ددددددددددیگراین تحقیق،

بین  نوشیدنى هاى شارتبــاط 
کودکى بــه خوبىو چاقــى دوران

D نیز با این موشده و کمبود ویتامین
مرتبط است.

ق ق ت نتا انه گ ش نظ از ل قا د

10راهکار مفید براى کاهش درد دست
لب مرز دیابت هستید؛ 

خوردن این 6 خوراکى قدغن!
نه آنقدرى قند خون شما باال است که دیابت نام بگیرد و نه آنقدر سالمت هستید که بتوانید هرچه مى خواهید میل کنید. این شرایط را پیشا دیابت مى گویند و بهتر است براى سالمتى خود در سبک 

زندگیتان تغییر ایجاد کنید.
 در این حالت شما باید هر روز قند خون خود را کنترل کنید. همچنین در معرض ابتال به بیمارى هاى قلب، کلیه ها، لوزالمعده و همچنین سکته هاى مغزى قرار دارید. طول عمر کلى افراد دیابتى 

تقریباً 10 سال کوتاه تر از میانگین است.

براى جلوگیرى از ابتال به دیابت چه کار کنیم؟
اگر شما مبتال به مرحله پیشا دیابت شده اید، فوراً در سبک زندگى خودتان تحول ایجاد کنید. وقتى این کار را انجام دادید، مى توانید روند معکوسى را پیش بگیرید و از خطر دیابت رها شوید. کاهش 

هفت هشت کیلو از وزن حساسیت به انسولین و قند خون را کنترل مى کند و بسیار توصیه مى شود.
همچنین در این حالت شما این شش نوع غذا ها را کنار بگذارید. درست است کار ساده اى نیست، اما اینجا لیستى از بدترین مواد براى شما قرار دارد:

1. غذا هاى قندى
قطعًا جاى تعجب نیســت که بایــد از غذا هاى 
پرقند پرهیز کنیم. بدن ما براى سوخت رســانى 
به قند نیاز دارد و بهتر است براى تأمین آن میوه 
بخورید که حداقل به همراه قند، فیبر هم دارد و 
وعده میوه هاى خود را کنترل کنید و اگر به همراه 
میوه خود یک میان وعده با پروتئین میل کنید، 
از قند موجود در آن اســتفاده بهترى براى بدن 

خود کرده اید.

2. آبمیوه
میوه جایگزین خیلى خوبى براى شیرینى است، اما نوشیدن آن به شکل آب براى شما مفید نیست. 
آبمیوه تمام قند هاى میوه را دارد، اما فیبر موجود در میوه را ندارد. قند خون شما را باال مى برد و حتى 
شما را سیر نمى کند. همچنین مى تواند موجب پرخورى شود. براى لذت بردن از عطر و طعم میوه، 

خود میوه را استفاده کنید.

6. برنج، آرد و نان سفید
مواد غذایى نباید الزاماً شیرین باشند که قند خون شما را باال ببرند. نشاسته هاى تصفیه شده قند 
خون شما را باال مى برند. آرد سفید آنقدر فراورى مى شود که تمام فیبر هاى اصلى، مواد معدنى 

و ویتامین هاى آن از بین مى رود و به جریان خون شما ضربه جدى وارد مى کند.
به همین دلیل باید از خوردن زیاد خوراکى هایى مانند نان سفید، ماکارانى و برنج سفید پرهیز 
کنید. انتخاب بهتر شامل غالت سبوس دار مانند برنج قهوه اى و نان هاى سبوس دار و پاستاى 

سبوس دار است.

4. محصوالت 
لبنى پرچرب
مطالعات نشان داده است که 
یک رژیم غذایى حاوى چربى 

اشباع شــده، مى تواند مقاومت 
به انســولین را بدتر کند، و ابتالى به 

دیابت را جدى تر کند.
بهتر اســت از لبنیات پرچرب مانند ماســت، خامه، پنیر خامه اى، کره و بستنى پرهیز کنید. 
خوشبختانه، نسخه هاى کم چربى از این محصوالت وجود دارد که شما هنوز هم مى توانید در 

حد اعتدال از آن ها لذت ببرید.

5. قطعات چرب گوشت
برخى از قطعات گوشت چربى هاى اشباع شده 

دارندو مطالعات نشان داده اند گوشت قرمز 
مخصوصًا در حالت فراورى شده مى تواند با 

ایجاد مقاومت به انسولین خطر دیابت را افزایش دهد.
نیترات موجود در گوشت فراورى شده به طور خاص تأثیر منفى بر لوزالمعده دارد 

که انسولین مورد نیاز براى تبدیل قند به سوخت را تولید مى کند.
براى پیشگیرى از دیابت، مصرف مرغ، بوقلمون و ماهى خودتان را بیشتر کنید.

3. غذا هاى سرخ شده
غذا هاى سرخ شده به دلیل داشتن چربى و کالرى باال مشکل ساز 

هستند و به سرعت وزن شــما را باال مى برند. همچنین 
روى قند خون شما اثر مى گذارند.

ســیب زمینى ســرخ شــده هم 
کربوهیــدرات باالیى دارد و هم 
چرب اســت و قند شــما را باال 

مى برد. بهتر اســت اگر خیلى به سرخ 
کردنى ها عالقه مند هستید مرغ سرخ 

شده با روغ کم تر مصرف کنید.

ی یل ین پرو ب نو ی ی و یو
از قند موجود در آن اســتفاده بهترى براى بد

خود کرده اید.

2. آبمیوه
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کربوهیدار ربى هاى سالم،
ی ر ز خانه خود را - بوى خوب استشــمام کنید: بکوشــید

کنید. اســطوخودوس یکى از رایحه هاى آرامش بخش اســت کــه مى تواند به کاهش
دردکمک کند.

جوش و لک صورت را با این روش ساده از بین ببرید!
استفاده از پیاز به طور کلى براى سالمت، پوست و مو بى خطر است.
پیاز یکى از مواد غذایى ضرورى روزانه است که هندى ها نمى توانند 
بدون آن کار کنند. چه دوست داشته باشید و چه نخواهید، «پیاز» 
با طعمى قوى و تند، بخشــى ضرورى از وعده هاى غذایى روزانه 
شماست. اما استفاده از پیاز محدود به طعم دادن به غذا نیست. این 

سبزى ساده براى سالمتى و زیبایى کلى ما فواید زیادى دارد.

خواص پیاز براى پوست
1. از شما در برابر خورشید محافظت مى کند

پیاز منبــع عالى از فالونوئید هــا و همچنیــن ویتامین هاى آنتى 
اکســیدانى مانند ویتامین A، ویتامین C و ویتامین E است. همه 
این ها به محافظت از سلول هاى پوســت ما در برابر اثرات مخرب 

اشعه ماوراء بنفش (UV) خورشید کمک مى کند.
2. با عالئم پیرى مبارزه مى کند

آنتى اکسیدان کورستین و برخى فیتوکمیکال هاى غنى از گوگرد، 
پیاز را به یک عامل ضد التهابى قــوى تبدیل مى کند؛ بنابراین در 
مبارزه با آســیب هاى رادیکال هاى آزاد و همچنین عالئم پیرى 

زودرس کامًال مؤثر است.
3. به عنوان یک تصفیه کننده خون عمل مى کند

آنتى اکســیدان هاى موجود در پیاز با حذف سموم از جریان خون 

به ســم زدایى بدن کمک مى کند. این کار پوست را تمیز مى کند و 
از احتمال ایجاد تعدادى از مشکالت پوستى در نهایت جلوگیرى 

مى کند.
4. آکنه و جاى زخم را درمان مى کند

این سبزى طبیعتا ضد باکترى، ضد عفونى کننده و ضد التهاب است. 
تمام این خواص در مجموع آن را با از بین بردن باکترى هاى عامل 
عفونت، کاهش التهاب، التیام زخم هــا و جلوگیرى از جوش هاى 

بیشتر به یک درمان عالى براى آکنه تبدیل مى کند.
5. پوست را تغذیه مى کند

محتواى ویتامینى (مخصوصًا ویتامیــن C) پیاز براى تغذیه مؤثر 
پوست ما در عین حال سالم، بدون لک و پر از درخشندگى شناخته 

شده است.
6. از عفونت هاى پوستى جلوگیرى مى کند

روغن هاى ضرورى موجــود در این ســبزى داراى خواص ضد 
باکتریایى و همچنین ضد عفونى کننده هســتند کــه به مبارزه با 

تعدادى از عفونت هاى پوستى کمک مى کند.

چگونه براى مراقبت از پوست پیاز مصرف کنیم؟
پیاز، که خود یک ماده غذایى سرشار از مواد مغذى است، مى تواند 
براى بهبود سالمت پوست ما از درون مصرف شود. در اینجا نحوه 

گنجاندن آن در رژیم غذایى روزانه براى پوست بهتر آمده است:
1. پیاز خام

پیاز خام سرشار از گوگرد ارگانیک اســت که منافذ ما را تمیز نگه 
مى دارد و از ایجاد جوش جلوگیرى مى کند. همچنین سرشار از 
فالونوئید ها است که از پوست ما در برابر استرس هاى 
محیطى محافظت مى کند. مى توانید از پیاز خام 
در ساالد هاى مورد عالقه خود به 
همراه سایر میوه ها و سبزیجات 
مغذى استفاده کنید یا به سادگى 

آن را به صورت خام میل کنید.

2. پیاز پخته شده
بســیارى از مردم بوى ماندگار پیاز را دوســت ندارند و از این رو 
آن را به صورت آب پز یــا پخته در وعده هــاى غذایى خود قرار

 مى دهند. چنیــن پیاز هایى به عنوان منبع خوبــى از فیبر و مس 
عمل مى کنند که مشکالت گوارشى را از بین مى برد، فرآیند هاى 
متابولیــک را تقویت مى کند و پوســتى شــفاف و بى عیب به ما 
مى بخشد. اما مطمئن شــوید که پیاز را زیاد نپزید، زیرا تمام فواید 

آن را از بین مى برد.

خواص آب پیاز براى پوست، جوش و لک صورت
وقتى نوبت به مراقبت از پوست مى رسد، بیشتر ما استفاده موضعى 
از مواد طبیعى سازگار با پوست را ترجیح مى دهیم. پیاز مى تواند یک 

گزینه عالى براى این منظور باشد. در اینجا به شما مى گوییم:
1. خواص آب پیاز براى جلوگیرى از پیرى

یک پیاز تازه و متوسط را به قطعات کوچک خرد کرده 
و آب آن را بگیرید. یک تکه پنبه را به آن آغشته کنید 
و روى تمام پوســت خود بمالید. این عمل مى تواند 
جریان خون را در سراسر سلول هاى پوست به میزان 
قابل توجهى افزایش دهد که در نهایت پوستى بدون 
چین و چروك، سفت تر و جوان تر با بافتى بهتر مى دهد.

2. خواص آب پیاز براى درمان آکنه
شما مى توانید به ســادگى صورت خود را با مقدارى آب پیاز تازه 
ماساژ دهید یا یک ماســک پیاز براى صورت خود تهیه کنید تا به 

طور موثر با باکترى هاى مولد آکنه مبارزه کنید. 
یــک قاشــق غذاخــورى آب پیــاز را برداریــد و یک قاشــق 
غذاخورى روغن زیتون یا روغن بادام بــه آن اضافه کنید. خوب 
مخلوط کنید و روى پوســت خود بمالید. بعــد از 15 دقیقه با آب 

سرد بشویید.
3. خواص آب پیاز براى درمان لک صورت

ویتامین C موجود در پیاز نقش کلیــدى در درمان لکه هاى تیره، 
لکه هاى زشت، عالئم رنگدانه و… دارد.

یک قاشق غذاخورى آب پیاز تازه را با یک قاشق غذاخورى ماست 
ساده مخلوط کنید. 4 تا 5 قطره روغن اسطوخودوس را به مخلوط 
اضافه کنید. با استفاده از نوك انگشتان صورت خود را با حرکات 

دایره اى مالیم ماساژ دهید.
با مخلوط کردن یک قاشق چاى خورى آب لیموى تازه با دو قاشق 
چاى خورى آب پیاز تازه، یک مخلوط مایع آماده کنید. آن را با پنبه 
روى پوست خود بکشید. بعد از 10 تا 15 دقیقه با آب ولرم بشویید.

یک قاشــق پودر زردچوبه را به یک قاشق غذاخورى آب پیاز تازه 
اضافه کنید. روزانه صورت خود را با آن ماساژ دهید.
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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.
آراى شــماره 0594 و 0595 و 0596 مورخه 1401/01/30 خانم فردوس صفیان فرزند 
غالمرضا در یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه و خانم الهه حقیقى نجف آبادى فرزند 
غالمرضا در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه و آقاى یوســف عبدالهى نیا فرزند 
ابوالقاسم در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه   به مساحت 243  قسمتى از پالك شماره 
3 و 4   فرعى از 47  اصلى واقع در قطعه9  بخــش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/02 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/17 - 1318695/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /2/420

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 شماره 0747 مورخه 1401/02/05 آقاى یداهللا انتشــارى نجف آبادى فرزند على در 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 240/78 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1  فرعى از 841  
اصلى واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/2 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/17 - 
1319114/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /2/424

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 شماره 5846 مورخه 1400/11/09آقاى حمید رضا حاجى  على عسگر فرزند مرتضى در 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 139/30 مترمربع قسمتى از پالك شماره 742  اصلى واقع 
در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/2  - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/17 - 1320105/  
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /2/426 

تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى محمد حسین قربانیان  فرزند محمد على 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 837  اصلى  واقع در قطعه 4  بخش 11 ثبت 
اصفهان را نموده و راى شــماره 3504  مورخه 1401/07/17  هیات حل اختالف موضوع 
قانون مذکور نسبت به آن صادر شــده و تحدید حدود پالك اولیه تاکنون بعمل نیامده ، لذا 
طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالك شماره 11 فرعى از 837 اصلى 
واقع در قطعه 4  بخش 11 ثبت اصفهان بنام  آقاى محمد حســین قربانیان  فرزند محمد 
على  در روز چهارشنبه  مورخ 1401/04/15  ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمد.لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردر این آگهــى در محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجــاور مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. اعتراض به 
تقاضاى تحدید حدود بایستى توســط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد. تاریخ انتشار: 
1401/03/02 - 1319008 / م الف - حجت اله کاظم زاده - از طرف رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان نجف آباد /2/428

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یک قطعه ملک پالك  شماره 664/1 واقع در قطعه 8 نجف آباد  بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نــام آقاى یداهللا غالمى  فرزند محمد على در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزچهار شنبه مورخ 1401/04/22  ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجــام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 1401/3/2 - 1320251/ م 

الف - از طرف رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد  - حجت اهللا کاظم زاده /2/429

مفاد آرا
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت

1. برابر راى شماره 140160302177000060 مورخه 1401/02/01  هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم خدیجه 
زمانى علویجه  فرزند  قدمعلى بشماره شناسنامه 116  نجف آباد و شماره ملى 1091997561 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  قسمتى از پالك 782 باقیمانده   فرعى که به 
پالك 4939 فرعى اصالح شده است  واقع در علویجه  1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 

مساحت 250/10  مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى على ناصرى  محرز گردیده است.
2. برابر راى شماره 140160302177000040  مورخه 1401/01/27  هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مرضیه 
قندهارى علویجه  فرزند على بشماره شناسنامه 10  نجف آباد و شماره ملى 1092085912  
در ششدانگ یکباب خانه  قسمتى از پالك قسمتى از پالك 2150   فرعى واقع درعلویجه  
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 248/05  مترمربع انتقالى از مالک رسمى زینب 

شانظرى گرگابى محرز گردیده است.
3. برابر راى شماره 140160302177000004 مورخه 1401/01/08  هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى علیرضا 
نظیفى   فرزند احمد  بشــماره شناسنامه 580  اصفهان و شــماره ملى 1291067507  در 
ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز  از پالك 783  فرعى واقع در علویجه  1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 907 مترمربع انتقالى از مالک رسمى  قاسم صادقى و فاطمه صادقى 

و کبرى صادقى و نجمه صادقى و علیرضا صادقى  محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و 
یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا 
شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى 
اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادر خواهد شد و صدور 
ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 
1401/03/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: ســه شنبه 1401/03/17 - 1319083/ م الف - 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت -نصراهللا علینقیان /2/433

تحدید حدود اختصاصى
چون ششــدانگ یک قطعه ملک 532 باقى مانده که به  پالك  شــماره 15 فرعى از 532 
استاندارد سازى گردیده اســت و در حال حاضر به صورت یک باب خانه مى باشد  واقع در 
قطعه 7 نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سید احمد نوریان   
فرزند سید محمود در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن 
به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روزچهارشــنبه مورخ 1401/04/22  ساعت 9 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 1401/03/2 
- 1319227/ م الف - رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد  - حجت اهللا کاظم زاده /2/436

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

شــماره: 140160302006001302- تاریخ: 1401/02/25 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006000659 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم فرشته طاهرى اندانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى از......... پالك شماره فرعى از 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند قطعى شماره 168469 
مورخ 1385/10/3 دفتر 73 و ســند 182661 مورخ 1387/6/14 دفتر 73 و ســند شماره 
236083 مورخ 1396/10/9 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و 
انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشــته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن 
تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم فرشته طاهرى اندانى به شناسنامه شماره 
13689 کدملى 1142351726 صادره خمینى شهر فرزند براتعلى در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 133/83 مترمربع پالك شــماره 547/1 فرعى که به 1655 فرعى تبدیل شده 
است از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى  نماید.  
شماال به طول 8/42 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
شرقا به طول 16/76 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
جنوبا به طول 7/42 متر درب و دیواریست به بن بست 

غربا در دو قسمت که قسمت اول پخى شکل اســت به طول هاى 3/42 متر و 12/25 متر 
درب و دیواریست به کوچه  

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى 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: 1401/03/02- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/03/17- م الف: 1319319 -  قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /2/441

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

شــماره: 140060302006008954- تاریخ: 1400/12/25 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 

کالسه 1400114402006002064 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم بهمن کیماسى مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى 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 112080 مورخ 
1382/2/6 دفتر 63 خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمى به متقاضى داشــته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
و بررســى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم بهمن کیماســى به شناسنامه شماره 1616 کدملى 
4171201551 صادره فرزند عیسى در ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه در حال ساخت به 
مساحت 180 مترمربع پالك شمارهـ  فرعى از 156 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 9 متر دیوار و درب است به گذر 

شرقا به طول 20 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك 156 اصلى 
جنوبا به طول 9 متر دیوار است به باقیمانده پالك مذکور 
غربا به طول 20 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك مذکور 

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/02- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/17- م الف: 1319445 - عضو قضائى - مجتبى پور على. رئیس اداره راه و شهرسازى 

- سعید حاج احمدى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى ملک زاده /2/443

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

شــماره: 140160302006001304- تاریخ: 1401/02/25 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006001803 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم زهرا هوازاده جوآبادى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى 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 64801 مورخ 
1399/11/29 دفترخانه 139 خمینى شــهر 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 رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع 
بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم زهرا هوازاده جوآبادى به شناســنامه 
شماره 14436 کدملى 1140517740 صادره فرزند صادق در ششدانگ یکباب خانه در حال 
ساخت به مساحت 174/60 مترمربع پالك شماره 167 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى  نماید. 
شماال به طول 7/63 متر دیوار به دیوار پالك باقیمانده 
شرقا به طول 23/38 متر دیوار به دیوار پالك باقیمانده 

جنویا به طول 7/56 متر دیواریست به باقیمانده 
غربا در دو قســمت اول به طول 19/08 متر دیوار به دیوار باقیمانده دوم به طول 3/91 متر 

درب و دیواریست به گذر  
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى 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: 1401/03/02- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/03/17- م الف: 1319484 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /2/445

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

شــماره: 140160302006001305 تاریخ: 1401/02/25 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006001916 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مریم عابدى 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 رسمى 13988 مورخ 
1335/3/1 دفترخانه 61 و سند شماره 13736 مورخ 1399/5/21 دفتر 388 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از 
عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مریم عابدى به 
شناسنامه شماره 20852 کدملى 1140208071 صادره فرزند حسینعلى در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 183 مترمربع پالك شماره 559 فرعى از 121 اصلى واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید.
شماال به طول 8/12 متر و 4/23 متر دیوار به دیوار 121/559

شرقا به طول 15/31 متر دیواریست به زمین مجاور پالك 121/559
جنوبا به طول 11/60 متر درب و دیواریست به بن بست 

غربا به طول 15/27 متر دیواریست به باقیمانده پالك 121/559
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى 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: 1401/03/02- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/03/17- م الف: 1319201 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /2/448

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

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027000671 مــورخ 1401/01/24 داوود منصورى فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 4791 صادره از اصفهان بشماره ملى 1292576383 در ششدانگ 
یکباب ساختمان مسکونى مخروبه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10202 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 164/23 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/03/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/17- م الف: 1321336- رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/450

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

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000554 مورخ 1401/01/22 نواز روشنائى فرزند ابراهیم 
بشماره شناسنامه 76 صادره از شهرضا بشــماره ملى 1199783978 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10119 و 10120 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 86/10 مترمربع. خریدارى طى ســند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/03/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/17- م الف: 1321417- رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/452

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

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027001116 مورخ 1401/02/05 حسین ذوالفقارى فرزند 
ماشااله بشماره شناســنامه 19 صادره از خور و بیابانک بشــماره ملى 5409797221 در 
ششــدانگ یک قطعه زمین و بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 27 فرعى 
از اصلى 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 202/76 مترمربع. خریدارى 
مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/02 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/03/17- م الف: 1321536- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/454

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

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000686 مورخ 1401/01/24 محمود عبدالهى سروى 
فرزند محمدعلى بشماره شناســنامه 11 صادره از اردکان بشماره ملى 4449805259 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 11 فرعى از اصلى 
10207 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 283/62 مترمربع. خریدارى طى سند 
رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/17- 
م الف: 1321700- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق اصفهان - مهدى صادقى 

وصفى /2/456

آگهى تغییرات 
شرکت نساجى کوروش مدرن سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 67495 و شناسه 
ملى 14009950908 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى مــورخ 1401/02/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : * محمــد رزاززاده 
به شــماره ملــى 1287373151 به ســمت 
بازرس اصلــى و مجیدرزاززاده به شــماره ملى 
1293349178 به ســمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شــدند . * 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 (1319607)

آگهى تغییرات 
شرکت جهان بافت ایرانیان شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 57200 و شناسه ملى 14006264086 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مــورخ 1401/02/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
محل شــرکت در واحد ثبتى اصفهان به آدرس استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش جرقویه سفلى ، 
دهستان جرقویه سفلى ، روستا منطقه صنعتى جرقویه، 
محله ناحیه صنعتى محمدآبــاد جرقویه ، خیابان اصلى 
فــاز دوم ، خیابان فرعى دوم ، پــالك 0 ، طبقه همکف 
کدپستى 8176116977 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1318053)

آگهى تغییرات 
شرکت آینده سازان کهکشــان نرم افزار شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 18031 و شناسه ملى 
10260389437 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/12/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسســه حسابرسى 
و خدمات مدیریت نو اندیشــان به شناســه ملى 
10100200524 به سمت بازرس اصلى و محمد 
صادقى به کد ملى 2297958269 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال 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 شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1318050)

آگهى تغییرات 
شرکت پایا صنعت سماء ســهامى خاص به شماره 
ثبت 1416 و شناســه ملى 10260530287 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/01/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 31 
اساسنامه بدین شرح اصالح شد:: عده اعضاء هیات 
مدیره : شرکت به وســیله هیات مدیره اى مرکب از 
3 الى 5 نفر عضو که بوســیله مجمع عمومى عادى 
از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره خواهد 
شد مدیران کال یا بعضا قابل عزل میباشند. شرکت 
میتواند یک یا دو نفر عضو علــى البدل نیز انتخاب 
نماید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى 

شهر (1319288)

آگهى تغییرات 
شرکت پارسیان دیزل سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 56370 و شناســه ملــى 14005920064 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/02/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ناهید آزادى مهرگانى کدملى 
1111712883 بعنوان نایب رئیس هیات مدیره - زهرا 
اسحقى عاشق آبادى کدملى 1293190799 مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره - علیرضا برزگر عاشق آبادى کدملى 
1290606528 رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است. 
مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1318059)

آگهى تغییرات 
شرکت نقطه عطف اتصال شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 69305 و شناسه ملى 
14010523699 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1401/01/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : بهنام حاجى زمانى به کدملى 
1289453985 و محمــد فرخ روز به کدملى 
1285064941 بترتیب بســمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1319286)
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تیم ملى فوتبال ایران در اولین بازى دوستانه خود 16 خرداد 
در تورنتو به مصاف تیم ملى کانادا مى رود. اسامى کاروان 
ایران براى دریافت ویزا به وزارت امور خارجه ارسال شده و 
کارهاى اجرایى براى برگزارى این بازى در حال انجام شدن 
است. مسئوالن فدراسیون در تالش بودند تا در همین شهر 
مقابل اکوادور هم یک مسابقه تدارکاتى دیگر انجام شود اما 
به دلیل اینکه فدراسیون کانادا براى در اختیار گذاشتن زمین 
بازى نتوانســت همکارى کند به احتمال زیاد این بازى لغو 
مى شود. به همین دلیل فدراسیون در حال رایزنى با سنگال 
است تا با تیم ملى این کشــور در تهران بازى کنند. تاریخ 
پیشنهادى براى برگزارى این بازى هم 21 خرداد است اما 

هنوز چیزى قطعى نیست.

سنگال جانشین اکوادور؟

01

لیســت نهایى تیم امید براى حضور در رقابت هاى قهرمانى 
آسیا در حالى اعالم شد که یک بازیکن از ذوب آهن به جمع 
شاگردان مهدوى کیا اضافه شد تا به این ترتیب تیم ذوب آهن 
بیشترین نماینده را در این تیم داشته باشد. پارسا جعفرى، میالد 
کر، محمد خدابنده لو و محمدحسین اسالمى چهار بازیکنى 
هستند که مورد توجه مهدوى کیا قرار گرفتند. این چهار بازیکن 
در فصل جارى از سوى مهدى تارتار مورد استفاده بودند و به 
خصوص خدابنده لو جزو بازیکنان کلیدى ذوب آهن محسوب 
مى شود. نکته جالب اینکه باوجود دو بازى حساس ذوب آهن 
در لیگ برتر براى حفظ جایگاه هفتمى، تارتار این چهار بازیکن 

را در اختیار تیم امید قرار داده است.

گاندوها رکورد زدند

آگهى تغییرات
شــرکت پایــا صنعت ســماء ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 1416 و شناســه 
ملــى 10260530287 بــه اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 
1400/01/06 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : امیر مظاهــرى1288245238 به 
ســمت رئیس هیــات مدیره و ســمیه 
انجمنــى1290715939 بــه ســمت 
نایب رئیــس هیــات مدیره و حســین 
مظاهرى5659615961 به ســمت مدیر 
عامل وعضو هیات مدیره و جعفر هاشــم 
زاده خوزانــى1130306021 به ســمت 
عضو هیــات مدیره و نویــد بهمنش زاده 
1271418282 به سمت عضو هیات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب وکلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا ء مدیر 
عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

خمینى شهر (1319290)

آگهى تغییرات
شــرکت پایــا صنعت ســماء ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 1416 و شناســه 
ملــى 10260530287 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/01/06 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : حســین مظاهرى به شــماره ملى 
5659615961 و امیر مظاهرى به شماره 
ملى 1288245238 و ســمیه انجمنى به 
شماره ملى 1290715939 و جعفر هاشم 
زاده خوزانى به شماره ملى 1130306021 
و نویــد بهمنــش زاده بــه شــماره ملى 
1271418282 به ســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند زهرا تقى محمــدى خوندابى به 
شــماره ملى 1292260505 و به سمت 
بازرس اصلى و زهره گلدســتان به کد ملى 
1292444045 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شدند.روزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شــدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى خمینى 

شهر (1319289)

تاسیس
شرکت سهامى خاص پاســارگاد آهن نقش جهان درتاریخ 1401/02/24 به شماره ثبت 2505 به 
شناسه ملى 14011134910 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :عمده فروشــى آهن آالت و انباردارى و خرید و فروش 
و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى -انعقاد قرارداد با کلیه اشــخاص حقیقى و حقوقى 
-شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى -اخذوام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى 
دولتى و خصوصى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان فالورجان 
، بخش مرکزى ، دهستان ابریشم ، روستا کرسگان، محله ندارد ، خیابان کرسگان ، بلوار فرعى اتوبان 
فالورجان به اصفهان ، پالك 1500 ، طبقه همکف کدپســتى 8458131341 ســرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000000 ریالى 
تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
91934100 مورخ 1401/02/18 نزد بانک ملت شعبه میدان ارتش با کد 91934 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشــد اعضا هیئت مدیره آقاى سیدرضا طباطبائى فخار به 
شماره ملى 1288958501 به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد هادى حسین 
آبادى به شماره ملى 1289208778 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى 
هادى حسین آبادى به شماره ملى 1292789352 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
زهرا خلیلى به شماره ملى 1158994974 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى مرتضى 
ملکى به شماره ملى 6219289269 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى فالورجان (1319190)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص زرین پیک نقش جهان درتاریخ 1401/02/07 به شــماره ثبت 5264 به شناسه ملى 
14011077330 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت : ساخت فلزات گرانبها و فروش وپخش ساعت و فلزلت گرانبها بصورت آنالین درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شــهر نجف آباد، محله سعدى ، خیابان سعدى ، کوچه شکیب ، 
پالك 42 ، طبقه همکف کدپستى 8513747486 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 5,000,000 
ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 5000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 5000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 886 مورخ 1400/12/14 نزد بانک ملى شعبه نجف آباد با کد 3211 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى علیرضا قادرى نجف آبادى به شماره ملى 1080567240 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مجید توبه ئیها به 
شماره ملى 1091408246 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى حسین احمدى به شماره ملى 1091574456 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سیداشکان 
موسوى شوشى به شماره ملى 1080495381 به ســمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى سیداحسان 
موسوى شوشى به شماره ملى 1130208850 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد 

(1318046)

آگهى تغییرات
شرکت تاسیساتى و ساختمانى ارکشن گاز شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1708 و شناسه ملى 
10260234701 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/01/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ماده 38 -اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردد ماده 38 -اصالحى: نحوه امضاء اسناد و 
اوراق بهادارشرکت را هیئت مدیره مشخص مى کند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1319277)

دروازه بان جوان ذوب آهن به تیم ملى امید دعوت شد.
در حالى که مهدى مهدوى کیا فهرســت نهایى خود براى حضور در رقابت هاى 
قهرمانى آسیا معرفى کرده بود، باشگاه ذوب آهن با دعوتنامه دروازه بان جوان خود 

پارسا جعفرى مواجه شد تا به این ترتیب او نیز در تمرینات تیم امید شرکت کند.
پارسا جعفرى این فصل با عبور از سد دو گلر نامدار یعنى حبیب فرعباسى و شهاب 
گردان موفق شد به ترکیب ذوب آهن برسد و با عملکرد درخشان در سه بازى، برابر 

پرسپولیس نیز فیکس شد.

دعوت مهدوى کیا از پارسا جعفرى که زیر نظر حسین اینانلو به تیم امید رسیده، 
در حالى اتفاق افتاده که پس از بازى با پرسپولیس شایعات بسیار زیادى پیرامون 

این بازیکن شکل گرفت اما حاال دعوت به تیم المپیک شایستگى جعفرى 
را بیش از پیش نمایان مى کند.

نکته جالب اینکه مهدوى کیا ابتدا دو دروازه بان استقالل را به تیم 
امید دعوت کرده بود که فرهاد مجیدى اجازه حضور آنها در تمرینات 

را نداد تا به این ترتیب پارسا جعفرى به اردو اضافه شود.

عدم حضور عزت پورقاز سبب شد که در فصل بیست و یکم برخالف فصل گذشته 
محرم نویدکیا ابهامات زیادى براى انتخاب زوج قلب خط دفاعى اش داشته باشد.

در ابتداى لیگ بیستم نیز محرم نویدکیا با چنین مشگلى درگیر شده بود ولى با اضافه 
شدن عزت پورقاز به ترکیب اصلى و قرار گرفتن او  در کنار ولسیانى بود که از هفته هاى 
پایانى نیم فصل اول شاهد ثبات در این منطقه از زمین در اردوى طالیى پوشان بودیم 
و آمار گل خورده این تیم نیز نسبت به هفته هاى ابتدایى به شکل معنادارى پایین آمد 
و آنها توانستند با کسب 65 امتیاز فصل را به رتبه نایب قهرمانى خاتمه دهند. سپاهان 

فصل گذشته 24 گل دریافت کرد که بخش عمده اى از آن تا هفته سیزدهم بود.
فصل گذشــته محرم نویدکیا چهار مدافع میانى در اختیار داشــت که مهدى زاده، 
نژادمهدى، ولسیانى و پورقاز بودند و با اتکا به عملکرد فصل گذشته این چهار بازیکن 
بود که در فصل جدید نیز کادر فنى ســپاهان تصمیم گرفت تغییرى در آرایش این 
نفرات ایجاد نکند و رقابت براى قرار گرفتن آنها در ترکیب اصلى بار دیگر از هفته هاى 

ابتدایى آغاز شد.
با این حال اتفافات جدیدى در فصل بیســت و یکم انتظار سپاهان را مى کشیدند؛ 
اتفاقاتى که شاید به فکر کادر فنى سپاهان نیز خطور نمى کرد. عزت پورقاز که رهبر 
اصلى خط دفاعى سپاهان در فصل گذشته بود در این فصل به دالیل مختلف از جمله 
مصدومیت به هیچ وجه شرایط خوبى را تجربه نکرد و در رقابت هاى آسیایى نیز تنها ده 
دقیقه مقابل التعاون به میدان رفت که با اشتباه ولسیانى مجبور به متوقف کردن بازیکن 
حریف شد؛ خطایى که اخراج را براى او به همراه داشت. از سوى دیگر مهدى زاده هم 
برخالف فصل گذشته که تا نیم فصل یکى از نفرات مورد توجه نویدکیا بود، به دلیل 
مصدومیت حضور در بسیارى از مسابقات را  از دســت داد تا عمال این نژادمهدى و 

گولسیانى باشند که قلب خط دفاعى سپاهان را تشکیل مى دادند.
سپاهان اگرچه 17 گل خورده در جدول به نامش ثبت شده ولى با احتساب 4 گلى که 
در دیدار برابر گل گهر خورد آمار خوبى به حساب نمى آید و رتبه چهارم را  از این حیث 

در جدول رده بندى در اختیار دارد.
به همین دالیل هم هســت که محرم نویدکیا و کادر فنى این تیم پس از بازى هاى 
آسیایى براى تغییر شرایط دســت به تغییراتى زدند و پس از محرومیت ولسیانى و 
استفاده از نورافکن در قلب خط دفاعى، این تصمیم را در بازى هاى اخیر نیز با وجود 
اینکه ولسیانى در دسترس بوده، تکرار کرده اند تا به نوعى عدم رضایت خودشان از 
شرایط خط دفاعى را هم نشان بدهند. استفاده از فرشاد احمدزاده در پست دفاع چپ 
نیز در همین راستا بوده؛ اگرچه شاید نویدکیا دوست نداشته باشد که توانایى هاى این 

بازیکن را محدود کند، اما فعال به نظر مى رسد چاره اى ندارد.
طالیى پوشان اصفهانى تا پایان فصل دو دیدار دیگر برابر فوالد خوزستان و آلومینیوم 
اراك در پیش دارند و به نظر مى رسد با توجه به اینکه نورافکن در بازى برابر شهرخودرو 
نیز زوج نژادمهدى بود، بار دیگر شاهد حضور او در دفاع میانى باشیم؛ اتفاقى که شاید 

برخالف میل باطنى این بازیکن در تیم امید و تیم ملى نیز براى او رخ داده است.
آنچه مسلم است اینکه محرم نویدکیا در فصل جارى نتوانست ترکیب مورد عالقه اش 
را پیدا کند و اگر پس از پایان فصل و مذاکره با مدیران باشگاه براى سومین سال پیاپى 
به عنوان سرمربى سپاهان باقى بماند، به احتمال فراوان شاهد یک بازنگرى اساسى 

براى تقویت تیمش در این بخش خواهد داشت.

سردرگمى نویدکیا براى انتخاب
مامید رسیده،  زوج قلب خط دفاعى 

ادىپیرامون 
جعفرى 

یم
ت

موقعیت جدید براى گلر ذوب آهن 

بازیکن ذوب آهنى تیم فوتبال امید پیش از سفر به کشور عراق 
براى انجام دو بازى دوستانه و سپس حضور در رقابت هاى زیر 
23 سال آسیا اظهار داشت: انتظار داشتیم بازى هاى تدارکاتى 
بین المللى بیشــترى براى ما در نظر مى گرفتند. ما در آسیا در 
گروه ســخت و دشــوارى قرار داریم که امیدوارم دست پر از 

میدان خارج شویم.
محمد خدابنده لو در پاسخ به سؤالى مبنى براینکه تیم امید اعزام 
غریبانه اى دارد، گفت: نمى دانم در موردش حرف بزنم یا نه اما 
ما در بدو ورود به فرودگاه فقط رئیس کمیته جوانان را دیدیم و 
کسى دیگرى از فدراسیون نبود. همیشه تیم هاى پایه غریب 

بوده اند. من در این چند ســالى بودم، ندیده ام که از ما حمایت 
ویژه اى شود.

بازیکن تیم امیــد در مورد اینکه مهدوى کیــا از بازى نکردن 
بازیکنان تیم امید در لیگ برتر گالیه کرده است، اظهار داشت: 
بازى در لیگ برتر تأثیــر زیادى دارد با تجربه تر مى شــود و 
شرایط خوبى دارید. در دوره قبل من در لیگ بازى نمى کردم 
و بازیکنان دیگر بازى مى کردند. یکــى از دالیل حضورم در 
تیم امید هم این اســت که در لیگ بازى مى کردم. اعتماد به 
جوانان در لیگ برتر خیلى کم شده است. کار سختى داریم چون 
بازیکنان ما از لحاظ بدنى در شرایط بازى نیستند. امیدوارم با 

این شرایطى که داریم و دو بازى دوستانه خودمان را آماده کنیم 
هیچ بهانه اى نیست هر اتفاقى هم که بوده تمام شده است. باید 

دست پر از میدان بیرون بیاییم.
خدابنده لو در مورد اینکه چقدر به قهرمانى در آسیا امیدوار است، 
گفت: اگر مى خواهید در مورد قهرمانــى صحبت کنید باید با 
تمام امکانات و بازى هاى تدارکاتى خوب دیده شود و اردوى 
خارجى داشته باشیم. ازبکستان اکنون میزبان مسابقات است. 
ترکمنستان هم که اسمى از این تیم نمى برند تیم خوبى است. 
تیمى که مى خواهد قهرمان شــود باید اردوهاى خوبى داشته 

باشد با این حال این اتفاق مى تواند براى ما رخ بدهد.

خدابنده لو:  در گروه سخت و دشوارى قرار داریم
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تیم الکویت در حضور بازیکن ایرانى اش در AFC کاپ و در 
بازى دوم برابر تیم السیب عمان با نتیجه دو بر یک پیروز شد. 
على پوردارا بازیکن دو رگه ایرانى چندى پیش از سوى مهدى 
مهدوى کیا به اردوى تیم ملى امید دعوت شده بود اما به دلیل 
اینکه نتوانست کارهاى ادارى خروج از کویت را انجام بدهد در 
اردوى تیم ملى امید حاضر نشد. او که 
از مادرى کویتى و پدرى ایرانى متولد 
شده است ابراز عالقه کرده بود تا در 
سطح ملى براى تیم ایران بازى 
کند. به نظر مى رسد با توجه به 
شرایط ســنى اش این شانس را 
دارد که بعد از مسابقات قهرمانى 
زیر 23 سال آســیا در تاشکند به 
اردوى تیم ملى امید دعوت شود. این 
بازیکن در فصل گذشته به همراه تیم 
الکویت قهرمانــى در لیگ برتر و جام 
حذفى را جشــن گرفت و هم چنین به 
همراه تیم زیر 20 سال الکویت هم 
قهرمان این رده سنى مسابقات 

در این کشور عربى شد.

پیروزى درAFC کاپ
 با بازیکن ایرانى

اردوى تیم ملى امیدح
مادرى کویتى و پد از
شده است ابراز عال
سطح ملى براى
کند. به نظر مى
شرایط ســنى ا
دارد که بعد از مس
آســ 3زیر 23 سال
اردوى تیم ملى امید
بازیکن در فصل گذش
الکویتقهرمانــى د

حذفى را جشــن گرفت
0همراه تیم زیر 20
قهرمان این رد
در این کشورع

شش ماه تا شروع رقابت هاى جام جهانى قطر 
مانــده و دو تن از ســنگربانان اصلى تیم ملى 
کشورمان هنوز در بالتکلیفى به سر مى برند. 
این درحالى است که ســومین گلر ملى پوش 
ایران هم این روزها در اسپانیا حال و روز خوبى 
ندارد و شنبه شــب  با دریافت 3 گل از حریف، 
اولین فصل حضــورش در اللیگا 2 را با تلخى 

به پایان رساند.
همه اینها از طرفى مى تواند زنگ خطرى باشد 
براى ســنگر تیم ملى در جام جهانى قطر و از 
سوى دیگر فرصتى به شمار مى رود براى سایر 
دروازه بان هاى ایران که پیش از این عملکرد 
آنها به دلیل نمایش فوق العاده این سه گلر کمتر 

به چشم مى آمد. 

بیرانونــد و نیازمنــد تضمین 
مى خواهند

علیرضا بیرانوند و پیام نیازمند براى اینکه مبادا 
جاى خود را در تیم ملى از دست بدهند دست به 
کار شــده اند و به دنبال تیمى هستند که براى 
حضور در ترکیب ثابــت به آنها ضمانت بدهد. 
این دوگلر ملى پوش کشــورمان که پیش از 
حضور در تیم هاى اروپایى در لیگ برتر ایران 
عملکرد درخشانى از خود برجاى گذاشته بودند 
مدتهاست از روزهاى اوج خود فاصله گرفته اند. 
در این میان کار براى بیرانوند تا جایى پیش رفت 
که مرد شماره یک دروازه تیم ملى ایران در چند 
بازى از رقابت هاى مقدماتى جام جهانى جاى 

خود را به امیر عابدزاده داد. 
پیام نیازمند هم که روزگارى مرد شــماره یک 
ســپاهان بود به محض جدایى از این تیم به 
مقصد پورتیموننزه با سوداى پیشرفت در اروپا، 
نتوانســت به آنچه درســر مى پروراند برسد. 
نیازمند به دلیل اینکه فرصــت چندانى براى 
عرض اندام در این تیم پرتغالى پیدا نکرد شانس 
حضور در جمع ملى پوشان را در آخرین اردوى 

تیم ملى از دست داد. 

بیرانوند و نیازمند خطر از دست دادن موقعیت 
خــود در تیم ملــى را حاال بیــش از هر زمان 
دیگر حس مى کنند به همیــن دلیل تصمیم 
گرفته اند حتى اگر شــده با زدن قید بازى در
 تیم هاى اروپایى هم که شده فصل آینده حتمًا 
به عضویت تیمى درآیند که حضورشــان در 

ترکیب ثابت آن، تضمین داده شود.
این درحالى است که ســنگربان شماره 3 تیم 

ملى که توانســت براى تعدادى از بازى هاى 
مقدماتى جام جهانى به واسطه عملکرد خوبش 
در اروپا، اعتماد ســرمربى تیم ملى را به خود 
جلب کند و به مهره جانشین على بیرو تبدیل 
شــود هم این روزها در وضعیت خوبى به سر 
نمى برد. امیر عابدزاده کــه فصل جارى مرد 
شــماره یک تیم پونفردایناست مدتهاست آن 
بچه عقاب گذشته نیست. او نه تنها مثل سابق 
موفق به ثبت کلین شیت در این تیم اسپانیایى 
نمى شود بلکه شنبه شب در فاصله یک هفته 
مانده به پایان رقابت هاى دسته دوم اللیگا در 
حالى که در ترکیب اصلى تیمش حضور داشت 
با ارائه نمایشى ضعیف سه گل دریافت کرد و 

نمره اى پایین گرفت.
افت فاحش این سه گلر اصلى تیم ملى ایران 
زنگ خطر را براى پست حساس دروازه بانى تیم 
ملى ایران به صدا درآورده است؛ آن هم در حالى 
که فقط شش ماه تا آغاز رقابت هاى جام جهانى 
در کشور قطر باقى مانده اســت؛ اما این همه 
ماجرا نیســت. به صدا در آمدن این زنگ خطر 
براى تیم ملى، همزمان تهدیدى براى جایگاه 

بیرانوند، نیازمند و عابدزاده در جمع ملى پوشان 
نیز به حســاب مى آید و شانس حضورشان در 

جام جهانى 2022 را کمرنگ مى کند.

گلر خوب؛ ضمانت موفقیت تیم 
«گلر خوب یعنى سیدحسین حسینى»؛ این نظر 
پرویز برومند در مورد دروازه بان آبى هاست. گلر 
پیشین تیم استقالل و ملى پوش اسبق ایران 
معتقد است که ما االن در تیم ملى با خأل دروازه 
بان خیلى خوب و کم اشــتباه رو به رو هستیم 
که حسینى مى تواند این گلر مطمئن براى ما 
باشد. برومند کم اشتباه بودن گلر استقالل در 
بازى هاى لیگ برتر را هم دلیلى براى اثبات این 

ادعایش مى داند.
پیشکسوت آبى ها پربیراه هم نمى گوید. این 
روزها که دو دروازه بان برجســته کشورمان 
در جســتجوى تیمى هســتند که براى بازى 
در ترکیب ثابــت به آنها ضمانــت بدهد، این 
سیدحســین حســینى اســت که با عملکرد 
درخشــانش در چهارچوب دروازه آبى پوشان 
پایتخت تأثیر بسزایى در امضاى سند قهرمانى 

بیســت و یکمیــن دوره از لیگ برتــر به نام 
استقاللى ها داشت.

تیم ملى هم براى موفقیــت در جام جهانى و 
محقق شدن رؤیاى صعود از مرحله گروهى نیاز 
به سنگربان ششدانگى دارد که قادر باشد سنگر 
تیم ملى کشورمان را بیمه کند و چه بسا دراگان 
اسکوچیچ و یا هرکسى که در جام جهانى قطر 
هدایت ملى پوشان ایرانى را برعهده داشته باشد 
تصمیم بگیرد وظیفه حراست از دروازه تیم ملى 
را به کسى بسپارد که حضورش در این پست 
حیاتى، تضمینى براى کسب موفقیت و صعود 
ایران باشد نه گلرى که به دنبال ضمانت براى 

حضور در میدان مى گردد. 

از تهدید تا فرصت درون دروازه تیم ملى

چشم اسکوچیچ به گلر چهارم؟
مرضیه غفاریان
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اطالعیه
به استناد آیین نامه و دستورالعمل نحوه ثبت نام انتخابات هیاتهاى ورزشى استانى و شهرستانى مقرر 
است نسبت به تشکیل مجمع عمومى انتخاباتى هیأت: تیراندازى استان اصفهان به منظور انتخاب 
رئیس هیأت به همراه اعضاى هیأت رئیسه: (نایب رئیس "از بین بانوان"، خزانه دار، خبره ورزشى و 
دو نفر عضو که حداقل یک نفر از بین بانوان باشد) استان اصفهان اقدام گردد. بدینوسیله از کلیه افراد 
واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست هیات دعوت مى نمایند جهت ثبت نام، اعالم فهرست 
پیشنهادى اعضاى هیات رئیسه و ارائه مدارك مورد نیاز از روز دوشنبه مورخ 1401/3/2 لغایت روز 
سه شنبه مورخ 1401/3/10 به مدت 7 روز کارى از ساعت 14 الى 20 به دبیرخانه مجمع واقع در دفتر 
هیأت تیراندازى استان اصفهان آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، کوى امام جعفر صادق(ع)، فرعى 

هشتم شرقى، پایگاه قهرمانى، دفتر هیأت تیراندازى استان اصفهان مراجعه نمایند. 
شرایط عمومى احراز رئیس هیأت استان: 

1ـ التزام به قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران  
2ـ دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى کارشناسى (لیسانس) 

3ـ دارا بودن سن حداقل 30 سال و حداکثر 65 سال
4ـ سابقه مدیریت اجرایى حداقل 5 سال (طبق دستورالعمل) 

5ـ دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت (خدمت سربازى) یا معافیت 
6ـ فاقد تابعیت مضاعف بوده و در استان سکونت داشته باشد. 

مدارك مورد نیاز: 
1. اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر 

2. یک قطعه عکس پرسنلى جدید 
3. اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه (تمام صفحات)

4. تکمیل فرم هاى ثبت نام به توجه به نوع اعالم آمادگى داوطلب 
5. ارائه گواهى عدم سوء پیشــینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر (حداکثر ده روز پس از اتمام 

ثبت نام) 
6. اعالم کتبى اساسى داوطلبان پست هاى هیأت رئیسه و ارائه مدارك و تکمیل فرم استعالم اعضاى 
پیشنهادى هیأت رئیسه توسط هر یک از داوطلبان احراز پست ریاست هیأت استان در زمان ثبت نام 

7. ارائه مدارك و مستندات مدیریتى مورد نیاز. (طبق دستورالعمل) 
8. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت 

تبصره: حضور داوطلب ریاست هیأت یا وکیلى قانونى با ارائه وکالت نامه رسمى جهت ثبت نام الزامى 
مى باشد. 

الزم به ذکر است: "آیین نامه نحوه فعالیت   هیأت هاى اســتانى و شهرستانى و دستورالعمل نحوه 
ثبت نام به انضمام فرم هاى مربوطه در سایت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیأت ورزشى مربوطه 

جهت اطالع داوطلبان قرار داده شده است". 
 www.isfahan.msy.gov.ir  :نشانى سایت

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان-هیأت تیراندازى استان اصفهان

آگهی مزایده  هاى عمومی
 یک مرحله اي 9003/ 4010 و4010/9004

(شماره 1001001188000003 و 1001001188000004در سامانه ستاد)
شرکت مزایده گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اســناد مزایده: کلیه مراحل برگزاري مزایده از دریافت و تحویل اســناد مزایده 
تا اعالم برنده و تحویل اجناس، با مراجعه به "ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد)" به آدرس
 www.setadiran.ir امــکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس "ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
دولت(ستاد)" جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی (توکن): مرکز 
تماس: 1456 و تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36270820)

مهلت دریافت اسناد مزایده: از ســاعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/03/01 تا ساعت 16:00 روز 
چهارشنبه مورخ 1401/03/11

نــوع و مبالغ تضمین شــرکت در مزایــده:  ضمانتنامــه معتبر یا فیــش واریز وجــه نقد معادل 
مبالغ تعیین شــده در ســامانه تدارکات الکترونیک دولت(ســتاد) و اســناد هر مزایده؛ بحساب 
شــبا IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به نام شرکت برق 

منطقه اي اصفهان
بازدید از موضوع مزایده:  دریافت کنندگان اسناد مزایده، مى توانند جهت بازدید از اقالم جدول فوق انبار 
بختیاردشت (آدرس: کیلومتر 5 جاده اصفهان - تهران، جنب شهرك پرتو) از ساعت 08:00 الى 12:00 روز 
دوشنبه مورخ 1401/03/16 اقدام نمایند. حضور کلیه شرکت  کنندگان در مزایده الزامى و عدم حضور به 

منزله قبول کلیه شرایط مزایده مى باشد. الزم به ذکر است زمان بازدید قابل تمدید نمى باشد.
مهلت و محل ارائه پیشنهادات الکترونیکی و فیزیکی: مزایده گران بایستی حداکثر تا ساعت 10:00 صبح 
روز دوشنبه مورخ 1401/03/23نسبت به ثبت پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) 
اقدام و نسخه فیزیکی پیشنهادات را طبق زمان بندي فوق الذکر به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، 

دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل نمایند.
زمان و محل بازگشایی پاکات مزایده: ساعت 10 صبح روز سه شنبه  مورخ  1401/03/24- 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

م.الف:1322132      روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

نوبت اولنوبت اول

مبلغ موضوع مزایدهشماره مزایده
شرط ورودتضمین(ریال)

4010/9003
فروش پسماندهاى الکتریکى و الکترونیکى 

مستقر در انبار بختیاردشت (شامل انواع 
باترى اسیدى و سیلد، انواع آداپتور لپ 

تاپ، تجهیزات کامپیوتر و غیره)
644,000,000

دارا بودن پروانه بهره بردارى 
جهت بازیافت پسماندهاى برقى و 

الکترونیکى

فروش لوازم یدکى مازاد دیزل مستقر در 4010/9004
-------------100,000,000انبار بختیار دشت 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت مذکور دعوت مى شود تا در جلسه مجمع 
عمومى عادى سالیانه  که در ساعت 8:00 صبح مورخ  1401/03/13  در محل کارخانه 
این شرکت به آدرس شهرك صنعتى مورچه خورت – فاز سوم – انتهاى بوعلى دوم – 

پالك 444 و کدپستى 8333115191  تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه :  

1- انتخاب و تعیین ســمت هیأت مدیره 2- انتخاب بازرسین  3- تصویب ترازنامه 
و صورتهاى مالى سال 1400  4-  تعیین و تقســیم سود شرکت مربوط به سال 1400    

5- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
دعوت کننده : هیئت مدیره شرکت پالسما تک سپاهان  (سهامى خاص)

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه 
شرکت  پالسما تک سپاهان (سهامى خاص)

 ثبت شده به شماره  33916و شناسه ملى  10102738722

نوبت  اولنوبت  اول

شهردارى عسگران به استناد مصوبه شوراى اسالمى شهر درنظر دارد نسبت به اجاره 
کلبه واقع در منطقه گردشگرى چشمه مرغاب از طریق برگزارى مزایده عمومى با 
قیمت پایه کارشناسى 36/000/000 ریال به مدت یکسال اقدام نماید، لذا متقاضیان 
واجد شــرایط مى توانند جهت خرید و دریافت اسناد مزایده از روز یکشنبه مورخ 
1401/03/01 تاپایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 به دبیرخانه شهردارى 
عسگران مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 031-42752061 

تماس حاصل فرمایند.
1- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

2- پرداخت هزینه کارشناسى و درج آگهى در روزنامه برعهده برنده مزایده مى باشد.
3- سایر شرایط مزایده در اسناد مربوطه ذکر گردیده است.

داود گودرزى-شهردار عسگران

آگهى مزایده عمومى

م.الف: 1321602   

نوبت  اولنوبت  اول

شهردارى سده لنجان در نظردارد اجراى اصالح هندسى و رفوژ خیابان امام را از طریق آگهى مناقصه  به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید .
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1401/03/16 مهلت دارند جهت اخذ  اسناد  مزایده به ساختمان شهردارى ونیز جهت کسب 

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

آگهى مناقصه نوبت دوم 

م.الف:1322279

چاپ اولچاپ اول


