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مصرف فست فودها باید هر چند وقت یک بار باشد؟اضافه شدن 4 توکان به باغ پرندگانخبرى مهم درباره تلگرام15 میلیون ایرانى درگیر تبعات مواد مخدر هستند خوش شانسى ایران از نظر شهریار سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

درمان فشار 
خون با مصرف 

کدو سبز

استان اصفهان 2700 طرح نیمه تمام دارد
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بستنى در اصفهان 
20 درصد
 گران شد

کدو سبز یکى از انواع سبزیجات است که خواص بیشمارى 
دارد و باعث تقویت سیستم ایمنى بدن مى شود، همچنین 

براى جلوگیرى از بروز چین و چروك و پیرى هم مؤثر 
است. کدو سبز از نظر علم گیاه شناسى در گروه میوه جات 

و در آشپزى در بخش سبزیجات قرار مى گیرد...

رئیس اتحادیه فروشندگان آبمیوه، بستنى و کافى شاپ  
اصفهان با اشاره به افزایش 20 درصدى قیمت بستنى 
گفت: این افزایش قیمت بــا هماهنگى اتاق اصناف و 
سازمان صمت انجام  گرفته است. محمود رنجبر اظهار 
کرد: قیمت بستنى کیلویى 70 هزار تومان و فالوده هر 
کیلو 50 هزار تومان شده است. وى افزود: بستنى قیفى 
و لیوانى بــا وزن 160 گرم به 12 هزار تومان رســیده 
است، درحالى که سال گذشته هشت تا 10 هزار تومان 

فروخته مى شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان آبمیوه، بستنى و کافى شاپ 
اصفهان یادآور شد: این میزان از افزایش قیمت، مرتبط 
با بستنى هایى است که از طریق کافى شاپ و مغازه دار 

عرضه مى شود ...

فرازى مدرن از عشق افسانه اىفرازى مدرن از عشق افسانه اى
تاالر هنر میزبان عاشقانه هاى «لیلى و مجنون» در قالب یک اپرا تئاتر استتاالر هنر میزبان عاشقانه هاى «لیلى و مجنون» در قالب یک اپرا تئاتر است
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان: نبود نقدینگى موجب شده پیمانکاران استان بنیه مالى ضعیفى داشته باشند

مدافع تیم ملى:

کى روش خودش را رئیس مى دانست
شجاع خلیل زاده که در مسابقات مقدماتى جام جهانى یکى از بازیکنان 
کلیدى تیم ملى بود، شــرایط تیم ملى را ناامیدکننده مى داند و معتقد 
اســت با این برنامه نباید از تیم ملى انتظار شــق القمر داشت. او که 
این روزها مشــغول مداواى آسیب دیدگى اش اســت، حدود 20 روز 
دیگر کار با توپ را آغاز مى کند تا یکى از دغدغه هاى دراگان اسکوچیچ 

برطرف شود...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

شکل گیرى 
الگوهاى تابستانه 

در اصفهان

دست هاى خالى از «مهارت»
همه دنبال پشت میزنشینى هستند
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«امیِد» سپاهان در «امیِد» سپاهان در 
اندیشه مهار وینگرهاى اندیشه مهار وینگرهاى 

معاون آموزش ابتدایى معاون آموزش ابتدایى 
اداره کل آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش 

اصفهان تشریح کرد؛اصفهان تشریح کرد؛

بهترین مدرسه بهترین مدرسه 
براى ثبت نام براى ثبت نام 
دانش آموزاندانش آموزان

3

آیت ا... نورى همدانى با آیت ا... نورى همدانى با 
انتقاد از گرانى ها؛انتقاد از گرانى ها؛

تذکرات ما تذکرات ما 
پخش نمى شودپخش نمى شود
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گرد و غبار، مساوى با 
آلودگى بصرى شهر 

پاى شهر دوچرخه ها 
هنوز مى لنگد
3

سوپرهاى غیر مطبوعاتى 
3

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

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

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

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

3- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 1401/04/02 است.
1-3- پیشــنهاد دهندگان براى دریافت اســناد، و مشــخصات مبلغ 2,000,000 ریال به     حســاب شماره 
0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، 

نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت اداري روز پنج شنبه مورخ 
1401/04/02 آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه 

سازمان تسلیم نمایند. 
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  10 صبح روز شنبه مورخ 1401/04/04 جهت 

گشایش پیشنهادها 
در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.

6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده ها ى مذکور معادل 5 درصد قیمت کل پایه کارشناسى مزایده مربوطه 
مى باشد که باید  به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق 

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

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

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

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

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

تلفن سازمان:32673080-031 و031-32673010

مسعود منتظرى نجف آبادى-مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

نوبت اولنوبت اول

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

فراخوان مناقصه عمومى
 یک مرحله اى 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه 
عمومى عملیات آسفالت گرم معابر روستاى رحمت آباد شهرستان خوانسار  
به شماره  1400/2/535  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 
نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/03/16 مى باشد . 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت :

 از ساعت 16 روز  دوشنبه تاریخ 1401/03/16  لغایت   ساعت 16 روز  پنج شنبه  
1401/03/19

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :   ساعت 16 روز  یکشنبه  1401/03/29 
مهلت زمانى ارائــه اصل ضمانتنامــه :   پایان وقت ادارى  روز  یکشــنبه  

1401/03/29
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9صبح  روز  دوشنبه  تاریخ  1401/03/30

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه ضمانتنامه  : آدرس  : اصفهان ، کوى زمانى ، اداره 

کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان  و تلفن : 03136288085
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

نوبت اولنوبت اول

کى
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دیگر
برطرف
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بحران در بازار مرغ
2
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بیش از چهار میلیون نفر در کشــور مصرف کننده مواد 
مخدر هستند. این جدیدترین آمار از وضعیت اعتیاد در 
ایران است. میانگین سن اعتیاد در ایران 24 سال است. 
البته آمارهاى غیررسمى نشــان از کاهش سن اعتیاد 
مى دهد؛ کمتر از آنچه به صورت رسمى اعالم مى شود.
مدیرکل ســابق دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه 
با مواد مخــدر گفت: «چهار میلیــون و 400 هزار نفر 
مصرف کننده مســتمر و غیرمســتمر در کشور وجود 
دارد.» امــا آنطور که حمیدرضا صرامــى اعالم کرده 
با در نظر گرفتن بُعد خانوار، حــدود 15 میلیون نفر از 
جمعیت کشور به صورت روزمره در این مورد دغدغه 

و نگرانى دارند.
او درباره وضعیت اعتیاد جوانان گفت: «وضعیت شیوع 
مصرف مواد در جوانان در دهه 80 یک درصد بود که در 
دهه 90 به 4/7 درصد رسید.» به گفته مدیرکل سابق 
دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر، نرخ 

شیوع مصرف در جمعیت کارگرى، 22 درصد است.
در کنار افزایش شمار مصرف کننده ها میزان مرگ ومیر 
آنها را نیز باید در نظر گرفت. بهمن ماه ســال گذشته 
اسکندر مؤمنى، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
«در ایران ساالنه حدود چهار هزار نفر بر اثر مواد مخدر 

جان خود را از دست مى دهند.» 

جزئیات زمانبندى و تعداد ســئواالت کنکور سراسرى 
1401 منتشر شــد. کنکور 1401 از صبح چهارشنبه 8 
تیرماه آغاز مى شود و آخرین نوبت آزمون در صبح شنبه 

11 تیرماه برگزار خواهد شد.
در مجموع تعداد یک میلیون و 488 هــزار و 959 نفر 
در پنج گروه آزمایشــى ثبت نام کرده انــد. البته برخى 
از داوطلبان در یک گروه آزمایشــى، برخى در دو گروه 
آزمایشى و برخى در سه گروه آزمایشى ثبت نام کرده اند.
بیشــترین آمار ثبت نــام کننده متعلق بــه گروه علوم 
تجربى با 574 هزار و 472 نفر است. همچنین 61 درصد 
داوطلبان را زنان و 39 درصد داوطلبان را مردان تشکیل 

مى دهند.
جمــع داوطلبان کنکــور 1401 تعداد یــک میلیون و 
488 هــزار و 959 نفــر اســت کــه از ایــن تعــداد 
914 هــزار و 954 نفــر زن و 574 هــزار و 5 نفــر

 مرد هستند.
با توجه به تعــداد یک میلیون و 488 هــزار و 959 نفر 
ثبت نام کننده در کنکور 1401 در مقایســه با آمار ثبت 
نام یک میلیون و 368 هزار نفــرى کنکور 1400، این 
تعداد حدود 120 هزار نفر بیشــتر از آمــار ثبت نام در 
کنکور سال گذشته است و رشــد 10 درصدى را نشان

 مى دهد.

15 میلیون ایرانى درگیر
 تبعات مواد مخدر هستند 

رشد تعداد کنکورى هاى 
امسال نسبت به سال قبل

خبرخوان
 همسان سازى 
به نتیجه نرسید

  روزنامه جمهورى اسالمى | 
هرچنــد در این روزهــا خرداد به نیمه رســید 
اما کسى به داد بازنشســتگان نرسید و دولت 
مردمى در مقابل اجراى طرح همســان  سازى 
بازنشســتگان و مســتمرى  بگیران ایســتاد 
و مطالبه بحق بازنشســتگان کــه باید از حق 
خودشــان و صندوق بازنشســتگى ســازمان 
تأمین اجتماعى تأمین شــود، بــه بهانه خلق 
پول و تورم زایى به درهاى بســته خورد... اگر 
دولت بــه دنبال ریشــه یابى تورم هــاى اخیر 
است، آن را در سیاســت هاى خود و حذف ارز 
ترجیحى از کاالهاى اساسى جستجو کند و حق 
بازنشستگان را که از پس اندازهاى خود حقوق 

مى گیرند نه از جیب دولت پایمال نکند.

نمى دانم فروغى 
چرا هست!

  ایسنا |سیدجواد هاشــمى با بیان اینکه 
شناختى از معاون جدید ســیما ندارد، از اینکه 
مدیران چندین شــبکه تلویزیونى تغییر کردند 
اما مدیر شــبکه 3 بر جاى خود باقى است، ابراز 
تعجب کرد و گفت: آقاى فروغى دوست ما هم 
هســت ولى واضح مى گویم ایشان هیچگاه به 
درد مدیریت در صداوسیما نمى خورد و االن هم 
نمى دانم چطور هنوز هست. اما به طور کلى فکر 
مى کنم صداوسیما باید به جوان ها سپرده شود.

متروپل
 10 کودك را یتیم کرد

در حادثه تلخ متروپــل فقط از یک    رکنا|
جزیره مینو بیش از 12 فوتى اعالم شــده است 
که همه آنها نیز کارگر بوده و طبق بررسى هاى 
میدانى فقط در چهار خانــواده بیش از 10 بچه 
یتیم باقى مانده اســت که اگــر فکرى به حال 
آنها و زنان سرپرست خانوار نشود مشکالت و

 آسیب هاى زیادى را در آینده خواهیم دید.

ساعت شروع کار ادارات 
تغییر مى کند 

  خبرگزارى صداوسیما |وزیــر نیرو 
گفت: در راستاى مدیریت مصرف برق در بخش 
ادارى، ســاعت شــروع کار ادارات در تیرماه و 
مردادماه تغییر مى کند. على اکبر محرابیان گفت: 
ساعت کارى ادارات به صبح زود منتقل مى شود 
و ادارات زودتر تعطیل مى شوند. وى اضافه کرد: 
این اقدام موجب خواهد شد مصرف برق بخش 
ادارى در ساعات اوج مصرف، به شدت کاهش 
پیدا کند و ما مى توانیم ایــن برق صرفه جویى 
شده را به بخش هاى دیگر به خصوص بخش 

خانگى اختصاص بدهیم.

تاجیکستان از ما جلو زد
نمونه شبیه سازى شده منشور    برترین ها |
کوروش در شهر دوشنبه رونمایى شد. این کشور 
در سال هاى دور قلمر سرزمینى ایران محسوب 
مى شد و مردم این کشــور هم اکنون به زبان 

پارسى صحبت مى کنند.

 آبله میمون  
پاندمى مى شود؟

  مهر | کارشناس ارشد ســازمان جهانى 
بهداشــت اعالم کرد که صدها مــورد از آبله 
میمونى در سراســر جهان گزارش شده است 
اما احتماًال بــه یک بیمارى همــه گیر تبدیل 
نمى شــود. دکتر «روزاموند لوئیس» مى گوید: 
در حال حاضر، ما نگران یک بیمارى همه گیر 
جهانى نیستیم. اما نگران این هستیم که افراد 
اطالعات الزم براى محافظت از خود را نداشته 

باشند.

تذکرات ما پخش نمى شود
آیت ا... نورى همدانى با انتقاد از وضعیت    بهار |
معیشــتى مردم و گرانى گفت: متأســفانه مردم از 
نظر معیشت و گرانى در مضیقه هســتند و انتظار 
ما از مسئولین رســیدگى به وضعیت موجود است. 
چرا که مردم به ما مى گوینــد که به لحاظ گرانى و 
سختى معیشت در رنج و ســختى به سر مى برند. 
این مرجع تقلید شیعیان افزود: ما باید به مسئولین 
تذکر بدهیم چرا که مردم به ما مراجعه مى کنند و 
مى گویند چرا درباره وضعیت معیشت و گرانى شما 
حرفى نمى زنید، باید بگویم ما تذکر مى دهیم ولى 
متأسفانه تذکرات ما پخش نمى شود. مردم بدانند 
که حوزه علمیه قم و ما طلبه ها با این مردم هستیم 
چون همین مردم هســتند که تا به حال اسالم را 

حفظ کردند.

حق مأموریت نمایندگان 
چقدر است؟ 

طبــق ادعــاى غالمرضا    روزنامه شرق|
تاجگــردون، نماینــده مجلــس دهــم، مجلس 
یازدهمى ها به دنبــال تصویب اضافه کارى تا 175 
ســاعت و هفت روز مأموریت براى خود هســتند 
 یعنــى روزهایى که نمایندگان براى سرکشــى به 
حوزه هاى انتخابیه خود مى رونــد، حق مأموریت 
دریافت مى کنند! تاجگردون این توییت را با هشتگ 
حقوق نجومى به پایان رساند و این ابهام و سئوال 
را در ذهن ها ایجاد کرد کــه در خانه ملت چه خبر 
است؟! اما بهروز محبى نجم آبادى، عضو کمیسیون 
برنامــه و بودجه مجلس یازدهم، ایــن موضوع را 
رد کرد و گفت: «اعضاى کمیســیون با هفت روز 

مأموریت نمایندگان مخالفت کردند.»

نام ترکیه رسماً تغییر کرد
  عصر ایران |سازمان ملل متحد به درخواست 
ترکیه امال و تلفظ نام این کشور را در زبان هاى خارجى 
از «Turkey» به «Türkiye» تغییر داد. «اســتفان 
دویاریک»، سخنگوى سازمان ملل متحد گفت: این 
تغییر از لحظه اى که نامه وزیر خارجه ترکیه را دریافت 

کردند، اجرایى شده است.

حکمت احمدى نژادى!
علــى اکبــر جوانفکر، مشــاور    خبرآنالین |
رســانه اى احمدى نــژاد در دولت دهــم در کانال 
تلگرامى اش نوشــت: از دکتر احمدى نــژاد در باره 
سکوت ایشان در قبال فاجعه ریزش ساختمان متروپل 
آبادان سئوال کردم. در حالى که سرش را با تأسف تکان 
مى داد، گفت: من چه باید بگویم؟ در باره کدام بخش 
بگویم؟ چگونه بگویم؟ به چه کســى بگویم؟ دلم با 
خوزستان و مردم داغدیده آبادان است. این پاسخ دکتر 
احمدى نژاد روشن ساخت که سکوت ایشان در برابر 

فاجعه آبادان، بى حکمت نبوده است!

کسرى بودجه نداریم
  خبرگزارى دانشجو |ســید مســعود میر 
کاظمى، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه 
جلســه هیئت دولت درجمع خبرنگاران گفت: دولت 
کســرى بودجه ندارد و واریزى هاى یارانه برابر متن 
بودجه در حال انجام اســت. وى گفت: میزانى که ما 
االن در حال بازتوزیع هستیم بسیار بیشتر از آن چیزى 

است که باید به ارز ترجیحى مى دادیم.

قول قالیباف
  آفتاب نیوز| محمدباقــر قالیبــاف، رئیــس 
مجلس با اشــاره به اقدامات صورت گرفته حمایتى 
مجلس یازدهم از اقشــار مختلف مردم، گفت: دولت 
و مجلس تالش مى کنند که با ارائه کاالبرگ و چند 
قلم کاال با همان قیمت مناســب سال قبل، به دست 
افراد برســد. دولت و مجلس تــالش خواهند کرد با 
اجراى قانون یادشده مشکالت مردم حل شود و تورم 
و گرانى در برنامه هفتم توســعه سال به سال کاهش 

یابد.

قیمت مــرغ از حدود یک ماه پیــش 59 هزار و 800 
تومان اعالم شد. اما در دل بازار شاهد اتفاقات دیگرى 
هستیم. گرچه برخى تصور مى کردند نرخ مرغ به باالتر 
از رقم هاى اعالمى برسد، اما با قیمت هاى مصوب، 
اقشــار مختلف توان خرید خود را از دســت دادند تا 
خرده فروشى ها به ارزان فروشى روى آورند. اما هنوز 

هم مردم مثل قبل مرغ نمى خرند.
مشاهدات میدانى از بازار مرغ فروشان نشان مى دهد که 
بیشتر مغازه هاى مرغ فروشى خالى از مشترى مانده اند. 
معدود مشترى ها هم خرید خود را نهایتًا به یک تا دو 
مرغ خالصه مى کنند. یک مرغ فروش عنوان مى کند: 
«مرغ به حدى گران شده که حتى رستوران ها هم مثل 
قبل از ما مرغ نمى خرند. چون مشترى آنها هم خیلى 

کم شده.»
یک مرغ فروش دیگــر مى گویــد: «در تأمین مرغ 
مشــکلى وجود ندارد اما استقبال از ســمت مردم با 
وجود اینکه قیمت مرغ کاهش داشته، خیلى کم شده. 
حتى گاهى مجبور مى شویم بار مانده را دورریز کنیم. 

هیچ وقت به این اندازه دورریز نداشتیم.»
در این میان مشتریان هم به دو دسته تقسیم شده اند. 
طرفداران تحریم بازار معتقدند که قیمت ها بیشتر از 

این کاهش مى یابد. اما عــده اى هم معتقدند که اگر 
نخریم دولت با صادرات انبــار مرغ فروش ها را خالى 
مى کند. چند فعال بازار اما مى گویند برخى مشتریان 
خارجى هم عالقه اى بــه خرید مرغ هــاى ایرانى 

ندارند.
یکى از قدیمى هاى بازار بدین شکل وضعیت را ترسیم 
مى کند: «وقتى براى این محصوالت مشترى داخلى 
وجود ندارد، دولت نمى تواند مشترى خارجى هم پیدا 
کند. ما خیلى وقت اســت بازار صادراتى را از دســت 
دادیم؛ االن هم بعید است که دولت بتواند با صادرات 

کمبود مشترى را جبران کند.»
پیــش از این فیلم هایــى در شــبکه هاى اجتماعى 
منتشر شد که نشــان از جوجه ُکشى گسترده توسط 
واحدهــاى تولیــدى و مرغ دارى ها داشــت. دولت 
نیز با حدف عــوارض صادراتــى، اراده خود مبنى بر 
صادرات مــرغ را نشــان داد؛ بــا این حــال، فرزاد 
طالکــش، رئیس اتحادیــه مرغ تخمگــذار اعالم 
کرد که به رغم حذف عوارض صــادرات مرغ و تخم 
مرغ، بــاز هم صــادرات صورت نمى گیــرد. چراکه 
قیمت هــاى مــا از دیگــر تولیدکننــدگان جهانى

 باالتر است.

دریا قدرتى پور
نبود نیروى متخصص و ماهر؛ زخم کهنه اى که حاال 
در کارگروه اقتصادى استان اصفهان هم روى آن دست 

گذاشته شده است. 
اگر بیش از سه میلیون و 200 هزار دانشجوى کشور را 
غربال کنیم، جمعیت کوچکى از افراد ماهر از میانشان 
بیرون مى آید که یک پیام آشــکار برایمان دارد؛ اینکه 
ما در تولید مدرك، سیســتمى چیره دست داریم ولى 

در تربیت نیروهاى ماهر هنوز الفبا را هم نیاموخته ایم.
شب سه شــنبه یازدهم خردادماه، کارگروه اقتصادى، 
اشتغال و سرمایه گذارى استان اصفهان تشکیل شد تا از 
مسئله مهمى پرده بردارد؛ اینکه امروز در اصفهان بیکار 
نداریم بلکه، بیشتر افراد فاقد مهارت داریم که باید آنها 

را به یک مهارت مجهز و اقدام به استخدام آنها کنیم.
دبیر کارگروه اقتصادى استاندارى اصفهان در این جلسه 
به یک نتیجه دیگر هم رسید:«با وجودى که آمار 220 
هزار بیکار در اصفهان داده  مى شــود اما کمبود شدید 
نیروى کار در استان به یک معضل مبدل شده است و 
امروز روى بیلبورد تمامى شهرك هاى صنعتى اصفهان  

استخدام نیروى کار نصب شده است.»
در این جلسه اما تحلیل نداشته هایمان را بیشتر، پروین 
صالحى به عهده گرفت؛ کرسى نشین مجلس که عین 
حقیقت را گفت و این ســئوال را طرح کــرد که چرا ما 
نمى توانیم اشتغال مؤثر در استان اصفهان ایجاد کنیم: 
«ترك خاك ایران از سوى کارگران ماهر و پزشکان، 
پرســتاران متبحر، آینده ایران را با چالش جدى مواجه 
مى کند. باید از جامعه نخبگان براى حل این مشــکل 

کمک گرفت و هرچه زودتر چاره اى اندیشید.» 
او وضع بازار کار و اشــتغال اصفهان را چندان مناسب 
ندانســت و از بى تبحر بودن کارگــران در این عرصه 
گالیه هایى هــر چند نرم کرد: «به آمــوزش دوگانه و 
آموزش کارگر ماهر و ایجاد بستر براى پرورش کارگران 

متبحر باید به عنوان یک اصل پرداخته شود.»
او با ادبیاتى متفاوت، ولى با مفهومى شــبیه به سخنان 
دبیر کارگروه اقتصادى استاندارى اصفهان، یک حرف 
واحد را زد و آن چیزى نبود جز لــزوم توجه به مهارت 
آموزى نیروهاى انسانى؛ مدرك به دست هایى که سهم 
زیادى از تعداد بیکاران را به خود اختصاص داده اند و از 
نظام آموزشى سوا شده اند تا به جمع بزرگى از کسانى 

بپیوندند که شغلى ندارند.
در سال گذشــته هم مدیر کل وقت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان، تلنگرى به این موضوع زده 
بود و یادآور شده بود که کاســتى هاى زیادى در حوزه 
اشــتغال و مهارت آموزى وجود دارد: «نبود نیروى کار 
ماهر یکى از معضالتى اســت که امــروزه بنگاه هاى 

اقتصادى را با چالش هاى فراوان مواجه کرده است.»
کالنى، در آن زمان نقش دولت و نهادهایى که وظیفه 
ایجاد اشتغال در کشور را بر عهده دارند مؤثر دانسته و 
تأکید کرده بود که اگر هم افزایى الزم بین دستگاه هاى 
متولى امر اشتغال شــکل گیرد بخش زیادى از معضل 

بیکارى و نبود نیروى ماهر حل خواهد شد.
خالصه ســخنان مدیر کل ســابق تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان نشان مى دهد که سواد مهارتى 
در کشور ناکافى است؛ همان سوادى که حدفاصل سواد 
مدرسه اى و سواد منجر به پیشرفت کشورها محسوب 
مى شود که نتیجه این کمبود سواد مهارتى، بیکارى خیل 
عظیمى از جمعیت در کشور و به خصوص اصفهان به 

عنوان قطب صنعتى کشور است.
از ســویى دبیر اجرایى خانه کارگر استان اصفهان گره 
ماجرا را در این مــى داند که بخش قابــل توجهى از 
نیروهاى انسانى کشــور مهارت هاى الزم براى ورود 
به بازار کار را ندارند و به همین دلیل اگر به شــغلى هم 
وارد شــوند بهره ورى مورد انتظار را ندارند؛ نکاتى که 
نشان مى دهد ما برداشت درستى از مفهوم فرهنگ کار 
نداریم: «نباید از این نکته غافل شد که مهارت آموزى 
و یادگیرى یک حرفه به امنیت شغلى کمک مى کند. 
بنابراین یک کارگر تا زمانى که کارگر ســاده و بدون 
مهارت است نباید توقع امنیت شــغلى داشته باشد.در 
واقع اقتصاد امروز مردمى را تربیت مى کند که به دنبال 
استخدام هاى دولتى و پشت میزى هستند و دانشگاه ها 
بدون اینکه فایده اى داشته باشند تنها سطح توقع افراد 
را باال برده اند تا جایى که اغلب شغل هاى پیشنهادى به 

افراد با مهارت هاى آنها تناسبى ندارد.»
صحبت هاى دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان چالشى 
مشکل ساز است که حجت ا... عبدالملکى، وزیر تعاون، 

کار و رفاه اجتماعى، راه حل آن را متوجه سازمان آموزش 
فنى و حرفه اى کشــور مى داند: «تاکنون این سازمان 
فعالیت هاى قابل قبولى از جمله اعطاى مجوز سه روزه 
آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى آزاد، راه اندازى مراکز 
جوار کارگاهى و تعامل با اصناف داشته است. مهارت، 
مهمترین عنصر اشتغال پایدار است و جهش مهارت در 
دو بعد کمى و کیفى نیاز امروز بازار کار و برون رفت از 
معضل بیکارى اســت. دو مقوله فرهنگ کار و مهارت 
از اهمیت بســیار زیادى برخوردار اســت که مهارت و 
گسترش فرهنگ آن در جامعه بر عهده سازمان آموزش 
فنى و حرفه اى کشور است که با تأمین نیروى کار ماهر 

مى توان به این مهم دست یافت.»
این مهم نشان مى دهد که امروزه از دانشگاه ها نیروهاى 
بى مهارت بیرون مى آیند و الزم اســت براى رفع این 
نقیصه دوباره سیســتمى طراحى و هزینه هایى شود تا 
دانش آموختگان بى مهارت، مهارتى بیاموزند. اما آیا این 
هدررفت سرمایه و انرژى و افتادن در دور باطل نیست؟

در نظام ادارى و سیستم استخدام کشورى ما شاخص 
استخدام بر اســاس مدرك تحصیلى و پرداخت ها  بر 
همین مبنا تعریف مى شــود. در واقع مهارت در سایه 
مدرك از اولویت استخدام خارج مى شود و این مسئله 
خود عاملى براى تشــدید مدرك گرایى در جویندگان 

کار است.
هرچه به نظام آموزشــى کشــور خــرده بگیریم که 
دانش آموختگان بى مهــارت را فارغ التحصیل مى کند، 

خرده اى بجاست. اما نباید از این مانع فرهنگى نیز غافل 
شویم که داشتن مدرك در ذهن مردم به داشتن مهارت 
برترى دارد و این دیدگاه بى تردید همان مقاومتى است 
که براى تحصیل دبیرســتانى ها در رشــته هاى فنى 

(کاردانش، فنى و حرفه اى) وجود دارد.
یک باور ریشــه دار در جامعه ما، تحصیل در رشته هاى 
نظرى (ریاضى، تجربى، انســانى) را با عاقبت مى داند، 
درحالى که این رشــته ها همانى اســت کــه به تولید 
دیپلمه هاى بى مهارت منجر مى شــود که بعد از ورود 
به دانشگاه نیز ســریال بى مهارتى را این بارهمزمان با 

ارتقاى مدرك دنبال مى کنند.
این مانع فرهنگى را گوشــه اى از ذهنتان نگه دارید تا 
برسیم به ســند تحول مهارت که امسال در دستور کار 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعى قرار دارد و مجرى 
آن سازمان فنى و حرفه اى است. ســندى پر و پیمان 
که وضعیت آموزشى از دانشــجویان تا کودکان کار را 
دربرمى گیرد و قرار است با اصالح قوانین و مصوبه ها
 و آیین نامه هاى موجود در توســعه آموزش مشاغل 
خانگى و خرد و آموزش هاى بازارمحور و توانمندسازى، 
آســیب دیدگان بازار کار را از این وضعیت نجات دهد. 
اما باید توجه داشــت که اجراى این ســند به شرطى 
موفق مى شــود که قبل از آن، مانع فرهنگى ذکر شده 
برطرف شود و به جاى تالش براى یافتن شغلى دولتى 
یا پشت میزنشــینى، افراد جویاى کار به مهارت آموزى 

گرایش پیدا کنند.

همه دنبال پشت میزنشینى هستند 

دست هاى خالى از «مهارت»

بحران در بازار مرغ 

داریوش مهرجویــى از عدم پخش 
تیزرهــاى فیلــم «المینــور» از 

تلویزیون گله کرد.
این کارگردان ســینما بــا انتقاد از 
برخورد ســازمان صداو ســیما در 
خصوص عــدم اختصــاص تیزر و 
تبلیغات تلویزیونــى به «المینور» 
گفت: رفتار تلویزیون با سینما بسیار 
شرم آور است. آنها مجوزهاى صادر 
شده از ارشاد را قبول ندارند و شوراى 

بازبینى شــان مى نشــینند دوباره 
فیلم ها را مى بیند و بر اساس سلیقه، 
شــعور و درك خودشــان تصمیم 
مى گیرند تیزر پخش شود یا نشود، 
یا چه تعداد پخش شود. مگر در این 
مملکت براى یک فیلم باید از چند 

جا مجوز گرفت؟ 
کارگــردان فیلم هــاى «گاو» و 
«هامــون» در خصــوص تعــداد 
تیزرهاى «المینور» خاطرنشــان 

کرد: آقایان تلویزیون فیلم المینور 
را بازبینى کرده اند و بعد از کلى باال 
پایین گفته اند تنهــا پنج نوبت 25 
ثانیه اى مى توانید پخش کنید! من 
هم به تهیه کننده «المینور» آقاى 
درمیشیان اعالم کرده ام بهتر است 
تصویر خودشان را پخشش کنند و 

ما را بیش از این تحقیر نکنند.
این کارگردان در پایان ســخنانش 
را اینگونه به پایــان برد: فیلم هاى 
قدیمى ام را هم به استناد یک قرارداد 
ترکمنچاى قدیمى صد سال پیش 
هر دفعه بر اســاس شعور خودشان 
با سانســور جدید پخش مى کنند. 
فیلم هاى جدیدم را هم که  نمى خرند 
و حتى جواب نامه هایمــان را هم 
نمى دهند!  اینهــا را براى این گفتم 
تا تاریخ بداند آقایان با ما چه کردند 
و من بعد از این همه سال جایى در 

تلویزیون مملکتم ندارم! 

داریوش مهرجویى:

رفتار تلویزیون با سینما شرم آور است
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معاون توسعه، پیش بینى و تحقیقات اداره کل هواشناسى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه به ســبب کمتر شــدن 
ناپایدارى هاى جوى در کشــور عراق شــرایط و درصد 
نفوذ ریزگردها از کانون هاى خارجى در این ماه کم خواهد 
بود، اضافه کرد: از لحاظ خیزش گردوخاك عمدتًا درگیر 
کانون هاى داخلى هستیم. براســاس آخرین اطالعات 
استان هاى سمنان، قم و یزد از کانون هاى فعال گردوخاك 
هستند که با وزش باد شدید مناطق همجوار با آنها پدیده 

کاهش دید و کاهش کیفیت هوا را تجربه مى کنند.
نوید حاجى بابایى با بیان اینکه میانگین دماى کل استان 
در خردادماه حدود 22 درجه سانتى گراد است، گفت: دماى 

هوا در استان اصفهان در حد نرمال بوده، دماى وحشتناکى 
پشت سر نگذاشته ایم و دماى هوا نسبت به سال گذشته 
حدود 1/5 درجه افزایش یافته است. وى ادامه داد: الگوهاى 
تابستانه در استان شکل گرفته و افزایش دما تشدید خواهد 
شد. پیش بینى مى شود تا پایان هفته دما یک تا دو درجه 

سانتى گراد افزایش یابد.
وى خاطرنشــان کرد: به طور کلى پیش بینى مى شــود 
خردادماه سال جارى حدود یک تا 1/5 درجه گرم تر از حد 
نرمال باشد اما نکته قابل توجه این است که روند افزایش 
دما در نیمه غربى استان بیشتر دیده مى شود و نیمه شرقى 

در حد نرمال و طبیعى خواهد بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان آبمیوه، بستنى و کافى شاپ  
اصفهان با اشــاره به افزایش 20 درصدى قیمت بستنى 
گفت: این افزایش قیمت با هماهنگــى اتاق اصناف و 
سازمان صمت انجام  گرفته است. محمود رنجبر اظهار 
کرد: قیمت بســتنى کیلویى 70 هزار تومان و فالوده هر 
کیلو 50 هزار تومان شده است. وى افزود: بستنى قیفى 
و لیوانى با وزن 160 گرم به 12 هزار تومان رسیده است، 
درحالى که سال گذشته هشت تا 10 هزار تومان فروخته 

مى شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان آبمیوه، بستنى و کافى شاپ 
اصفهان یادآور شــد: این میــزان از افزایــش قیمت، 

مرتبط با بستنى هایى اســت که از طریق کافى شاپ و 
مغازه دار عرضه مى شود و شــامل انواع بستنى از سنتى 
با خامه و زعفران گرفته تا شــکالتى مى شود و ارتباطى 
با بســتنى هاى کارخانه اى ندارد.به گفته رنجبر با وجود 
گرانى بستنى، استقبال مردم از خرید آن کاهش داشته 
است، حتى این روزهایى که در فصل گرما قرار گرفته ایم 
کاهش خرید مردم به چشــم مى آید.وى گفت: افزایش 
قیمتى که اکنون اعمال شده است مربوط به شرایط فعلى 
است زیرا هر تغییر قیمت در این محصول، وابسته به نرخ 
شکر، شیر و سایر اقالم است بنابراین نمى توان پیش بینى 

خاصى از قیمت ها حتى تا پایان تابستان داشت.

بستنى در اصفهان
  20 درصد گران شد

شکل گیرى الگوهاى تابستانه 
در اصفهان

اضافه شدن 4 توکان
 به باغ پرندگان 

مدیر طرح ساماندهى ناژوان گفت: با هماهنگى هاى 
انجام شـده و سـیر مراحـل قانونـى و پروتکل هاى 
بهداشـتى مربوطه، چهار توکان سـبز به جمع حدود 
110 گونـه پرنـده موجـود در بـاغ پرندگان نـاژوان 
اصفهان اضافه شـدند. مهدى قائلى اظهار کرد: یک 
گونه از پرندگان جذاب موجود باغ، خانواده توکان ها 
هسـتند که پرندگان اسـتوایى و بومـى جنگل هاى 
نواحى پسـت شـمال شـرق آفریقا و شـمال شـرق 
رودخانـه آمـازون هسـتند. قائلـى گفـت: مجموعه 
باغ پرنـدگان با میزبانـى از بیش از دو هـزار پرنده از 
27 خانـواده و با ایجاد شـرایط طبیعى براى زیسـت 
پرندگان، به عنـوان یکى از قطب هاى گردشـگرى 

اصفهان تعریف شده است.

آغاز حرکت 
عظیم فرهنگى 

فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان در 
آیین اختتامیه نخستین جشـنواره ملى و بین المللى 
سرود فجر استان اصفهان، با بیان اینکه پایه و اساس 
دین ما بر مبناى سـرود، رجز و حماسـه است اظهار 
داشت: امروز با سالم فرمانده حرکت عظیم فرهنگى 
در دل منطقه شروع شده است که همه خبرگزارى ها 
و رسانه هاى غربى و معاند در مقابل آن موضع گیرى 
مى کنند.   سردار پاسدار مجتبى فدا گفت: سرود و شعر 
هنگامى که در قالب هنر قرار گیرد ماندگار مى شـود 
و تا زمانیکه در قالب هنر قرار نگیرد ماندگار نخواهد 
شد. شعر کجایید اى شهیدان خدایى، 700 سال پیش 
توسط مولوى سروده شد، اما جمهورى اسالمى ایران 
آنرا در قالب هنر قـرار داد و ماندگار کرد. سـردار فدا 
خاطرنشان کرد: اشعار سعدى و حافظ چندان در بین 
مردم رونق ندارد اما وقتى در قالب یک سرود و قطعه 
هنرى پیاده مى شود همه مردم از جمله کاسب، راننده 
تاکسـى و راننده اتوبوس و افراد و قشرهاى مختلف 

آنرا زیر لب زمزمه مى کنند.

مهار حادثه لوله آب
حادثـه شکسـتگى لولـه آب 110 میلى متـر خیابان 
فرهنگ مهار شـد. بـه گـزارش روابط عمومـى آبفا 
منطقه بهارسـتان، این حادثـه که در خیابـان اصلى 
فرهنگ منطقه بهارسـتان اتفاق افتـاد، ظرف مدت 
زمان سـه سـاعت توسـط پرسـنل حوادث امور آبفا 
منطقه بـا کمترین میزان افت فشـار و یـا قطعى آب 

مهار شد.

انتخاب شهردار
 شهر گز برخوار

سـعید ذاکـر اصفهانـى در چهـل و هفتمین جلسـه 
شوراى اسالمى شـهر گز با کسـب اکثریت آرا کلید 
دار شـهر گـز برخوار شـد.   اعضـاى ششـمین دوره 
شوراى اسـالمى شـهر گز پس از کش و قوس هاى 
فراوان و در واپسین مهلت قانونى خود پس از بررسى 
گزینه هاى متعدد سـعید ذاکر اصفهانى را به عنوان 
شهردار شهر گز برخوار انتخاب و از زحمات و خدمات 
ارزنـده غالمـى شـهردار سـابق و براتى سرپرسـت 

شهردارى قدردانى کردند.

صدور پروانه  ساختمانى 
الکترونیکى 

رئیـس شـوراى اسـالمى شـهر اصفهـان با اشـاره 
بـه صـدور پروانه هـاى سـاختمانى الکترونیکـى به 
شـهروندان اظهـار کـرد: بر اسـاس فعالیـت کنونى 
شهردارى اصفهان و تعهدى که به شوراى اسالمى 
شهر اصفهان داده شده اسـت، از ابتداى تیرماه قرار 
است با تجهیز امکانات و تهیه بستر مناسب در حوزه 
آى تى (IT) امکان صدور پروانه ساختمانى به شکل 
غیرحضورى فراهم شـود. محمـد نورصالحى گفت: 
صدور پروانه سـاختمانى به شـکل غیرحضـورى با 
مراجعـه متقاضیان از طریـق سـامانه هاى رایانه اى 

فعال اجرا مى شود. 

نصــف جهــان    با وجــود اینکه دســتورالعمل هاى 
شستشوى درختان در اصفهان چند سالى است که به 
مرحله اجرا درآمده است اما تنها در برخى نقاط اصفهان 

این موضوع به اجرا درمى آید.
این در حالى است که اصفهان به عنوان آلوده ترین شهر 
کشور شناخته شده و شستشوى درختان در همه نقاط 
این کالنشــهر براى جلوگیرى از مرگ فضاى سبز و 

درختان این شهر ضرورت دارد.
زدودن غبار از روى برگ درختان نه تنها به سوخت و 

ساز آنها کمک مى کند بلکه، زیبایى بصرى شهر را نیز 
دربردارد اما این کار تنهــا در برخى از خیابان ها انجام
 مى شود و اگر هم در خیابان هاى فرعى انجام شود با 

فاصله طوالنى مدتى انجام مى گیرد.
این معضل به خصوص در مناطقى که ساخت و سازها 
زیاد است به شدت مشاهده مى شــود و شاهد گرد و 
غبار ضخیمــى روى برگ هاى درختــان و نازیبایى 
شهر هســتیم که لزوم شستشــوى آنها را دوچندان

 مى کند.

گرد و غبار، مساوى با آلودگى بصرى شهر

نصف جهان  ســال هاى زیادى است که شهردارى 
اصفهان در صــدد ســاماندهى کیوســک هاى 
مطبوعاتى است اما این موضوع هنوز حل نشده است.

کیوسک هاى سطح شهر که عنوان دکه مطبوعاتى 
را یدك مى کشــند و طبق قانون باید فقط نشریات 
سراســرى و محلى را جهت عرضه در اختیار داشته 
باشــند هم اکنون فاصله زیادى با رســالت اصلى 
خود دارند و به جاى عرضه مطبوعات، مکانى براى 
فروختن چیپس و پفک و آب معدنى و ســیگار و... 

شده اند.

این مکان هــاى فرهنگى نازیبا کــه دیگر نامى از 
فرهنگ ندارند، به این بهانه کــه نمى توانند تنها با 
فروش روزنامه دخل و خرجشان را دربیاورند، اکنون 
براى ساماندهى شکل و شمایلشان هم  با بى توجهى 

مراجع ذیصالح روبه رو شده اند.
با این وضعیت، بیم آن مى رود که تا چند وقت دیگر 
رسالت اصلى شهردارى در زیباسازى شکل و شمایل 
این دکه ها به کل تغییر جهــت داده  و این دکه ها 
نیز به مکانى مانند ســوپرى هــاى کوچک تبدیل 

شوند.

سوپرهاى غیر مطبوعاتى 

نصف جهــان  روزنامه «اصفهان امروز» در سرمقاله 
روز پنج شنبه خود به آلودگى شهرهاى بزرگ در دنیا 
و مسیرهاى دوچرخه پرداخته است. در سرمقاله این 
روزنامه آمده اســت: «در همه شهرهاى بزرگ دنیا 
اولویت تردد در خیابان ها با عابران پیاده و دوچرخه 
سواران اســت. تغییر نگرشى که با اســتفاده از آن 
مى توان شبکه داخلى دوچرخه را در شهر اصفهان 
راه اندازى کرد. طبق برنامه 1400 قرار بود اصفهان 
به شــهر دوچرخه ها تبدیل و 10 درصد حمل ونقل 
شــهرى با اســتفاده از دوچرخه انجام شود.» این 
روزنامه بعد از بازگشــتى به گذشــته و آبان 99 در 
این سرمقاله باز به شــرایط امروز اصفهان و مسئله 
دوچرخه بازگشته و گفته امروز کارشناسانى از دستگاه 

هاى مختلف بر این اعتقادند که مسیرهاى احداث 
شــده داراى اشــکاالت و معایب هندسى و ایمنى 
زیادى اســت و به گفته آنها در تعدادى از نقاط شهر 
نباید مسیر دوچرخه احداث مى شد. این روزنامه در 
پایان سرمقاله خود به این نتیجه رسیده که «تکلیف 
آن همه هزینه براى تحقیق، طراحى و احداث این 
مسیرها چه مى شود؟! هزینه هایى که بیش از آنکه 
براى شهر ثمرى داشته باشــد از جیب شهروندان 
خارج شده است. اینکه هنوز مسیر دوچرخه در شهر 
دوچرخه هــا یکپایش مى لنگد، یک روز ســاخته 
مى شود و روز دیگرى برچیده و حکایت از بى توجهى 
مسئوالن به منابع اقتصادى و سرمایه هاى شهرى 

دارد.»

 پاى شهر دوچرخه ها هنوز مى لنگد 

رییس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزى اســتان 
اصفهان گفــت: در این اســتان 2700 پروژه نیمه 
تمام وجود دارد که  بسیارى از این طرح ها در گذشته 

کاربردى بود و اکنون فاقد اعتبار شده است.
محمدرضا قاسمى افزود: سال گذشته 2300 میلیارد 
تومان بودجه عمرانى اســتان پیش بینى شــد که 
درعمل  300 میلیارد تومان آن در اختیار استان بود 
و براى 2 هزار میلیارد دیگر اســتان اختیارى ندارد. 
قاســمى گفت:نبود نقدینگى موجب شده است که 
پیمانکاران اســتان بنیه مالى ضعیفى داشته باشند 
در صورتى که نیاز است، تقسیط نقد استان افزایش 

پیدا کند.
وى همچنین گفت: در دســتور العمل بودجه  حدود 
85 درصداعتبارات این اســتان به صــورت اوراق 
براى آینده پیش بینى شده در حالى که منابع نقدى 

محدودى در اختیار استان است.
وى یکى از موارد مهم قابــل بازنگرى در اعطاى  
اعتبارات برابر براى شهرستان ها عنوان کرد و افزود: 
اعتبارات پروژه ها باید بر مبناى پیشرفت کار باشد 

زیرا پیشرفت پروژه ها با هم یکسان نیست و باید به 
پروژه هاى با راندمان باال کمک بیشترى شود تا به 

اتمام برسد که این امر نیازمند اصالح قانون دارد.
رییس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزى اصفهان 
یکى دیگر ازمســائل اســتان را کمبــود نیروى 
انســانى در دســتگاه هــاى حاکمیتى برشــمرد 
و گفــت: مــا در اصفهان بــه ازاى هر هــزار نفر 
1/5نفــر کارمنــد داریــم در حالى کــه در برخى 
از اســتان هاى کم جمعیتى همچــون ایالم این 
رقم معــادل 6 نفر کارمنــد به ازاى هــر هزار نفر

 جمعیت است.
وى تاکید کرد: ما اســتان اصفهان را با یک ســوم 
نیاز اصلى کارمنــدان اداره مى کنیــم و خواهان 
افزایش سهمیه نیروى انســانى از طریق سازمان 
امور اســتخدامى و پیگیرى نمایندگان مجلس در 

این زمینه هستیم.
قاسمى اضافه کرد: بیشــتر شهرستان هاى استان 
نیز با یک سوم پســت دولت خالى شهرستان خود 

را اداره مى کنند.

استان اصفهان 2700 طرح نیمه تمام دارد

مدیر بازارهاى روز ســازمان میادین میوه و تره بار و 
ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان گفت: در 
دوشنبه بازار میوه و صیفى جات بعثت این محصوالت 
با قیمت بسیار مناسب به شــهروندان ارایه مى شود. 
بازار بعثت  در خیابان بعثت، بعد از سه راه گلستان واقع 

شده است.
مجید صادقى اظهــار کــرد: دوشــنبه بازار میوه و 
صیفى جات بعثت از نوزدهم اردیبهشــت ماه فعالیت 
خود را در بازار بعثت اصفهان آغــاز کرد و از آن زمان 

تاکنون روزهاى دوشنبه هر هفته دایر است.
وى با بیان اینکه در دوشــنبه بازار میوه و صیفى جات 
بعثت، روزبازارهاى متفرقه اى کــه در نقاط مختلف 
شهر پراکنده بودند، روزهاى دوشــنبه در این محل 
حضور مى یابنــد، افزود: ناظر ســازمان میادین میوه 
و تره بار و ســاماندهى مشاغل شــهرى شهردارى 
اصفهــان در دوشــنبه بازار بعثت مســتقر اســت 
و نظارت بر قیمــت   و کیفیت محصــوالت را انجام

 مى دهد.

قیمت پایین میوه در دوشنبه بازار بعثت 

دریا قدرتى پور
 «لیلى و مجنون» برگرفته از تاریخى کهن اســت. کهن 
الگویى که این بار در قالب نوعى پرفورمنس متفاوت در 
تئاترى به کارگردانى عرشیا شفیعیون به نمایش درآمده 
است و نشــان مى دهد که این کارگردان با هنر سنتى و 
مدرن و تلفیق آن با یکدیگر بیگانه نبوده اســت. او این 
بار به ســراغ گنجینه غنى ادبیات رفته  تا عناصر داستانى 
دراماتیک را با اپرا که آمیزه اى از موسیقى و نمایش امروز 
است به تصویر بکشد و به خوبى توانسته پدیده اى در خور 

تحسین ایجاد کند.
او با این کار به شکل تازه اى نمایشى از حقیقت عشق را به 
میان آورده است و در نگره اى دراماتیک و کهن با تلفیقى 
از اندیشه و تخیل خودش به صورت مدرن، قصه اى را به 

نمایش گذاشته که مخاطب را تا پایان درگیر مى کند.
گرچه پاشنه آشیل این نمایش طوالنى بودن آن است و 
اگر کمى کوتاه تر بود از خستگى مخاطب مى کاست اما 
تراژدى اى که در تاالر بزرگ هنر به روى صحنه رفته است 
آنقدر جذاب روایت شــده که مخاطب را تا پایان بر روى 

صندلى ها مى نشاند. 
در واقع عرشیا شــفیعیون، با این نمایش، رویدادى را به 
صحنه آورده که اگرچــه همگان آن را شــنیده اند و به 
انحاى مختلف دیده اند اما این بار قرار است فراز و نشیب 
عاشقانه اى را مشــاهده کنند که با نگاهى فانتزى توأم 

شده است.
او در بخش هایى از این نمایش از عشــقى حرف مى زند 
که تاریخ انقضاء ندارد و مى تواند حس شــیدایى به فرد 
بدهد. عشقى عظیم و جاودان از قرن ششم که در دنیاى 
تکنولوژى امروز برجسته مى شود و نقاطى پر از شور و غم 

را توأماً به صحنه مى آورد. 
تم اصلى نمایش اپراى «لیلى و مجنون» همین عشــق 
اســت که مخاطبان امروز را با مرور تاریخى گذشته گره 

مى زند و مى گوید عشق هر جا باشد تاریخ انقضاء ندارد.
گرچه عرشیا شفیعیون در نوشتن و اجراى «لیلى و مجنون» 
قدرى از دانسته هاى شــیرین فانتزى و تخیل و اندیشه 

خودش نیز استفاده کرده اما با آگاهى از اصل ماجرا نخواسته 
ماجراى اولیه داستان را تغییر دهد. او با بازنمایى بصرى و 
دراماتیک ماجرا، «مجنونى» را روایت مى کند که به عشق 
لیلى، دل مى بازد، دیوانه مى شود و در پایان با همان عشق 

مى میرد. 
این کارگردان، با به تصویر کشــیدن اتفاق بزرگى که در 
منظومه نظامى گنجوى آمده، آن را با  موسیقى و شعر در 
هم آمیخته تا تأثیرگذارى این نمایشنامه را به غایت برساند.

تم تراژیک داستان زمانى ملموس تر و غلیظ تر مى شود که 
با سایه روشن ها، رنگ ها و آدم ها گره مى خورد، حرکاتى 
که با تار و سه تار و دف همنوازى جذابى را ایجاد مى کند 
تا نور و حرکت و موســیقى با هم متحد شوند و به جنبه 
دراماتیک ماجرا هویت بخشند. برهه اى از زندگى لیلى و 
مجنون که با عشقشان به باالترین درجه عرفان مى رسند 
و خمیره وجودیشان مى شود، عشقى که فراتر از هر چیزى 
است. شفیعیون این موضوع را نیز از یاد نبرده و با صحنه 
آرایى از نمادى از کعبه، به خاك افتادن مجنونى را نشان 

مى دهد که از عشق لیلى به لیالیش رسیده است. 
او در ادامه همچنین تصویرى از بازیگران را نشان مى دهد 
که این بار نه تنها چهره هایشان مشخص نیست، بلکه با 
وجهه اى ترسناك به صحنه آمده اند و با موسیقى مدرن 
به بخش هاى کهن ماجرا آمیخته اند تا شاید گوشه اى از 

مبارزه خیر و شر را نشان دهند.
اینجاست که مشخص مى شود، کارگردان با اندیشه اى 
متفاوت با فرم و معنا میانه خوبى گرفته و توانسته این فرم 
مدرن را با متن اصلى داستان که گاه با موسیقى ایرانى و گاه 
با موسیقى اى شبیه موسیقى عربى تلفیق مى شود نشان 
دهد. او مى خواهد مخاطب ایرانى را به داستانى نزدیک 
کند که از اصل عربى است اما در آن واژه اى است که نه 
عرب مى شناسد و نه عجم و نه نژاد و مذهب. اینجاست 
که موســیقى کهن عرب به ترانه هاى پــاپ ایرانى گره

 مى خورد تا هنرش نقیصه اى نداشته باشد و از درون به 
بیرون حل شود و مخاطب با عشق لیلى و مجنون همذات 

پندارى کند؛ جستارى خوشایند براى عبور از مرزها.

در تئاتر شفیعیون ارتباط لیلى و مجنون و عشق آن دو از 
جنس شهودى و معنوى است که در موقعیت هاى مختلف 
به چالش کشیده مى شود و جریان سیال ذهن را بر بستر 
نمایش قرار مى دهد. تصاویرى کــه در خواب و بیدارى 
مجنون نشان داده مى شود (حاال مى خواهد زمانى باشد 
که مجنون دچار تب و هذیان مى شــود یا صحنه اى که 
لیلى با حسرت از او دور مى شــود) او این عناصر داستانى 
را با کاراکترهاى خیالــى یا واقعى با رنــگ و نور به هم 
مى آمیزد. این روال در جریان بازى در بازى و نقش در نقش 
رفتن هاى بازیگران سرانجام مى یابد. بازیگران باید مدام 
در حالت هاى مختلف فیگور و پوزیشن در خورى بگیرند 
که لیلى و مجنون را در موقعیت هاى چندگانه قرار دهند. 
در واقع بازیگران آمده اند تا با پررنگ کردن نقش لیلى و 
مجنون، به عشق ماندگار آنها ضرباهنگى دقیق تر بدهند 

که از ریتم نمى افتد و ناکوك نمى شود. 
به این خاطر که عرشیا شــفیعیون در کنار وجه تصویرى 
کارش تعمدانه با نورپردازى، گریم، طراحى لباس و صحنه 
رخ دیگرى از نمایشــش را نشــان مخاطب مى دهد که 

خالقانه و نو است. 
این نمایش از این جهت قابل تأمل اســت که مخاطب را 
در سالن نمایش جا نمى گذارد؛ بلکه شــاید او را روزها و 
روزها به خود مشــغول کند و به تفکر وا دارد. نمایشى که 
جزئى ترین اتفاقاتش هــم از دید مخاطب دور نمى ماند. 
این تئاتر با صحنه پردازى هــاى کمى پیچیده و طراحى 
لباس هایى که هماهنگ با زمینه داستان است، بدون اینکه 
اضافاتى داشته باشد، خیلى خوب از پس خودش برآمده و 
به نوعى کیفیتش را تضمین کرده است تا شاید در پس این 
ماجراها سفرى را نشان دهد که مجنون باید از لیلى برون 
شود و به لیالیش برسد و سرانجام با مرگى خودخواسته 

براى هر دو آنها تمام شود. 
بهتر است که تماشاى این نمایش را که تا بیست و هفتم 
خرداد ماه روى صحنه است از دست ندهید، تئاترى که به 
کارگردانى عرشیا شــفیعیون، انصافًا خوب از آب درآمده 

است.

تاالر هنر میزبان عاشقانه هاى «لیلى و مجنون» در قالب یک اپرا تئاتر است

فرازى مدرن از عشق افسانه اى

معاون آموزش ابتدایــى اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان گفت: نیاز اســت مدیران نواحى و 
مناطق با دقت محدوده هاى ثبت نام را مورد بازبینى 
قرار دهند و مدارســى که به صــورت معین انتخاب 

مى شوند باید به دقت بررسى شوند.
لیالسادات ابطحى اذعان کرد: یقینا نزدیکترین مدرسه 
به محل سکونت بهترین مکان براى ثبت نام است، چرا 
که دغدغه ســرویس رفت و آمد، حمایت از مدرسه و 
بازبینى فضاى آموزشى حتما در نزدیکترین مدرسه به 

محل سکونت مى تواند موثر باشد و کاهش پیدا کند.
وى افزود: خطوط قرمز براى ثبت نام توسط مسؤوالن 
محترم شــمرده شــود، چرا که این خطوط شکایت 
و گالیه مندى مردم را کاهش خواهــد داد و نظارت 

از ســوى تمامى ادارات ما باید صــورت بگیرد و این 
نظارت فقط نباید از باب حضور در مدرسه باشد و باید 

دردمندى مردم مورد مالحظه قرار گیرد.
ابطحى گفت: مدارس براى ثبت نام باید در موعد مقرر 

بازگشایى شوند و به شکایت آن ها حتما رسیدگى شود.
معاون آموزش ابتدایــى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان افزود: پایه اولى ها ثبت نامشان شروع 
شده اما میان پایه ها پس از ثبت نتایجى ارزیابى آنها 
انجام خواهد شــد که به صورت غیرحضورى خواهد 

بود.
وى تصریح کرد:حدود 98 هــزار کودك پایه اولى در 
استان اصفهان داریم که از این تعداد حدود 10 هزار 
نفر سنجش شده اند و نوآموزان ورودى پیش دبستانى 
ما هم حجمى در حدود 60 هزار نفر را خواهند داشت، 
به همین دلیل تسریع در امر سنجش مى تواند فرآیند 
ثبت نام را به خوبى پیش ببرد و این مى طلبد مدیران 

محترم سرعت عمل داشته باشند.

بهترین مدرسه براى ثبت نام دانش آموزان  
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میگردد. نام : رسالت گیتى فراز موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت :تصدى به هرگونه فعالیت ورزشى و برگزارى دوره هاى آموزشى و تربیت مربى – تاسیس باشگاه ورزشى – ایجاد آکادمى ورزشى براى 
آقایان و بانوان در رده هاى سنى مختلف – استعدادیابى ورزشى در تمامى رده هاى سنى براى آقایان و بانوان – نقل و انتقال بازیکن در سراسر کشور در تمامى سنین – شرکت در اردوهاى داخلى و خارجى براى 
بانوان و آقایان – شرکت در مسابقات استانى و کشورى زیر سیزده سال ، نونهاالن ، نوجوانان ، جوانان و امید و بزرگساالن در تمامى رشته هاى فوتبال ، فوتسال ، والیبال ، بسکتبال و هندبال – عقد قرارداد با 
اشخاص حقیقى و حقوقى ، مدارس ، بانکها ، شهردارى ها و همچنین عقد قرارداد با مجموعه هاى ورزشى دولتى و خصوصى – انجام کلیه خدمات مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش ، تولید ، توزیع ، صادرات 
و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى على الخصوص پوشاك و وسایل ورزشى – شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – شرکت 
در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت (با اخذ تاییدیه از سازمان ورزش و جوانان و فدراسیون ورزشى و سایر 
ارگان هاى دولتى ذیربط و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه). در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهاى الزم. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله گورت ، کوچه شهید امین اله بدیعى ، خیابان شهید اکبر بدیعى ، پالك- 320 ، طبقه همکف کدپستى 8159433534 سرمایه شخصیت حقوقى 1,000,000 ریال 
نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مریم سلطانى به شماره ملى 1271805618 دارنده 300000 ریال سهم الشرکه آقاى رسول سلطانى به شماره ملى 1293505064 دارنده 700000 
ریال سهم الشرکه مدیران خانم مریم سلطانى به شماره ملى 1271805618 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى رسول سلطانى به شماره ملى 
1293505064 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1325426)

آگهى تغییرات
 شرکت پدیده ماشین دریایى نصارى زاده با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 3233 و شناسه ملى 14007983504 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1401/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانى استان خوزستان ، شهرستان آبادان ، بخش مرکزى ، شهر 
آبادان، محله امیرى ، خیابان سعدى ، خیابان خاقانى ، پالك 58 ، ساختمان حیدر ، طبقه سوم کد پستى : 6316889802 انتقال یافت. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان (1325457)

آگهى 
تغییرات شرکت فروردین سازه و راه سپاهان شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 54512 و شناسه ملى 
14005132532 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/02/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا 
نصر آزادانى1290362386 بسمت رئیس هیأت مدیره و اشکان عالى بیگى بسمت نایب رئیس هیأت مدیره 
و سیدرضا محرك پور بسمت مدیر عامل براى مدت دو سال انتخاب شدند . ضمناً (مدیر عامل) مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً با 
مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1326931)

کارشناسان امنیتى اخیرا راه جدیدى براى انتشار یک بدافزار با 
استفاده از پیوست هاى پى دى اف از طریق اینترنت کشف کرده اند.
دریافت پیوست هاى مخرب ایمیل در فرمت پى دى اف، بسیار 
 docx نادر است زیرا اغلب ایمیل هاى مخرب به صورت فایل هاى
یا xls همراه با ماکروهاى بارگذارى بدافزار ارســال مى شوند. با 
آگاهى مردم از خطر باز کردن پیوست هاى مایکروسافت آفیس 
حاوى ماکروهاى مخرب، مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگى 
رخدادهاى رایانه اى) گــزارش داده که مهاجمان به روش هاى 
دیگرى براى استقرار ماکروهاى مخرب و فرار از شناسایى مانند 
قرار دادن داکیومنت هاى مخــرب ورد در فایل هاى پى دى اف، 

روى مى آورند.
کارشناســان امنیتى HP Wolf Security، اخیرا راه جدیدى را 
براى انتشار یک بدافزار با استفاده از پیوست هاى PDF از طریق 
اینترنت کشف کرده اند. در این حالت داکیومنت هاى ورد از طریق 
پیوست هاى پى دى اف منتقل مى شوند. درحالیکه این پى دى اف، 
Remittance Invoice نام دارد و براساس عنوان و محتواى آن، 
به نظر مى رسد دریافت کننده ایمیل مبلغى را دریافت خواهد کرد. 
به نظر مى رسد محتواى داکیومنت پى دى اف که از طریق ایمیل 

دریافت شده، حاوى وعده هاى جعلى است.
فایل DOCX حاوى همان محتواى پى دى اف اســت بنابراین 
Adobe Reader از کاربر مى پرسد که فایل DOCX را باز کند یا 
خیر که این موضوع ممکن است براى قربانى گیج کننده باشد، زیرا 
 Adobe از جانب Open File درخواست تایید باز کردن فایل یا
Reader یک حس اطمینان را براى باز کردن فایل در کاربر ایجاد 
مى کند. برخالف کاربران عادى، تحلیل گران بدافزار از ابزارهایى 
مانند تجزیه کننده ها و اسکریپت ها براى بررسى فایل هاى قرار 

داده شده در پى دى اف ها استفاده مى کنند.
یک فایل DOCX معموال در اغلب مــوارد به جاى برنامه هاى 
مختلف در قالب مایکروســافت ورد باز مى شــود. بنابراین اگر 
ماکروها فعال باشند، فایل هاى DOCX در مایکروسافت ورد از 
یک منبع راه دور به فرمت RTF دانلود مى شوند. در فایل ورد، به 
همراه URL جایى که پى لود قرار دارد، دستورى تعبیه شده است 
که منجر به دانلود RTF مى شود. در این حمله، shellcode از 
آســیب پذیرى "CVE-2017-11882" سوء استفاده مى کند. 
على رغم اینکه آسیب پذیرى مذکور در نوامبر 2017 وصله شد 
اما Equation Editor هنوز یک آســیب پذیرى کد از راه دور را 
نشان مى دهد که در صورت حذف نشدن باید فوراً مورد بررسى 
قرار گیرد.  با وجود اینکه همواره هشــدار داده مى شود که روى 
لینک هاى ناشناس و حتى لینک هاى مشکوکى که از دوستان و 
آشنایان ارسال مى شود کلیک نکنید، اما این احتمال وجود دارد که 
افراد به هر دلیل، از وعده اینترنت رایگان تا ثبت نام در یک سایت 
بخت آزمایى، باز هم روى لینک هــا کلیک کرده و گرفتار حمله 
فیشینگ یا باج افزارى شوند، در برخى موارد نیز درخواستى مبنى 
بر کلیک کردن روى لینک اینگونه ایمیل ها در قالب ایمیل هاى 
تبلیغاتى فرستاده مى شــود و گیرنده را براى باز کردن ایمیل ها 
تشویق مى کند. به همین دلیل کارشناســان هشدار مى دهند 
کاربران نباید هر ایمیلى که برایشان ارسال مى شود را باز کنند، 
مخصوصاً اگر این ایمیل از فرستنده  ناشناس ارسال شده باشد و 
اگر موضوع و متن ایمیل جذاب بود، باید با شک و تردید بیش ترى 
به آن نگاه کنند. همچنین دانلود و به روزرسانى وصله هاى امنیتى 
از مهم ترین اقداماتى است که مى توان براى مقابله با بدافزارها 

انجام داد.

انتشار یک بدافزار 
از طریق پیوست هاى پى دى اف 5 راه براى غلبه بر اتالف وقت با گوشى هوشمند

امروزه 
یکى از مشکالت 

جدى بســیارى از افراد اتالف 
وقت با گوشى هوشمندشان است که 

آن ها را از بسیارى از فعالیت هاى مفید 
دیگر باز مــى دارد و بهره ورى آن ها 

را پایین مى آورد و تا به  خود مى آیند 
متوجه مى شوند ساعت ها زمان صرف 

شبکه هاى اجتماعى، وب سایت ها یا 
اپ ها و بازى هاى مختلف کرده اند. اگر 

شما هم از این دسته افراد هستید در 
ادامه با ما همراه شوید تا با استفاده از 

راه کارهایى که معرفى مى کنیم بتوانیم 
بر اتالف وقت با گوشى هوشمند غلبه 

کنیم.

محرك را شناسایى و حذف کنید
در این مرحله باید ببینیم چه محرك هایى باعث مى شوند ما گوشى را در دست بگیریم و ساعت ها وقت خود را با باال و 
پایین کردن صفحات هدر بدهیم. محتواهاى جهت دار و دو قطبى توییتر، ترس از بى خبر ماندن از آنچه در اینستاگرام 
مى گذرد، استرس از دست دادن اعالن هاى گوشى یا شــمارنده هاى قرمز باالى آیکن هر اپلیکیشن که پیام هاى 
خوانده نشده را به شما یادآورى مى کنند، هر یک مى توانند محرك محسوب شوند.یک گام به عقب برگردید و به 
تحلیل این موضوع بپردازید که چه چیزى شما را به سمت گوشــى جذب مى کند. پس از شناخت این محرك ها، 

ساکت کردن آن ها و از بین بردن احساس نیاز به استفاده از گوشى ساده تر خواهد شد.
مى توانید با اعمال تنظیمات زیر در گوشى خود، کنترل عادت هایتان را در دست بگیرید:هشدارها و شمارنده هاى 
اعالن  اپ ها را غیر فعال کنید، به ویژه اپ هاى غیرضرورى که در ساعات کارى ممکن است مزاحم تمرکز شما 
شوند. اگر این اعالن ها را دریافت نکنید، احتمال باز کردن این اپ ها و در نتیجه اتالف وقت با گوشى کاهش 
مى یابد.اپلیکیشن هایى را که مدت هاست از آن ها استفاده نکرده اید حذف کنید. اگر اپ بدون کاربرد و هدف 

خاصى فضاى گوشى شما را اشغال کرده  است، پس نیازى به وجود آن ندارید.
براى بسیارى از افراد ساعات اولیه ى صبح و آخر شب (پیش از خواب) آسیب پذیرترین زمان ها 

براى اتالف وقت با گوشى است. اگر شما هم در این دسته قرار مى گیرید، براى یک تا دو 
ساعت پیش از خواب و پس از بیدارى حالت Do Not Disturb را فعال کنید.تمامى 
اپلیکیشن هاى صفحه  هوم را حذف کنید و به جاى آن ها از یک تصویر پس زمینه  
ساده یا جمالت الهام بخش استفاده کنید. با این کار، هر بار که قفل گوشى خود 
را باز مى کنید، فورا با اپلیکیشن هاى رنگارنگ روبرو نمى شوید که شما را 

وسوسه کنند. مى توانید اپلیکیشن هاى خود را در پوشه هاى مختلف روى 
صفحه هوم گروه بندى کنید. این کار باعث مى شود در انتخاب اپ هایى 
که از آن ها استفاده مى کنید محتاط تر عمل کنید، چون اول با عنوان 

پوشه  مورد نظر مواجه مى شوید.

گوشى خود را دور از دید قرار دهید و 
به دنبال سرگرمى هاى مفیدتر باشید

یکى از ساده ترین راه ها براى جلوگیرى از اتالف وقت با گوشى این است که خود را از زندگى 
دیجیتال و دنیاى مجازى بیرون بکشید و به دنیاى حقیقى بازگردید. براى این کار، اولین قدم 
این است که گوشى را دور از دید بگذارید. براى مثال، شارژ کردن گوشى روى میز کنار تخت 

خواب شما باعث مى شود وسوسه شوید و زمانى را که باید به  خواب اختصاص دهید براى استفاده  
بى هدف از گوشى و پرسه زدن در فضاى مجازى صرف کنید.اما با شارژ کردن گوشى در یک 
اتاق دیگر مى توانید این وسوسه را از بین ببرید. راه دیگرى که مى توانید به کمک آن گوشى را 

از دید خود پنهان کنید این است که زمانى که با دیگران هستید گوشى را در کیف 
یا جیب خود بگذارید.

عادت هاى خود در استفاده از گوشى 
هوشمند را شناسایى کنید

آگاه بودن از این موضوع اولین قدم بــراى کنترل کردن اتالف وقت با 
گوشى است. به زمان و دلیل احساس نیاز به استفاده 

از گوشى و گشت و گذار در اپ هاى مختلف 
دقت کنید. آیا هر زمان که گوشــى خود 
را مى بینید احســاس مى کنید باید از آن 
اســتفاده کنید؟ یا محرك هاى بیرونى 
مانند اعالن ها یا پیام ها شما را به سمت 

استفاده از گوشــى مى برند؟ معموال از چه 
سایت ها و برنامه هایى استفاده مى کنید و چه 

مقدار زمان صرف این کار مى کنید؟
عالوه بر این، مى توانید از اپلیکیشن هایى مانند 

Space اســتفاده کنید که به شما کمک مى کنند 

زمان استفاده از گوشى را کاهش دهید و عادت هاى 
خود در استفاده از گوشــى هوشمند را متوجه شوید. با 

اســتفاده از این اپ، عالوه بر رهگیرى میزان استفاده از 
گوشى، مى توانید هدف مشــخص کنید، میزان پیشرفت 

خود را رهگیرى کنید و اطالعات آن را با دوســتان خود به 
اشتراك بگذارید.

همچنین، Space یک دوره ى 8 روزه  تعادل بین گوشــى و 
زندگى را ارائه مى کند که طى آن به شــما کمک مى کند متوجه 

شــوید چرا این گونه از گوشــى خود اســتفاده مى کنید و چگونه 
مى توانید آن را تغییر دهید تا در مدیریت زمان خود موفق شوید.

از دانلود اپ ها در چند دستگاه 
خوددارى کنید

اگر دستگاه هاى شخصى و کارى دارید، ممکن است وسوسه شوید اپ هاى کارى مانند 
اسلک را روى گوشى شخصى خود هم نصب کنید تا همیشه در دسترس باشید و نیازهاى 
محیط کار مدرن را برآورده کنید. همچنین، ممکن است اپ هاى شبکه هاى اجتماعى 
مختلف مانند اینستاگرام را هم روى دستگاه  کارى خود نصب کنید تا زمان هاى استراحت 
خود را پر کنید و از اتفاقاتى که براى اطرافیان و دوســتان  پیش مى آید بى خبر نمانید.اما 
باید بدانید این کار خطرناك است و مى تواند به راحتى باعث حواس پرتى و اتالف وقت 
شما شود. باید آگاهانه اپ ها را روى دستگاه هاى خود دانلود کنید. دستگاه  شخصى خود 

فعالیت هاى تفریحى و شخصى استفاده کنید و فقط اپ هایى که را فقط براى 
براى این هدف طراحى شده اند را روى آن نصب 
کنید و از آن براى انجام اهداف و 
وظایف کارى مانند پاسخ به 
ایمیل ها و مشــارکت در 
جلسات استفاده نکنید. 
دســتگاه کارى را هم 
فقط براى استفاده هاى 
کارى استفاده و فقط 
اپ هاى مرتبط با کار 
را روى آن نصــب 

کنید.

مدت زمان استفاده از گوشى را 
زیر نظر بگیرید

غلبه بر اتالف وقت با گوشى تا حدى به باز پس گرفتن کنترل زمان بستگى دارد. بخش بزرگى از این کار 
این است که نحوه  زمان گذراندن خود با گوشى را درك کنیم. مى توانید از ویژگى Digital Wellbeing در 
اندروید و Screen Time در iOS و یا اپ هاى دیگر مانند RecueTime براى رهگیرى زمانى که صرف 
استفاده از گوشى تان مى کنید کمک بگیرید. این اپ ها در پس زمینه مدت زمانى که را براى اپلیکیشن هاى 

مختلف صرف مى کنید محاسبه مى کنند و سپس گزارشى از زمان هاى صرف شده براى هر یک را براى 
شما به نمایش مى گذارند.پس از این که میزان و نحوه  استفاده خود از گوشى و اپلیکیشن ها را درك کردید، 

مى توانید براى میزان استفاده   روزانه از هر اپ محدودیت مشخص کنید. عالوه بر این، مى توانید پس از گذشتن 
از محدوده  زمانى مورد نظر دسترسى به اپ ها را مسدود کنید تا مجبور شوید زمان کمترى را با گوشى تلف کنید 

و از حواس پرتى هاى گاه  و بى گاه ناشى از اعالن ها جلوگیرى کنید.

مدیر عامل نوکیا در جریــان میزگردى در داووس 
اعالم کرد که نسل ششم اینترنت تا سال 2030 در 

دسترس قرار مى گیرد.
در حالى که شبکه ۵G هنوز در سرتاسر جهان در 
دسترس نیست، نسل بعدى شــبکه ۶G در حال 
حاضر شروع به ایجاد سرفصل در فضاى فناورى 
کرده است. این در حالى اســت که براى مثال در 
برخى از مناطق هند، مردم هنوز ســرعت واقعى 
شبکه ۴G را تجربه نکرده اند. کوالکام، اپل، گوگل 

و ال جى از جمله شرکت هایى هستند که به توسعه 
این فناورى متعهد شده اند. با این حال، اکنون به 

نظر مى رسد که نوکیا نیز به این حزب مى پیوندد. 
پکا لوندمــارك، مدیرعامــل نوکیــا، در جریان 
ســخنرانى در مجمع جهانى اقتصاد در داووس، 
مدعى شد که شبکه موبایل ۶G تا پایان این دهه 

عملیاتى خواهد شد.
پکا لوندمارك، مدیر عامــل نوکیا، در یک پنل در 
مجمع جهانى اقتصاد در داووس اظهار داشت که 

شبکه هاى موبایل ۶G تا ســال 2030 به صورت 
تجــارى در دســترس خواهند بود. بــا این حال، 
لوندمارك معتقد نیست که این شرکت بتواند این 
نســل اینترنت را در رابط کاربرى هاى رایج مورد 

استفاده قرار دهد.
لوندمــارك گفت: «تــا آن زمان، قطعًا گوشــى 
هوشمندى که امروز مى شناسیم، دیگر رایج ترین 
رابط کاربرى نخواهد بــود.» او جزئیات زیادى در 
مورد اینکه دقیقاً چگونه شرکت نوکیا قصد دارد این 

فناورى را مورد اســتفاده قرار دارد عنوان نکرد، اما 
ادامه داد که تا سال 2030، یک "دوقلوى دیجیتالى 
از همه چیز" وجود خواهد داشــت، کــه به "منابع 

محاسباتى عظیم" نیاز دارد.
در حال حاضر، ما نمى دانیم که ۶G چقدر ســریع 
خواهد بود، ســرعت توســط اتحادیه بین المللى 
مخابرات (ITU) در آینده نزدیک تعریف خواهد شد. 
با این حال، تخمین زده مى شود که حدود 100 برابر 

سریعتر از ۵G باشد.

نسل ششم اینترنت تا سال 2030 
یرددر دسترس قرار مى گیرد ى ر ر رس

خبرى مهم درباره تلگرام ترفندى براى بهبود صداى هدفون

اگر اپلیکیشــن تلگرام را اکنون دانلود کنید با عبارت 
"تلگرام براى همیشــه رایگان است. بدون تبلیغات. 
بدون هزینه اشتراك. " روبرو مى شوید اما ظاهرا این 

شعار به زودى حذف خواهد شد.
 همان طور که پیش از این گزارش شــده بود تلگرام 
پولى در دست توسعه اســت و نسخه آزمایشى بتاى 
این سرویس نشــان مى دهد که قابلیت هایى مانند 
واکنــش هــا و اســتیکرهاى اختصاصــى خواهد 

داشت. 
بررسى کد نسخه جدید اپلیکیشن تلگرام نشان داده 
که این سرویس پیام رســان عبارت "رایگان براى 

همیشه" را از شعار خود حذف کرده است.
این موضوع توسط الساندرو پالوسى، طراح برنامه و 
افشاگر، کشف شده است و نشان مى دهد در نسخه 
جدید اپلیکیشن تلگرام، عبارت همیشگى تغییر کرده 
و پیامى با ایــن مضمون خوانده مى شــود: "تلگرام 
ذخیره ســازى ابرى نامحدود براى چت ها و رسانه 

سمت پایین باشد.
اخطار: مراقب باشــید که 
به مقــدار کــم از الکل 
اســتفاده کنیــد، پارچه را 
خیس نکنید، زیرا ممکن است به 

آسیب برساند. از پاشیدن مستقیم دستگاه شما 
الکل روى دستگاه خوددارى کنید.

با استفاده از یک مسواك خشک و نرم (ترجیحا مسواك 
کودکان)، آن را به آرامى مسواك بزنید تا هرگونه کثیفى 

یا چربى مسدود شده را از بین ببرید.
حال با کمک یک پد الکلى یا ضدعفونى کننده دســت 
که روى پارچه پاشیده اید، روى تورى فلزى و همین طور 

سیم ها را به سرعت پاك کنید.
اگر هدفون شما یک سر سیلیکونى جدا شونده دارد، دقت 
کنید که ضد آب باشد و نه پارچه اى یا چرمى، آن را جدا 
کنید و در حدود 5 دقیقه توى آب گرم و صابون قرار دهید. 
سپس آبکشى کنید و اجازه دهید روى یک پارچه نخى 

کامال خشک شود.

فراهم مى کند". هیچ اشاره دقیقى به اشتراك نشده 
است اما همه مى دانند که این ســرویس به زودى 

نسخه پولى خود را عرضه خواهد کرد.
هنوز معلوم نیســت این شــعار جدید چه زمانى در 
اپلیکیشــن تلگرام به نمایش درخواهد آمد و ممکن 

است زمانى باشد که "تلگرام پریمیوم" رسما 
رونمایى مى شود.

 نســخه 8.7.4 اندرویدى 
تلگرام همچنــان حاوى 
پیام قدیمى "رایگان بودن 

این برنامه براى همیشــه" 
است.

 تلگــرام از اواخر 
 2020 ســال 
دربــاره یــک 
پولى  سرویس 

بــراى کمک به 
درآمدزایــى از این 

اپلیکیشــن پیام رســان صحبت کرده است 

چربى و همچنین گرد و غبار در شــکاف هاى 
کوچک آن ذخیره شده است. آخرین بارى که 
هدفون تان را تمیز کردید کى بــود؟ ما تقریبا 
همیشــه آن ها را در کیف، جیــب و هر جایى 
مى اندازیم، این کار باعث مى شــود هدفون ما 

با گرد و غبار و کثیفى دیگــرى که از قبل بوده 
آلوده شــود و معموال آن را بدون لحظه اى درنگ 

در گوش خود فرو مى کنیم. ایــن کار مى تواند منجر به 
افزایش احتمال ابتال به عفونت گوش، انسداد جرم گوش 
و درنهایت دردسر مراجعه به پزشک شود. اتفاقاتى که با 
کمى مراقبت و نگهدارى از هدفون جلوى آن ها گرفته 

خواهد شد.
براى تمیز کردن هدفون به این وسایل نیاز داریم:

یک پارچه کوچک تمیز-پد الکلــى (ضدعفونى کننده 
دســت)-پنبه یا گوش پاك کن-صابون-آب-مسواك 

نرم.
براى تمیز کــردن هدفــون داخل گوش یــا اییربادز، 
Earbuds، از واحد درایور، جایى که صداى تولید شــده 

را به داخل گوش منتقل مى کند شروع کنیم.
هدفون خود را طورى نگه دارید که قسمت تورى آن به 

اما رســما اعالم نکرده که ســرویس جدید چگونه 
خواهد بود. 

جزئیات نســخه بتاى iOS این اپلیکیشــن در ماه 
جارى نشان داد که ســرویس پولى، نشان ستاره اى 
به کاربر خواهد داد که در بــاالى چت ها و پروفایل 
وى نمایش داده مى شــود و تایید مى کند که کاربر، 
عضو سرویس پولى اســت. هنوز معلوم نیست طرح 
"تلگــرام پریمیــوم" چقــدر قیمــت دارد و آیــا 
بیشــترى  انحصــارى  تجربه هــاى  شــامل 

مى شود. 
همچنین درباره این که 
چه زمانى این نسخه 
پولى قابل دســترس 
خواهد شــد، مطرح 
نشــده اســت. بــا این 
حال کاربران نســخه رایــگان قادر 
به مشاهده استیکرهاى پولى در 
چت ها نخواهند بود. اما کسانى 
که مشترك نیستند، پیشنهاد 
براى ارتقا به طرح پریمیوم را 

مشاهده خواهند کرد.

 هدفون ها جزئــى جدایى ناپذیر از وســایل هر روزه ما 
هستند؛ وسایلى که حفظ بهداشت آن ها هم روى کیفیت 

صدا و هم روى سالمت گوش هایمان تاثیر دارد.
بهداشت گوش این روز ها با بهداشت وسایل الکترونیکى 
ارتباطى مســتقیم پیدا کرده اســت؛ دکتر على محمد 
اصغــرى، فوق تخصص گوش و اســتاد دانشــگاه، در 
مصاحبه اى با خبرنگار همشهرى آنالین از راهکار هاى 
محافظت از گــوش گفته، اما نبایــد فراموش کنیم که 
هدفون هایى که مرتبــا در گوش هایمــان مى گذاریم 
هم یک پاى این ماجرا هســتند: هواى گوش هایتان را 

داشته باشید!
از زمان اختراع واکمن، هدفون به بخشى جدایى ناپذیر از 
زندگى ما تبدیل شده، با این حال و با وجود هزینه اى که 
براى داشتن یک هدفون با کیفیت مى کنیم به مرور زمان 
کیفیت صداى هدفون کاهش پیدا مى کند و ما مجبوریم 
به سراغ خرید یک هدفون جدید برویم. اما قبل از خرید 
یک هدفون جدید بهتر اســت آن را تمیز کنیم. این کار 

براى بهداشت گوش هم مفید است.

چرا باید هدفون خود را تمیز کنیم؟
همین االن هدفون یا ایرفون خود را ببینید؛ جرم گوش، 

ـن تلگرام به نمایش درخواهد آمد و ممکن 
باشد که "تلگرام پریمیوم" رسما  "نى

 مى شود.
8.7.44 اندرویدى 
همچنــان حاوى

"مى "رایگان بودن 

مه براى همیشــه"

م از اواخر 
2020
 یــک 
پولى   

کمک به 
یــى از این 

ـن پیام رســان صحبت کرده است 

عضو سرویس پولى اســت. هنوز معل
"تلگــرام پریمیــوم" چقــدر قیمــ
انحصــار تجربه هــاى  شــامل

مى شود. 
همچنین
چه زم
پولى ق
خواهد
ا نشــده
حال کاربران نســخه
به مشاهده استیک
چت ها نخواهند
که مشترك نی
براى ارتقا به ط
مشاهده خواه

سمتپ
اخ
ب
اس
نکن خیس

ى
 که 
ریبا 
یى 
ن ما

بوده 
ى درنگ 
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سبزیجاتى 
که خطر 
سرطان و 
بیمارى هاى 
قلبى را 
کاهش 
مى دهند

سبزیجات یکى از سالم ترین مواد غذایى روى کره زمین هستند که 
داراى طیف وسیعى از فواید شناخته شده براى سالمتى و طول عمر 

ما محسوب مى شوند.
اگر هر فردى هر روز سبزیجات مصرف کند در واقع سالمت خودش 
را تضمین کرده است. پیشــگیرى از بیمارى هایى همانند دیابت، 
چاقى، بیمارى هاى قلب و ســرطان از فوایدى اســت که مصرف 
روزانه سبزیجات به همراه دارد. بدن  به صورت کلى در هر روز نیاز 
به 200 گرم سبزیجات دارد که البته کودکان، نوجوانان و سالمندانى 
که باالى 70 سال سن دارد کمتر باید سبزیجات مصرف کنند.پس 

بهترین سبزیجات براى سالمتى ما کدامند؟

سبزیجات تخمیر شده
خط رو به رشــدى از تحقیقات ادعــا مى کند که تنوع 
میکروبى یک عامل کلیــدى در افزایش طول عمر و 
پیرى ســالم است، جایى که ســبزیجات تخمیر شده 

وارد مى شوند.
این یافته ها نشــان مى دهد که ایــن غذا هاى تخمیر 
شده ممکن اســت ترکیب تریلیون ها باکترى در روده 

را تغییر دهند.
این نوید بزرگى براى کسانى است که به دنبال افزایش 
عمر خود هستند، زیرا نشان داده شــده است که این 

میکروب ها طول عمر خود را افزایش مى دهند.

چغندر
افزودن چغندر بیشتر به رژیم غذایى مى تواند به 
افزایش طول عمر کمک کند، از کمک به کاهش 
وزن گرفته تا پیشگیرى از بیمارى هاى مزمن مانند 
سرطان، چغندر داراى مشــخصات غذایى غنى 

است که فواید زیادى براى سالمتى دارد.
چغندر که به شلغم  هم معروف است، منبع عالى 
فیبر، ویتامین C، منیزیم و اسید فولیک محسوب 
مى شود. چغندر در دسته غذایى سبزیجات ریشه 
قرار مى گیرد که به طور منظــم در رژیم غذایى 
جوامعى که امید به زندگى باالتر از حد متوســط   

دارند ظاهر مى شود.
به گفته  ســارا بروئر  متخصص تغذیه، خوردن 

چغندر مى تواند عمر شما را افزایش دهد.

 سبزیجات برگ دار
سبزیجاتى مانند کلم بروکلى و کلم پیچ سرشار از مواد مغذى هستند و به محافظت در برابر 

بیمارى هاى قلبى و سرطان کمک مى کنند.
سبزى هاى برگ دار سرشار از ترکیبات منحصر به فردى به نام گلوکوزینوالت هستند که 
تجزیه مى شوند و ترکیبات کشــنده سرطان را تشــکیل مى دهند و مملو از فالونوئید ها و 

کاروتنوئید هاى ضد سرطان هستند.
بر اساس مطالعات متعدد، سبزیجات برگ سبز نیز سرشــار از بتاکاروتن هستند که به نظر 

مى رسد بیشترین تأثیر را بر سالمتى دارد.
سبزیجات داراى برگ سبز با کاهش خطر حمله قلبى، سکته مغزى، دیابت و بسیارى از انواع 
سرطان مرتبط هستند و یک مطالعه جدید که توسط دانشمندان آمریکایى انجام شد، نشان 
داد که خوردن سبزیجات با برگ تیره مانند کلم پیچ، اسفناج مى تواند منجر به تغییراتى در 

DNA شود که مى تواند پیرى را تا دو سال معکوس کند.
محققان همچنین دریافتند که فرآیند هاى بیولوژیکى مرتبط با ســن  با رژیم هاى غذایى 

سرشار از سبزیجات برگ سبز کند مى شود.
ویتامین هاى ضــرورى B  همچنین این نوع ســبزیجات همچنین سرشار از 

هستند که از چشم ها محافظت مى کنند لوتئین، زآگزانتیــن و کاروتنوئید ها 
آن ها را حفظ مى کنند.و حتى در سنین باال نیز سالمت 

اهش
ى هاى مزمن مانند 
نىشــخصات غذایى غنى

 سالمتى دارد.
نبع عالى ف است، منبع

ک محسوب فولیک
یجات ریشه بزیجات

ذایى رژیم غذایى
متوســط   

دن

لوژیکى مرتبط
ىشود.
ویتامین هاىچنین سرشار از

هستند که از چشــنو کاروتنوئید ها 
آن ها راى در سنین بانین باال نیز سالمت 

احتماًال در مورد اسید هاى چرب امگا 3 و تمام فواید 
آن ها براى جلوگیرى از ابتال به آرتریت، بیمارى قلبى 

و پوکى استخوان شنیده اید.
 اســید هاى چرب امگا 3 خواص سالمتى دیگرى 
هم دارند که شامل جلوگیرى از احساس گرسنگى، 
پیشگیرى از افسردگى و اضافه وزن است. شما تنها با 
مصرف یک قرص امگا3 مى توانید از تمام این مزایا 

بهره ببرید.
 اما گزینه هاى غذایى نیز وجود دارند که سرشار از این 

چربى هاى مفید هستند.
 اســید هاى چرب امگا 3 موجــود در غذا ها 

منجر بــه کاهش التهــاب در بــدن، جلوگیرى از 
آســیب اکســیداتیو و بســیارى از مزایــاى دیگر

 مى شوند:

ماهى قزل آال:
 این نوع ماهى سرشار از پروتئین، سلنیوم، پتاسیم، 
منیزیم و ویتامین هاى گروه ب بوده و تنها 100 گرم 
از آن شامل 2260 میلى گرم اسید چرب امگا 3 است. 
مصرف منظــم ماهــى قــزل آال خطــر ابتال به 
بیمارى هایى مانند زوال عقل، بیمارى هاى قلبى و 

افسردگى را کاهش مى دهد.

گردو: 
یک اونس گدو به بدن شما 2600 میلى گرم امگا 3 
مى افزاید. گردو یکى از بهترین منابع غذایى سرشار از 

اسید هاى چرب غیر اشباع است.

سویا: 
تنها با مصرف نصف فنجان سویاى آب پز مى توانید 
300 میلى گرم اســید چرب امــگا 3 دریافت کنید. 
اسید هاى چرب امگا 3 موجود در گیاهان براى گیاه 

خواران بسیار مفید هستند. 
ســویاى ســبز سرشــار از فیبر و پروتئین است و

 به عنوان یک میان وعده سالم مى توان آن را مصرف 
کرد.

روغن ماهى:
 روغن استخراج شده از کبد ماهى قزل آال سرشار از 
اسید هاى چرب امگا 3 و ویتامین هاى دى و آ است. 
یک قاشــق غذاخورى از روغن ماهى حاوى 2664 

میلى گرم امگا 4 است. 
البته از مصــرف بیش از حد ایــن روغن باید صرف 
نظر کنید، چون شما به مقادیر زیاد ویتامین آ نیازى

 ندارید.

برنج قهوه اى:
 نصف فنجــان از این برنج حــاوى 240 میلى گرم 
امگا 3 اســت. ضمن این که مقادیــر کافى فیبر و 
پروتئین را نیز به بدن مى رساند. برنج قهوه اى منبع 
غنى از منگنز، ویتامین ب، فسفر، پتاسیم و منیزیم 
نیز محســوب مى شــود و از آنجا که کــم کالرى 
اســت، در رژیم هاى غذایى کاهش وزن طرفداران

 زیادى دارد.

روغن کتان:
 روغن کتان، روغن دیگرى سرشار از امگا 3 است، 
اما کمتر مورد استفاده قرار مى گیرد، زیرا نگه دارى 
آن خیلى سخت است (این روغن خیلى سریع اکسید 
مى شود)؛ بنابراین دان کتان به روغنش ترجیح داده 

مى شود.

تخم مرغ: 
تخم مرغ در حال حاضر به عنوان منبعى براى همه 
مواد مغذى شــناخته مى شــود. یک عدد تخم مرغ 
حاوى 13 ویتامین و مواد معدنى و پروتئین با کیفیت 

باالست.
 برخى از تخم مرغ هاى ویژه غنى شده داراى دو برابر 

معمول امگا 3 هستند.

؟مصرف فست فود ها باید هر چند وقت یک بار باشد
نرگس جوزدانى متخصص تغذیه و رژیم درمانى  درباره مضرات بى 

رویه مصرف فست فود ها گفت: مصرف فست فود ها محتواى چربى اشــباع رژیم غذایى افراد را افزایش 
مى دهد و باعث چاقى و افزایش وزن خواهد شد.

او افزود: احتمال دارد که فست فود ها باعث چاقى در فردى هم نشوند، چرا که شاید میزان خوردن آن کم باشد، اما به علت اینکه محتواى اسید چرب اشباع را باال مى برد فرد را به سمت و سوى ابتال به کبد چرب، بیمارى هاى قلبى 
و عروقى و ... سوق دهد.

جوزدانى تصریح کرد: گاهى اوقات برخى افراد الغر دچار بیمارى هاى قلبى و عروقى مى شوند که علت آن مصرف غذا هاى پر چرب و فست فود هاست.
او با بیان اینکه غذا هاى فست فودى تنها آن چیزى نیست که از رستوران سفارش مى دهیم یا اینکه در رستوران مصرف مى کنیم، تاکید کرد: خیلى از غذا هاى آماده مصرف مانند: انواع ناگت، شنیسل 

مرغ، کوکو سبزى، کتلت و ... که تهیه مى کنیم و به سرخ کردن آن ها مى پردازیم هم جزو فست فود ها به شمار مى آیند.

گوشت چرخ شده هم در رده فست فود ها قرار مى گیرد
جوزدانى گفت: زیاده روى در مصرف غذا هایى که سریع آماده مى شوند حتى آن هایى در داخل خانه سرخ مى شوند جزو رده فست فود ها قرار مى گیرند، یعنى احتمال دارد که فرد در طول هفته به صورت مرتب گوشت چرخ کرده 

مصرف کند که در اینصورت محتواى چربى آن زیاد است و به علت سرخ شدن در رده فست فود ها قرار خواهد گرفت.
او ادامه داد: غذا هاى سرخ شده محتواى چربى و اسید اشباع رژیم را باال مى برند. اگر فردى داراى رژیم غذاى متعادل و مناسبى است، مى تواند هفته اى یک بار به رستوران برود و غذا هاى استاندارد مصرف کند؛ چرا 

که آن ها چربى باالیى ندارند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى گفت: با توجه به کم تحرکى بهتر است که افراد هر دو هفته یک بار از غذا هاى بیرون استفاده کنند تا دچار اضافه وزن نشوند و به 

اینصورت اندام ایده آل خود را همواره حفظ کنند.
جوزدانى بیان کرد: برخى ها غذا هایى مانند: شنیسل، همبرگر، مرغ سوخارى و ... را در داخل خانه درست مى کنند که در اینصورت باید هفته اى 
یک بار یا دو هفته یک بار آن را مصرف کنند، البته این قانون باید براى کسانى اجرایى شود که وزن ایده آلى دارند و دچار مشکالت خاص 

یا بیمارى هاى زمینه اى نیستند وگرنه در اینصورت حداقل میزان چربى و سرخ کردنى باید براى افراد در نظر گرفته شود.
او گفت: چاقى مادر همه بیمارى هاست، وقتى که فردى چاق مى شود دچار بیمارى هاى متابولیک، گرفتگى عروق، بیمارى هاى 
قلبى، دیابت، کبد چرب، ایجاد کندى هضم و جذب، فشار روى پا ها به علت افزایش وزن و ... مى شود، بنابراین باید در این 

زمینه توجه ویژه اى صورت بگیرد.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى بیان کرد: همه افراد باید در مصرف فست 

فودها حد تناسب را رعایت کنند تا بتوانند بدنى سالم داشه باشند.

 استفاده کنند تا دچار اضافه وزن نشوند و به 

ه در اینصورت باید هفته اى 
ند و دچار مشکالت خاص 

ظر گرفته شود.
فتگى عروق، بیمارى هاى 
ى شود، بنابراین باید در این 

اید در مصرف فست 
شند.

غذاهاى سرشار از
عنوان یک میان وعده سالم مى توان آنرا مصرف

از

چگونه عوارض مصرف کورتون را
خنثى کنیم؟

داروى کورتیزون که به منظور کاهــش عفونت در بدن 
تجویز مى شــود، عوارضى را دارد که مى توان با پیروى از 

رژیم غذایى مناسب از آن پیشگیرى کرد.
 اخیراً و همزمان با شیوع بیمارى کرونا که عوارض جانبى 
زیادى را ایجاد مى کند پزشــکان دارو هاى کورتیزون را 
براى مدت زمان مشخص و تحت نظر خود تجویز مى کند. 
مشخص شده اســت که درمان مشــکالت سالمتى با 
کورتیزون منجر به بیمارى هاى دیگرى مى شود که برخى 
از آن ها مربوط به وزن و برخى دیگر به وضعیت سالمتى 

بیمار قبل از شروع این درمان مربوط مى شود.
بیمار مصرف کننده این دارو ها باید مراقب نوع تغذیه خود 
باشد. روان وزنى، متخصص تغذیه، با توجه به اهمیت این 
موضوع، به تاثیر دارو هاى کورتیزون بر بدن و نکاتى براى 

برخورد سالم با این دارو اشاره کرده است.

کورتیزون چیست؟
کورتیزون یک ماده هورمونى است که توسط بدن انسان 
به منظور تنظیم نمک و آب در بدن ترشــح مى شود. این 
هورمون نقش کلیدى در تنظیم فرآیند هاى مهم بدن انسان 

مانند متابولیسم و   ایمنى دارد. این هورمون در درمان التهاب 
بدن استفاده مى شود و در چندین جنبه پزشکى کاربرد دارد.

آیا دارو هاى کورتیزون واقعاً باعث افزایش وزن 
مى شوند؟

بر اســاس تحقیقات و آزمایش هاى علمــى، دارو هاى 
کورتیزون منجر به افزایش وزن مى شــود، این مطالعات 
نشــان داده اســت که 70 درصد افرادى که این دارو ها را 
مصرف مى کنند اضافه وزن پیدا مى کننــد. هر چه دوره 
مصرف کورتیزون و مقدار داده شــده طوالنى تر باشــد، 
عوارض منفى بیشتر اســت که در بیشتر موارد به صورت 

احتباس مایعات یا افزایش وزن ظاهر مى شود.
با وجود تمام این عوارض جانبى، با قطع مصرف دارو هاى 

کورتیزون، بدن به تدریج شروع به بازگشت به حالت عادى 
مى کند. اضافه وزن ایجاد شده طى یک دوره زمانى از 6 ماه 

تا یک سال کاهش مى یابد.
توصیه هاى تغذیه اى هنگام مصرف کورتیزون

روان وزنى متخصص تغذیه، مجموعه اى از دستورالعمل ها 
را براى کاهش افزایــش وزن در حین مصرف کورتیزون 
و پس از قطع آن ارائه کرده اســت. این نکات بر موارد زیر 
تمرکز دارند: 1- مقدار سدیم مصرفى در طول روز را کاهش 
دهید. به این دلیل که فراوانى سدیم در بدن باعث مى شود 
مایعات بیشترى در بدن حفظ شود. توصیه مى شود از مصرف 
کنسرو، سس سویا و اضافه کردن نمک زیاد به غذا پرهیز 
شود.2- بهتر است از مصرف شکر به دلیل افزایش احتباس 

آب در بدن و افزایش وزن خوددارى شــود.3- پتاســیم 
بیشترى بخورید، پتاســیم در موز، آووکادو، سیب زمینى 
شیرین، زردآلو خشــک، گوجه فرنگى، لوبیا، ماهى آزاد و 
ماست وجود دارد.4- سبزیجات و میوه ها زیادى مصرف 
کنید، زیرا به دلیل فیبر موجود در آن ها مدت زمان بیشترى 
احساس سیرى مى کنید.5- براى رفع گرسنگى، وعده هاى 
غذایى را به 6 وعده غذایى کوچک در طول روز تقســیم 
کنید.6- کربوهیدرات هاى پیچیده که حاوى فیبر هستند 
را انتخاب کنید.7-خوردن پروتئین در هر وعده غذایى، به 
منظور افزایش احساس سیرى و کاهش اشتها8- انجام 
تمرین ورزشى که براى هر فرد مناســب است و از انجام 

آن لذت مى برد.

ى یشوزنو ز ب روىپ ر ب موج ى یج چرب ب ب ی بى
زمینه توجه ویژه اى صورت بگیرد.

درمانى بیانکرد: همه ا این متخصص تغذیه و رژیم
فودها حد تناسب را رعایت کنند تا بتوانند بدنى سالم دا

ب و ى

 فراد با
شه باش

چگونه
ه منظور کاهــش عفونت در بدنن
ضى را دارد که مى توان با پیروى از

نپیشگیرى کرد.
بیمارى کرونا که عوارض جانبى ع
 پزشــکان دارو هاىکورتیزون را
صو تحت نظر خود تجویز مى کند.
مانند متابولیسم و   ایمنى دارد. این هورمون در درمان التهابکه درمان مشــکالت سالمتى با

کدو سبز یکى از انواع سبزیجات است که خواص بیشمارى دارد و باعث تقویت سیستم ایمنى بدن 
مى شود، همچنین براى جلوگیرى از بروز چین و چروك و پیرى هم موثر است. کدو سبز از نظر 

علم گیاه شناسى در گروه میوه جات و در آشپزى در بخش سبزیجات قرار مى گیرد.
کدو داراى ارزش غذایى باالیى است و به علت ویتامین ها و مواد مغذى موجود باعث کاهش وزن و 
در نتیجه الغرى خواهد شد. همچنین، کربوهیدرات کم و فیبر باالى موجود در کدو باعث مى شود 

تا اشتهاى شما در مصرف غذا هاى دیگر کاهش یابد.
جالب اســت بدانید که کدو ســبز براى الغرى و دیابت بســیار مفید بوده و باعث درمان انواع 
بیمارى هایى مانند: آسم و سرماخوردگى، ســرطان روده، مشکالت معده و یبوست، فشار خون 

باال و تیروئید مى شود.
پایین بودن سدیم، کلسترول و چربى هاى موجود در کدو باعث مى شود تا قلب شما همواره سالمت 
بماند و بیمارى هاى مختلف قلبى و عروقى به سراغتان نیاید. میزان باالى ویتامین C در کدو سبز 

به درمان آسم کمک مى کند و التهابات بدن را کمک خواهد کرد.
گفتنى است که میوه جات و سبزیجات سبز رنگ مانند: کدو براى سالمت دستگاه گوارش بدن، 
استخوان ها و دندان ها تاثیر زیادى خواهند داشت؛ بنابراین مى توانید کدو را به عنوان وعده غذایى 

یا بعد از آن مصرف کنید تا دستگاه گوارشتان سالم بماند.
همچنین، پتاسیم موجود در کدو سبز براى مقابله با فشار خون تاثیر زیادى دارد. کدو سبز داراى 
ویتامین K است و باعث تقویت و استحکام استخوان ها خواهد شد. منیزیم موجود در کدو سبز 

مى تواند عملکرد غده تیروئید را افزایش دهد.

چه کسانى کدو سبز نخورند؟
کدو سبز براى افرادى که داراى طبع سرد هستند ممنوع است، چرا که مى تواند باعث 

این دسته از افراد هستید ایجاد نفخ، سنگینى، و درد معده شود؛ بنابراین اگر جزو 
مانند: خردل، سیر، الزم است که حتما کدو ســبز را با ادویه هاى گرم 
همیشه سالمت فلفل و نعناع مصرف کنید تا سیستم ایمنى بدنتان 

باقى بماند.

درمان فشار خون با مصرف کدو سبز
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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 ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب 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 صــورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027001920 مورخ 1401/02/26 رسول ایمانى منش فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 289 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293368581 در ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 237 فرعى از اصلى 10409 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 255/5 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
2- راى شماره 140160302027001922 مورخ 1401/02/26 رسول ایمانى منش فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 289 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293368581 در ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 237 فرعى از اصلى 10409 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 238/20 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
3ـ راى شماره 140160302027001921 مورخ 1401/02/26 رسول ایمانى منش فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 289 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293368581 در ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 237 فرعى از اصلى 10409 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 217/50 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
4- راى شماره 140160302027001918 مورخ 1401/02/26 رسول ایمانى منش فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 289 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293368581 در ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 237 فرعى از اصلى 10409 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 205/80 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/01 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/16- م الف: 

1319490- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى /2/407

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

راى شــماره 140060302026016163 مورخ 1400/12/21 هیات یک آقاى سیدمحمود 
شیخان شمس آبادى به شناسنامه شماره 18 کدملى 1291238281 صادره اصفهان فرزند 
سیدمحمد بصورت ششدانگ یکباب گاراژ به مســاحت 278,64 مترمربع از پالك 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله 
عادى مع الواسطه از مالکیت رضا صدرى فرزند مرتضى موضوع سند انتقال شماره 2338- 

1324/08/29 دفتر 67 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/16 

- م الف: 1319229 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/409

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

1 راى شــماره 140160302026002195 مورخ 1401/02/04 هیات ســه آقاى روح اله 
صادقى مالواجردى به شناسنامه شماره 9 کدملى 564997221 صادره اصفهان فرزند مرتضى 
بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 194,27 مترمربع از پالك 466 فرعى از 
15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 
رسمى متقاضى موضوع سند انتقال شماره 32902 مورخ 1398/07/11 دفتر 235 اصفهان  

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/16 

- م الف: 1319333 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/411

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

راى شماره 140160302026001253 مورخ 1401/01/30 هیات یک آقاى حسن احمدى 
شاپورآبادى به شناسنامه شماره 49 کدملى 6609825254 صادره از دولت آباد فرزند رحمت اله 
بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 178,49 مترمربع از پالك شماره 46 فرعى 
از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 

رسمى متقاضى موضوع سند انتقال شماره 81837 مورخ 1390/06/31 دفتر 60 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/16 

- م الف: 1320031 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى /2/415 

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

1ـ راى شــماره 140060302026015517 مورخ 1400/12/03 هیــات دو آقاى محمود 
پهلوانى نژاد به شناسنامه شماره 3825 کدملى 1287206905 صادره از اصفهان فرزند عباس 
بصورت نسبت به ده حبه و دو هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله 
(باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن) به مساحت 166/28 مترمربع از پالك شماره 13878 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق مالکیت رسمى زهرا 
قائلى و عباس پهلوان نژاد موضوع سند 27683 - 53/5/19 دفتر. ضمنًا عباس پهلوان نژاد 
برابر گواهى حصر وراثت 2205ـ  91/6/4 شعبه 10 حصر وراثت اصفهان فوت که وراث حین 
الفوت عبارتند از زهرا قائلى (زوجه) و مریم / محمود/ احمد/ محمد شهرت همگى پهلوان نژاد 

(فرزندان) کما فرض اله ارث میبرند. 
2ـ راى شماره 140060302026015516 مورخ 1400/12/03 هیات دو خانم مریم پهلوانى 
نژاد به شناسنامه شماره 975 کدملى 1287092251 صادره از اصفهان فرزند عباس بصورت 
نســبت پنج حبه و یک هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله 
(باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن) به مساحت 166/28 مترمربع از پالك شماره 13878 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق مالکیت رسمى زهرا 
قائلى و عباس پهلوان نژاد موضوع سند 27683 - 53/5/19 دفتر. ضمنًا عباس پهلوان نژاد 
برابر گواهى حصر وراثت 2205ـ  91/6/4 شعبه 10 حصر وراثت اصفهان فوت که وراث حین 
الفوت عبارتند از زهرا قائلى (زوجه) و مریم / محمود/ احمد/ محمد شهرت همگى پهلوان نژاد 

(فرزندان) کما فرض اله ارث میبرند. 
3ـ راى شماره 140060302026015515 مورخ 1400/12/03 هیات دو خانم زهرا قائلى به 
شناسنامه شماره 1094 کدملى 1286453267 صادره از اصفهان فرزند محمدعلى نسبت به 
36 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله (باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن) 
به مساحت 166/28 مترمربع از پالك شماره 13878 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى زهرا قائلى و عباس پهلوان نژاد موضوع 
ســند 27683 - 53/5/19 دفتر. ضمناً عباس پهلوان نژاد برابر گواهى حصر وراثت 2205ـ  
91/6/4 شعبه 10 حصر وراثت اصفهان فوت که وراث حین الفوت عبارتند از زهرا قائلى (زوجه) 
و مریم / محمود/ احمد/ محمد شهرت همگى پهلوان نژاد (فرزندان) کما فرض اله ارث میبرند. 
4ـ راى شــماره 140060302026015518 مورخ 1400/12/03 هیــات دو آقاى محمد 
پهلوانى نژاد به شناسنامه شماره 962 کدملى 1286832195 صادره از اصفهان فرزند عباس 
بصورت نسبت به ده حبه و دو هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب یکباب خانه و مغازه 
متصله (باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن) به مساحت 166/28 مترمربع از پالك شماره 13878 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى زهرا 
قائلى و عباس پهلوان نژاد موضوع سند 27683 - 53/5/19 دفتر. ضمنًا عباس پهلوان نژاد 
برابر گواهى حصر وراثت 2205ـ  91/6/4 شعبه 10 حصر وراثت اصفهان فوت که وراث حین 
الفوت عبارتند از زهرا قائلى (زوجه) و مریم / محمود/ احمد/ محمد شهرت همگى پهلوان نژاد 

(فرزندان) کما فرض اله ارث میبرند. 
5ـ راى شــماره 140060302026015519 مورخ 1400/12/03 هیــات دو آقاى احمد 
پهلوانى نژاد به شناســنامه شــماره 70507 کدملى 1281806722 صادره اصفهان فرزند 
عباس بصورت نســبت به ده حبــه و دو هفتم حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب 
خانه و مغازه متصله (باســتثناء بهــاء ثمنیه اعیانــى آن) به مســاحت 166/28 مترمربع 
از پالك شــماره 13878 اصلى واقــع در اصفهان بخــش 5 اداره ثبت اســناد و امالك 
شــمال اصفهان مالکیت رســمى زهرا قائلى و عباس پهلوان نژاد موضوع سند 27683 - 
53/5/19 دفتر. ضمنًا عبــاس پهلوان نژاد برابــر گواهى حصر وراثــت 2205ـ  91/6/4 
شــعبه 10 حصر وراثت اصفهان فوت که وراث حین الفوت عبارتنــد از زهرا قائلى (زوجه) 
و مریــم / محمود/ احمد/ محمد شــهرت همگى پهلــوان نژاد (فرزنــدان) کما فرض اله 

ارث میبرند. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/01 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/16 - م الف: 1320053 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /2/413

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

راى شماره 140060302026015558 مورخ 1400/12/03 هیات دو خانم عصمت ایزدى 
دهنوى به شناسنامه شماره 65 کدملى 5419424657 صادره از مبارکه فرزند عباس بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 85,29 مترمربع از پالك شماره 165 فرعى از 15177 اصلى 

واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/01 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/16 - م الف: 1319954 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /2/417

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

راى شماره 140060302026012668 مورخ 1400/09/25 هیات سه خانم خدیجه ملکوتى 
خواه به شناسنامه شماره 21 کدملى 5659484492 صادره کوهپایه فرزند محمد بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 105,91 مترمربع از پالك شماره 15050 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادى و مع 
الواسطه از مالکیت رسمى خانم بیگم آغا امین الرعایا موضوع سند مالکیت ذیل صفحه 452 

دفتر 25 خروجى واگذار گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/01 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/16 - م الف: 1317102 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /2/419 

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 باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 0802 مورخه 1401/02/07آقاى محمد پیر على فرزند حیدر على در  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 131/62 مترمربع قسمتى از پالك شماره 54   فرعى از 859  اصلى واقع 
در قطعه4  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/1 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/16 - 1319531/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /2/423

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

شــماره: 140060302006008907- تاریخ: 1400/12/23 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 تشــکیل و پرونده 
کالسه 1399114402006000887 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم گل طال شیرازى مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند 25758 مورخ 74/10/7 
دفترخانه 35 خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى/ خانم گل طال شیرازى به شناسنامه شماره 292 کدملى 4171233267 صادره 
الیگودرز فرزند موسى در ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 106 مترمربع پالك 
شماره 90 فرعى از 173 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید 

و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى  نماید.  
شماال به طول 5/60 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك 173/90

شــرقا اول به طول 12/35 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك مذکور دوم به طول 6/14 متر 
دیوار است به گذر 

جنوبا به طول 5/60 متر دیوار و درب است به گذر 
غربا به طول 18/64 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 تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/01- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/16- م الف: 1317736 - عضو قضائى - مجتبى پور على. رئیس اداره 
راه و شهرسازى - ســعید حاج احمدى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى 

ملک زاده /2/440

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 140160302177000032  مورخه 1401/01/17  هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مرضیه 
حسین هاشمى دهقى   فرزند على بشماره شناسنامه 3  نجف آباد و شماره ملى 1092039181 
نجف آباد   در ششدانگ یکباب خانه بر روى  قســمتى از پالك 136  فرعى واقع دردهق  4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 137/98  مترمربع انتقالى از مالک رسمى حسن آقا 

محمدى دهقى  محرز گردیده است.
2. برابر راى شماره 140160302177000038  مورخه 1401/01/24  هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حجت 
کریمیان دهقى   فرزند اصغر بشماره شناسنامه 123  نجف آباد و شماره ملى 1092045996 
در چهاردانگ مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى  قسمتى از پالك 
1980 فرعى واقع دردهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 145/32   مترمربع 

انتقالى از مالک رسمى آقاى اصغر کریمیان دهقى  محرز گردیده است.
3. برابر راى شماره 140160302177000039  مورخه 1401/01/24  هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم سمیرا 
جبارى دهقى   فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 346  نجف آباد و شماره ملى 1092337229   
در  دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى  قسمتى از پالك 1980  
فرعى واقع دردهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 145/32  مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى آقاى اصغر کریمیان دهقى  محرز گردیده است.
4. برابر راى شماره 140160302177000056  مورخه 1401/01/31  هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم هما راعى   
فرزند خلیل بشماره شناسنامه 5686 نجف آباد و شماره ملى 1090574010  در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى  قسمتى از  ششدانگ پالك 1951  فرعى واقع دردهق  
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 182/46مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث 

خلیل راعى و وراث زهرا شبانى   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 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص 
یا اشخاصى 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 سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1401/03/01- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1401/03/16 - 1319265/ م الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و 

امالك مهردشت -نصراهللا علینقیان /2/432

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

1ـ راى شماره 140060302026016185 مورخ 1400/12/22 خانم الهام شفیعى قهفرخى 
به شناسنامه شماره 2544 کدملى 4623559386 صادره شهرکرد فرزند ابوالفتح نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 162 مترمربع از پالك 15182 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال مالکیت رسمى متقاضى موضوع 

سند انتقال 189300 مورخ 97/12/28 دفترخانه 92 اصفهان 

2ـ راى شماره 1400603020260184 مورخ 1400/12/22 آقاى على کرمى به شناسنامه 
شــماره 4674 کدملى 1293269395 صادره اصفهان  فرزند احمدقلى نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 162 مترمربع از پالك 15182 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 

189300 مورخ 97/12/28 دفترخانه 92 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/16 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/31 - م الف: 1329625 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

– موسوى /3/212

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

شــماره: 140160302006000008- تاریخ: 1401/01/07 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 
1399114402006002279 مربوط به تقاضاى آقــاى/ خانم زهرا نادرى خوزانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و 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 مالکیت صفحه 48 دفتر 
581 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
زهرا نادرى خوزانى به شناسنامه شــماره 484 کدملى 1141639386 صادره فرزند رضا در 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مســاحت 152/35 مترمربع پالك شماره 34 فرعى 
از 115 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با 

حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 11 متر دیواریست به کوچه بن بست 

شرقا به طول 11/53 متر به دیوار پالك ثبتى 115/34 باقیمانده 
جنوبا به طول 15/65 متر دیواریست به پالك ثبتى 115/35 

غربا در دو قسمت که قسمت دوم پخى شکل است اول به طول 8/25 متر دوم به طول 3/14 
متر جاى درب و دیواریست به کوچه 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/16- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/31- م الف: 1328938 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد 
کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر- سید 

امیرحسین حسن زاده /3/214 

آگهى تبصره 1ـ ماده 105ـ  آئین نامه قانون ثبت
شماره نامه: 140185602006002173 - تاریخ ارســال نامه: 1401/03/11 - براساس 
تقاضاى خانم افسانه صدقى و غیره مبنى بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانى ششدانگ پالك 90/17 
واقع در خمینى شهر بخش چهارده ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق است به حاجیه خانم و 
صدیقه برادران همسر مرحوم محمد على نجفى که در اجراى تبصره یک ماده 105 اصالحى 
آئین نامه قانون ثبت کارشناسى  رسمى دادگسترى میزان بهاء ثمنیه اعیانى پالك فوق الذکر 
را به مبلغ 385,000,000 ریال برآورد و اعالم نموده است و چون متقاضى مزبور اعالم داشته 
مالک فاقد نشانى است لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک 
مرتبه در روزنامه آگهى مى شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به اداره ثبت اسناد و 
امالك خمینى شهر مراجعه نماید و در صورتى که مدعى تضییع حقى باشد مى تواند از تاریخ 
انتشار این آگهى به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائى مراجعه و گواهى طرح دعوى را به 
اداره مذکور تسلیم نماید. بدیهى است در صورت عدم ارائه گواهى طرح دعوى سند مالکیت 
متقاضى بدون استثناء ثمنیه اعیانى صادر و تسلیم خواهد شد. م الف: 1329809 – رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك خمینى شهرـ  حسن زاده /3/218

فقدان سند مالکیت
شماره: 140185602030002806 - ورثه خانم محترم عادل نیا نجف آبادى  فرزند محمد 
على با ارائه گواهى انحصار وراثت و فرم 19 مالیاتى با وکالت خانم سمیه حشمى نجف آبادى 
فرزند قربانعلى به شــماره وکالت 186508  مورخ 1400/10/15 دفتر خانه اســناد رسمى 
شماره 23 شهرستان نجف آباد و طبق درخواست ورده به شماره 140121702030004513 
مورخ 1401/02/20 و باســتناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى است  که سند مالکیت سه حبه و نیم مشاع از هفتاد و دو حبه  ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره 5 فرعى از 1214اصلى مجزى شــده از 1 فرعى از 1214 اصلى واقع 
در قطعه 10 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان که درصفحــه 125 و  دفتر 549 ذیل ثبت 
127357 بنام خانم محتــرم عادل نیا نجف آبادى  فرزند محمد على  ثبت و ســند مالکیت 
به شماره چاپى 560167  صادر و تســلیم گردیده و نامبرده به موجب سند شماره 163307 
مورخ 1386/08/21 دفترخانه اسناد رسمى شــماره 23 شهرستان نجف آباد تمامت یک و 
یک – ششم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ مالکیت خود را به خانم سمیه حشمى 
نجف آبادى فرزند قربانعلى انتقال داده است و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1401/03/16 - 1329038/م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آبــاد – از طرف 

مظاهر عباسى قلعه شاهى /3/219 

تاسیس
 شرکت سهامى خاص ایثار صنعت ایمن درتاریخ 1400/10/19 به شماره ثبت 69799 به شناسه ملى 14010677390 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه خدمات بازرسى از جمله بازرسى آسانسورهاى برقى و بازرسى جایگاه هاى CNG و بازرسى 
جرثقیل ها و بازرسى انرژى و بازرسى شهربازى ها، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى، گشایش اعتبارات و ال سى جهت شرکت، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها 
و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ نمایندگى مجاز از شرکت ها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهرك میالد ، کوچه فانوس ابى[5] ، بن بست رضایت ، پالك 7 ، طبقه همکف کدپستى 8196334346 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 24261400379 مورخ 1400/10/13 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه سه راه ملک شهر با کد 2426 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى محمدرضا یوسف زاده به شماره ملى 5129596145 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى هادى یوسف زاده به شماره ملى 5129659971 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم نرگس یوسف زاده به شماره ملى 5129674286 به سمت نایب رئیس 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 با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم محترم بهشتى زاده به شماره ملى 5129614844 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم مریم ملکیان دستجردى به شماره ملى 6609829985 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 

روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1324521)
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على دایى، شــهریار فوتبال ایران در برنامه 360 صعود تیم 
ملى کشورمان به دور بعد جام جهانى را سخت توصیف کرد 
و گفت: «گروه ما در جام جهانى جذاب است و خیلى خوب 
اســت که با تیم هاى انگلیس و آمریکا بازى مى کنیم اما 
من اصال این موضوع را سیاســى نمى دانم. انگلیس جزو
 بهترین هاى اروپا است و کار سختى مقابل این تیم داریم. 
آمریکا هم تیم خوبى دارد و اگر ولز به گروه اضافه شود کار 
سخت تر اســت. ما در مقدماتى جام جهانى شانس آوردم و 
گروهمان نسبت به بقیه آسان تر بود. صعود ما خیلى سخت 

است اما همه ما آرزو داریم براى اولین بار تیم صعود کند.»

خوش شانسى ایران
 از نظر شهریار

01

دیدار تیم ملى امید ایران مقابل قطر در رقابت هاى قهرمانى 
زیر 23 سال قاره آسیا با تساوى یک بر یک به پایان رسید. 
محمد خدابنده لو، هافبک تیم ملى امید کشورمان و بازیکن 
تیم ذوب آهن پس از پایان این مســابقه به عنوان بهترین 

بازیکن زمین انتخاب و معرفى شد.

بازیکن ذوب آهن
 بهترین شد

تاسیس 
شرکت سهامى خاص ابتکار ابزار تابان درتاریخ 1401/02/18 به شماره ثبت 70911 به شناسه ملى 
14011115016 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام خدمات مربوط به ابزار سازى -قالب سازى -قطعه سازى -تولید 
لوازم صنعتى -صادرات و واردات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى -انعقاد 
قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى -شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى-اخذ وام 
و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت -اخذ و 
اعطاى شعبه و نمایندگى از شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، دهستان مورچه خورت ، روستا شهرك صنعتى شمال اصفهان، 
محله شهرك صنعتى شــمال اصفهان ، بلوار امام رضا ، پالك 67 ، ساختمان مجموعه خدماتى ، طبقه 
همکف کدپستى 8331133694 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال 
نقدى منقسم به 10000 سهم 10000 ریالى تعداد 10000 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شــماره 30012 مورخ 1401/01/28 نزد بانک سینا شعبه 
شاهین شهر با کد 311 پرداخت گردیده اســت والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت 
مدیره آقاى محمود زمانى علویجه به شماره ملى 0491663595 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم فاطمه زمانى علویجه به شماره ملى 1273694309 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم لیال پوزش به شماره ملى 1287194796 به 
سمت نایب رئیس 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 همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى عباسعلى کریمى علویجه به شماره ملى 1091949549 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال 
آقاى عارف سماعى باغبادرانى به شماره ملى 1292847311 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 
سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1325408)

آگهى تغییرات 
شــرکت شــاهین پایدار چرم شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 25718 و شناســه ملى 
10260464784 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1400/12/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : احمد مردیها بشماره ملى 1284652041 به 
سمت رئیس هیات مدیره و سعید مردیها بشماره ملى 
1284795330 به سمت نایب رئیس هیات مدیره 
و اکبر مردیها بشماره ملى 1284609952 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضا دو امضا از سه امضا هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1325384)

آگهى تغییرات
 شــرکت نوآوران آرکا صنعت مهام ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 66883 و شناســه ملى 
14009773871 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/06/07 کلیه اوراق و اســناد 
بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت 
معتبر اســت. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1324524)

آگهى تغییرات
 شــرکت باران صنعت سپاهان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 24627 و شناســه ملى 
10260454114 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/08/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : * فاطمه باجالن به کد 
ملــى 1288979908 و مهدى محمــدى کد ملى 
1756654433 به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و 
بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. * روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1325431)

آگهى تغییرات 
شرکت تعاونى کشاورزى و منابع طبیعى مرتعداران 
جرقویه سفلى به شــماره ثبت 47927 و شناسه 
ملى 10260660857 به اســتناد نامه شــماره 
205/3/184/779/297 مورخ 1401/02/27 اداره 
تعاون روستائى شهرستان اصفهان و صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1401/02/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت به نشانى 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش جرقویه 
سفلى ، شهر نصرآباد، محله نصرآبادجرقویه ، کوچه 
شهید بهشتى ، خیابان امام خمینى ، پالك 74 ، طبقه 
همکــف کدپســتى 8175116456 انتقال یافت. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1325450)

آگهى تغییرات 
شرکت دیبا طب اسپادان با مســئولیت محدود به 
شماره ثبت 58209 و شناسه ملى 14006698756 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1401/02/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز 
اصلى شــرکت به اســتان اصفهان ، شهرســتان 
اصفهان ، بخــش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله 
شیخ اشــراق ، کوچه تربیت معلم7 ، کوچه ماه گل 
، پالك 38 ، ساختمان ســورنا ، طبقه اول کدپستى 
8193636895 تغییــر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1326922)

آگهى تغییرات
 شرکت آیسان پاالیش نقش جهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 1608 و شناسه ملى 10260367153 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
مورخ 1399/03/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
محمدجواد علیائى طرقبه به کدملى 0922529302 
و زهره اکبرپور به کدملى 0492670838 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند روزنامه کثیر االنتشارنصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید 
. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى شهرضا 

(1327585)

آگهى تغییرات
 شــرکت انرژى سازان ســبز زنده رود شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 70271 و شناسه 
ملى 14010841091 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 1401/01/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوالفضل امید به کدملى 
0558541781و احمــد رضا امیــد به کدملى 
0559938322به بترتیب بســمت بازرســان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت یکسال 
مالى انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1325417)

آگهى تغییرات
 شــرکت مصرف فرهنگیان ناحیه یک اصفهان 
شرکت تعاونى به شــماره ثبت 8881 و شناسه 
ملى 10260299722 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/12/15 و نامــه شــماره 46175 - 
1400/12/23اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعى 
شهرســتان اصفهانتصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
تراز مالى منتهى به 1399/12/30 تصویب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1325449)

شــجاع خلیل زاده که در مســابقات مقدماتى جــام جهانى 
یکى از بازیکنان کلیدى تیــم ملى بود، شــرایط تیم ملى را 
ناامیدکننده مى داند و معتقد اســت با این برنامــه نباید از تیم 
ملى انتظار شق القمر داشت. او که این روزها مشغول مداواى 
آسیب دیدگى اش است، حدود 20 روز دیگر کار با توپ را آغاز 

مى کند تا یکى از دغدغه هاى دراگان اسکوچیچ برطرف شود.

نظرت درباره شرایط فعلى و اینکه چرا تیم 
ملى بى برنامه پیش مى رود چیست؟

از شرایط فعلى که مسلماً نمى شود تعریف کرد. تیم ملى اوضاع 
خوبى ندارد اما امیدوارم مسئوالن حمایت کنند تا اتفاقات بهترى 
براى ما رقم بخورد. براى بــازى با کانادا همه چیز خوب پیش 
مى رفت اما باید بپذیریم که فدراسیون فوتبال در این ماجرا مقصر 
نبود. قرار بر این بود که با کانادا بازى کنیم اما متأسفانه فوتبال 
را سیاسى کردند و این دیدار لغو شد. مقصر طرف مقابل بود و 
نه فدراسیون فوتبال ایران. حاال انتظار این است که با تیم هاى 
قدرتمند بازى کنیم و محک جدى بخوریم. نمى شود بدون بازى 
تدارکاتى و مستقیم به جام جهانى بروى و انگلیس را هم ببرى. 

باید ببینى چه چیزى  دارى و مى خواهى به چه چیزى برسى.
فکر مى کنم نه تنها تو بلکه دغدغه سایر 
بازیکنان تیم ملى هم نبود بازى تدارکاتى 

است.

دقیقًا. امیدوارم بازى خوب براى تیم ملى تدارك ببینند، چون 
مهمترین فیفادى تا جام  جهانى االن است و نباید چنین موقعیتى 
را به راحتى از دست بدهیم. مسئوالن باید تالش خود را انجام 
بدهند و ما هم به عنــوان بازیکن نیاز داریم بــراى حضور در 

مسابقاتى مهم مثل جام جهانى آماده شویم.
درباره بــازى با کانــادا صحبت کردیم. 
خیلى ها مى گفتند مسیر طوالنى تا کانادا 
شاید باعث مصدومیت بازیکنان شود. آن 

هم فقط بخاطر برگزارى یک بازى.
خب بازى تدارکاتى همین است دیگر. االن که تیم پیدا نمى شود. 
من فقط امید دارم فدراسیون از این ســردرگمى خارج شود و 
مســئوالن هم حمایت کنند. واقعاً خنده دار است که هر کسى 

یک حرفى مى زند.
اما به نظر مى رســد فدراســیون دنبال 
برگزارى مجمع است تا بعد از آن براى تیم 

ملى برنامه ریزى کند.
خب وقتى زمان را از دست مى دهیم، آیا فایده اى دارد. رئیس 
مشــخص مى شــود اما این فیفادى دیگر برنمى گردد. اصًال 
بازى تدارکاتى تیم ملى چه ربطى به برگــزارى مجمع دارد؟ 
االن سرمربى تیم ملى چه گناهى دارد که بدون بازى تدارکاتى 
باید راهى جام جهانى شود؟ بعد هم همه مى گویند چرا حرف 

نمى زند؟ اسکوچیچ باید دعوا کند؟ با کى؟

شاید اسکوچیچ به این دلیل کمتر صحبت 
مى کند که جایگاهش به خطر نیفتد. این 

مسأله را نمى پذیرى؟
اسکوچیچ تیم ملى را به جام جهانى رسانده. چرا باید جایگاهش 

به خطر بیفتد و نگران آن باشد؟
اما خب مقایســه اى میان او و کارلوس 
کى روش وجــود دارد. به عنــوان مثال 
مى گویند کى روش براى برگزارى بازى 
تدارکاتى با همه مى جنگید و خودش هم 
ارتباطات مناسبى داشت اما اسکوچیچ نه 

دعوا مى کند و نه حرفى مى زند.
منظور از بازى تدارکاتى کامبوج اســت یا تیم هاى آفریقایى 
که با دمپایى مى آمدند؟ وظیفه مربى تیم ملى نیست که بازى 
تدارکاتى هماهنگ کند. فدراســیون فوتبال بایــد این کار را 
انجام بدهد. هر اتفاقى که مى افتد، یکجورى به اسکوچیچ ربط 
مى دهند و او را با قبلى ها مقایسه مى کنند. وظیفه او این است 
که تیم ملى را آماده کند و در این مســیر به بازى تدارکاتى هم 
نیاز دارد. اینکه چون سرمربى قبلى همه اش دنبال دعوا و حاشیه 
بود، دلیل نمى شود که اسکوچیچ هم همان راه را برود. او اصًال 
خودش را رئیس فدراســیون فوتبال مى دانست اما اسکوچیچ 
ســرش را پایین انداخته و کارش را دنبــال مى کند اما باز هم 

مى گویند چرا حرف نمى زند؟

مدافع تیم ملى:

کى روش خودش را رئیس مى دانست
02

یک بازیکن دیگر از تیم استقالل به اردوى تیم ملى دعوت 
شد. دراگان اسکوچیچ سرمربى تیم ملى، ابوالفضل جاللى 
مدافع چپ استقالل را به عنوان جانشین میالد محمدى به 
اردوى تیم ملى فرا خواند تــا تعداد بازیکنان قهرمان لیگ 
در تیم ملى به 6 نفر برسد. جاللى که دیرتر از همه به تیم 
ملى دعوت شده قرار است پس از صادر شدن روادیدش به 

کاروان تیم ملى ایران در قطر ملحق شود.

استقاللى ها 
شش تایى شدند

04

کاوه رضایى مهاجم ملــى پوش فوتبال ایــران که در 
لیگ پانزدهم به اســتقالل پیوســت و نقش مهمى در 
خط حمله این تیم داشت و گل هاى زیاد و حساسى هم 
براى آنها زد، در پایان فصل به لیگ بلژیک منتقل شــد. 
هرچند گفته مى شــود رضایى همچنان پیشنهاداتى از 

دارد، اما ممکن برخى لیگ هاى اروپایى 
حضور در اروپا است پس از پنج فصل 
ایــن صورت به ایــران برگردد و در 
بازى خواهد تنهــا براى اســتقالل 
کرد. استقاللى ها که 

به تازگى قهرمانى 
لیگ برتر را جشن 
نــد، براى  گرفته ا
تقویــت خـــط 
حملــه خــــود 
بـــه بازیکنــان 

جدیدى نیــاز دارند و 
گفته مى شــود کاوه رضایى 

مى تواند یکى از گزینه هاى آنها 
باشد.

مقصد بعدى رضایى
 کجاست؟

مدافع چپ محبوب دراگان اسکوچیچ که در بازى هاى مقدماتى جام 
جهانى به خوبى اعتماد این مربى را جلب کرد از حاال براى جام جهانى 

نقشه مى کشد.
 امید نورافکن که فصل فوق العاده اى با سپاهان سپرى 

کرد خودش را به اردوى تیم ملى رسانده تا در یکى از 
مهم ترین برنامه هاى آماده سازى تیم ملى جهت 
حضور قدرتمند در جام جهانى قطر حضور داشته 

باشد. هم گروهى با تیم هاى قدرتمندى چون 
انگلستان و آمریکا بدون شک روى ناخودآگاه 
بازیکنان تیم ملى تاثیر گذاشته است و امید 

نورافکن هم از این قاعده مستثنا نیست.
مدافعى که حتى در روز غیبت مدافعین 
وســط اصلى تیم ملــى در برنامه هاى 
اســکوچیچ براى حضور در این پست 
جاى مى گیرد، قطعــًا مى تواند با حفظ 
فرم خوب خودش بلیت حضور در قطر 

را رزرو کند.
بدون  شــک از همیــن حــاال مهار 
وینگرهاى ویرانگر تیم ملى انگلیس فکر 

امید را به خودش مشغول کرده است. جایى 
که در جام جهانى مهار حداقل یکى از بازیکنانى 

چون فیل فودن، جک گریلیش و رحیم استرلینگ 
به عهده خواهد بود.

هافبک 25 ساله تیم وایله که احتماال در تابستان پیش رو انتقالى جدید 
را تجربه خواهد کرد، در حالى به تمرینات تیم ملى ایران اضافه شده که 
حاال با 44 بازى ملى و 7 سال سابقه پوشیدن پیراهن تیم ایران، یکى 

از باتجربه ترین بازیکنان است.
ســعید عزت اللهى که در دور نهایى مقدماتى جــام جهانى هم جزو 
بازیکنانى بود که بیشــترین دقایق حضور در زمین را داشت، حاال از 
شانس باالیى براى حضور در فهرست نهایى دراگان اسکوچیچ براى 
جام جهانى 2022 برخوردار است و با این اتفاق رکوردى جالب را هم 

به نام خود خواهد زد.
با این حضــور، عزت اللهى به دومین بازیکن جــوان تیم ملى تبدیل 

مى شود که دومین جام جهانى را تجربه مى کنند. باالتر از عزت اللهى 
فقط علیرضا جهانبخش است که به عنوان استعدادى 20 ساله در جام 
جهانى برزیل به میدان رفت و در 24 ســالگى جام جهانى روسیه را 

پشت سر گذاشت.
با این حال عزت اللهى باالتر از مهدى مهدوى کیا که در 28 سالگى 
مسافر جام جهانى 2006 آلمان شد، این جایگاه را کسب خواهد کرد. 
مسعود شجاعى نیز در 30 سالگى در جام جهانى برزیل حضور داشت.

در این بین کریم انصارى فرد و احسان حاج صفى نیز در قامت بازیکنى 
28 ساله به استقبال جام جهانى دوم رفتند.

نکته جالب براى عزت اللهى این است که او تنها یک ماه پس از ورود 
به بیست و شش سالگى جام جهانى را تجربه خواهد کرد.

از طرف دیگر او این فرصت را خواهد داشت تا حتى به رکورد فوق العاده 
پنج جام جهانى در ســال 2030 هم دســت یابد؛ زمانى که 34 سال 

خواهد داشت.

علیرضا بیرانوند ســرانجام بعد از دو فصل حضور 
در فوتبال اروپا، به پرســپولیس بازگشت تا دوران 

جدیدى را در حرفه خود از سر بگیرد.
بیرانوند تابستان ســال 1399 با عقد قراردادى سه 
ساله راهى تیم آنتورپ بلژیک شد اما شرایط در این 
تیم آنطور که دلش مى خواست پیش نرفت. بیرانوند 
در آنتورپ باال و پایین زیادى داشت و با «ایوان لکو» 
سرمربى این تیم دچار چالش هاى فراوانى شد. حتى 
باوجود جدایى لکو از آنتورپ و انتخاب ســرمربى 
جدید، بیرانوند نتوانســت خودش را با شرایط این 
تیم وفق بدهد. آمار بیرانوند در سال اول حضورش 
در فوتبال اروپا و تیم آنتورپ چنگى به دل نمى زد. 

او تنها 12 بازى انجام داد و 15 گل دریافت کرد.
دوره کوتاه سازگارى بیرانوند در بلژیک اما بیش از 
اندازه طوالنى شــد و کار به جایى رسید که این 
دروازه بــان در پایان فصــل، تصمیم جدیدى 
گرفت و تیم خود را تغییر داد. آن هم در شرایطى 
که چند ماه قبلــش در مصاحبه اى بــا یکى از 

نشریات ایران گفته بود آرزوهایش سقف ندارد.
ادامه این آرزوى بزرگ بعــد از آنتورپ، به یک 
انتقال قرضى به تیم رده سیزدهمى لیگ پرتغال 
یعنى باشگاه بواویشتا ختم شد. بیرانوند امیدوار بود 
این بار در کشورى که فوتبال ایران با آن غریبه نبود 

و بازیکنانى چون مهدى طارمى و امیر عابدزاده در 
آن درخشیده بودند، خودى نشان بدهد و ثابت کند 
افت او در بلژیک متاثر از شرایط محیطى و فرهنگى 

بوده است.
همین انگیــزه قوى بــود که باعث شــد بیرانوند 
حتى فکر بازگشــت به ایران را از ذهنش دور کند. 
بواویشتا و لیگ پرتغال هم اما جایى نبود که بیرانوند 
بتواند جاى خود را در آن باز کند. این دروازه بان در 
هفته هاى ابتدایى حضورش در بواویشــتا نیمکت 
نشــین بود و به تدریج به ترکیب اصلى رســید اما 
عملکرد او باعــث تبعید دوبــاره اش به نیمکت و 

سکوى بواویشتا شد.
این دروازه بان فقط در هفته هــاى دهم و یازدهم 
لیگ پرتغال در مجموع 9 گل برابر پورتو و فامالیکائو 
دریافت کــرد تا به ایــن ترتیب تردیدهــا درباره 
حضورش در ترکیب بواویشــتا از سوى کادر فنى 

این تیم قوت بگیرد.

آمار بیرانوند در پرتغال هم تعریفى نداشــت و حتى 
مى توان گفت اوضاع از زمانى کــه در بلژیک بود 
بدتر شــد. دروازه بان تیم ملى ایــران در پرتغال 9 
بازى انجــام داد و با دریافــت 16 گل، فصل را به 
پایان رساند. همین مسئله باعث شد تا اردیبهشت 
ماه 1401 روزنامه «رکورد» پرتغال، بیرانوند را در 
نقل و انتقاالت پر ســر و صدا اما ناامید کننده لیگ 

پرتغال قرار بدهد.
تنها دستاورد سفر دو ســاله بیرانوند به اروپا را شاید 
بتوان ثبت رکورد «بلندترین پرتاب دست» در یک 
مسابقه رسمى فوتبال دانســت. این اتفاق آذرماه 
1400 و زمــان حضور «بى رو» در تیم بواویشــتا 
رقم خورد. دروازه بان ایرانى به خاطر پرتاب دست 
61 متر و 66 سانتى مترى اش در بازى بین تیم هاى 
ایران و کره جنوبى در تاریخ 11 اکتبر 2016 (20 مهر 
1395) در مرحله انتخابى جام جهانى 2018 روسیه، 
گواهینامه مربوط به این رکورد را از مسئوالن گینس 

دریافت کرد.
مهار کننده ضربــه پنالتى «کریســتیانو رونالدو» 
در جام جهانى 2018 روســیه حاال با بازگشــت به 
پرسپولیس به دنبال احیاى اعتبار از دست رفته است. 
بیرانوند در پرسپولیس اوج گرفت و با این تیم صاحب 
چند عنوان قهرمانى هم شــد و حاال در بازگشتى 
دوباره، قصد دارد به کابوس دو ســاله اروپایى خود 
پایان بدهد؛ آن هم در شــرایطى که پرســپولیس 
این فصل در خط دروازه مشکالت زیادى داشت و 

آسیب هاى جدى خورد.
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مهار وینگرهاى انگلیس
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شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى جدولگذارى معابر سطح شهر با اولویت جنوب بلوار 
امام خمینى(ره) به شماره 2001094734000011 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 

مواعد زمانى: 
ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/03/07

ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/03/26
ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/04/06 

ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/04/07 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 

ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 1,000,000,000 ریال 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 

شاهین شهر میدان فاطمیه شهردارى مرکزى - 03145225200
  سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت اول)

م.الف: 1326420   

چاپ دومچاپ دوم

فراخوان عملیات اجرایى جدولگذارى معابر سطح شهر با اولویت جنوب بلوار امام خمینى (ره)

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى جدولگذارى معابر سطح شهر با اولویت شمال بلوار 
امام خمینى(ره) به شماره 2001094734000010 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 

مواعد زمانى: 
ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/03/07

ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/03/26
ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/04/06 

ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/04/07 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 

ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 1,000,000,000 ریال 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 

شاهین شهر میدان فاطمیه شهردارى مرکزى - 03145225200
  سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت اول)

م.الف: 1326423   

چاپ دومچاپ دوم

فراخوان عملیات اجرایى جدولگذارى معابر سطح شهر با اولویت شمال بلوار امام خمینى (ره)

شهردارى شاهین  شهر در نظر دارد در راستاى اجراى طرح عمرانى تعریض و احداث بلوار 
حر واقع در  شاهین شهرـ  بلوار حرـ  بلوار مهارت جنوبى مستند به الیحه قانونى نحوه و 
تملک اراضى و امالك براى  برنامه هاى عمومى، عمرانى و نظامى دولت مصوب 58/11/17 
شوراى انقالب نسبت به تملک و آزادسازى  پالك ثبتى به شماره 301/59 تحت مالکیت 
آقایان 1ـ احمدرضا جمالى فر 2ـ علیرضا جمالى فر  3ـ مسعود جمالى فر 4ـ عبدالرسول 
جمالى فر 5ـ محمد جمالى فر و خانم ها 1ـ مهین چرخابى  2ـ گیتى جمالى فر، اقدام نماید 
لذا از مالکین و یا قائم مقام قانونى و صاحبان حقوق تقاضا مى گردد حداکثر ظرف مدت یک 
ماه از انتشار آگهى با در دست داشتن اسناد مالکیت و مستندات قانونى به منظور انجام 
تشریفات قانونى تملک با نظر هیأت 3 نفره کارشناسى رسمى دادگسترى جهت ارزیابى 
بهاء عادالنه ملک تحت تصرف به آدرس شاهین شهرـ  میدان فاطمیه ساختمان مرکزى 
شاهین شهر واحد امالك مراجعه نمایند بدیهى است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات 

و مفاد الیحه قانونى صدر االشاره اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. 

سعید ابریشمى راد -شهردار شاهین شهر 

آگهى ابالغ قانونى

م.الف :1325569

چاپ دومچاپ دوم

بدینوسیله از کلیه صاحبان ســهام  شرکت فوق دعوت مى شــود که در جلسه مجمع 
عمومى   عادى ســالیانه     در ســاعت9    مورخ  03/28/ 1401  در محل کیلومتر 50 جاده 
اصفهان شیراز شــهرك صنعتى رازى انتهاى فاز 3 میدان نوآوران بلوار فن آوران اولین 
دوربرگردان اولین کوچه ســمت راست پالك دوم  شرکت شمســا بتون نقش جهان کد 

پستى8639115812تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه  

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونى در خصوص عملکرد سالى مالى منتهى به  
1400/12 / 29

2-تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه صورت هاى مالى سال 1400
3-تعیین بازرس قانونى براى سال مالى 1401

  

هیأت مدیره 

آگهى دعوت  مجمع عمومى   عادى سالیانه  
شرکت   ساختمانی شمسا بتون نقش جهان سهامى خاص

  به شماره ثبت 39198و شناسه ملى    10260568463                                     


