
بدین وسیله از کلیه ســهامداران شــرکت فوق دعوت مى گردد در جلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العــاده  که در  تاریــخ   08 /  04  / 1401   در  ســاعت 8    
صبح در محل شــرکت به آدرس :   شــهر اصفهان، محله درب کوشــک ، کوچه 
شهیدتنباکوزاده[5مسجدالرحیم خا] ، ساختمان مرکز رشد تخصصی هنر ، طبقه 
سوم ، واحد 308   و کد پستى   8136715188   برگزار مى گردد حضور به هم رسانند.

الف) دستورجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده: 
انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره 

تعیین دارندگان حق امضا
 تعیین بازرسین

انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
دعوت کننده:  هیئت مدیره شرکت

آگهى دعوت مجمع  عمومى عادى بطور فوق العاده
 شرکت    مانا آواى خرد سهامى خاص ثبت شده به شماره    62037  

اصفهان  و شناسه ملى   14008192764
 بازدید از خط تولید 
و پروژه هاى شرکت 
داروسازى فارابى

در حاشــیه برگــزارى مجمع 
عمومى عــادى و فــوق العاده 
شــرکت داروســازى فارابى، 
سرپرســت معاونــت مالــى و 
پشــتیبانى تى پى کو، حســین 
فراهانى به همراه میهمانانى از 
شرکت ســرمایه گذارى تامین 
اجتماعى و  شــرکت ســرمایه 
گذارى دارویى تامیــن از  خط 
تولید شــرکت و پــروژه تولید 

داروهاى خاص بازدید نمودند. 

روز چهارشنبه 25 خرداد 1401 راس ساعت 14 مجمع 
عمومى عادى ساالنه و همچنین مجمع عمومى فوق 
العاده شرکت داروســازى فارابى در سالن کنفرانس 
این شــرکت برگزار شــد. این مجمع با پرسش هاى 
سهامداران و پاســخ هاى رئیس مجمع و مدیرعامل 
شرکت همراه بود و  براى سال مالى منتهى به 29 اسفند 
1400 ســود 1410 ریال به تصویب اعضا و حاضران

 رسید.
ریاست مجمع برعهده حســین فراهانى، سرپرست 
معاونت مالى و پشــتیبانى تى پى کــو و ناظران، دکتر 
سامان راجى و دکتر پیمان امان بودند و دبیرى مجمع 

نیز بر عهده مجید یزدانى بود.
در آغاز مراسم دکتر على همایونى مدیرعامل شرکت 
گزارشــى جامع و مفصل از فعالیت هاى شرکت ارائه 
داد و پس از آن بازرس قانونــى ناصر دیانتى گزارش 

حسابرسى را ارائه نمود.

 فارابى سود 1410 ریالى 
تقسیم کرد

مرکز آموزش توپخانه و موشــکهاى نزاجا ( اصفهــان) در نظر دارد 
غرفه هاى 11و12 حکمت واقع درمجموعه ورزشگاه 22 بهمن  را براى 

مدت یک سال به اشخاص واجد صالحیت واگذار نماید:
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده از روز شنبه 
مورخه  1401/03/28به مدت یک هفته در ساعات ادارى به آدرس ذیل 

مراجعه نمایند. 
اصفهان. ســه راه حکیم نظامى. مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى 

اصفهان. کنت. 
جهت هماهنگى و کسب اطالعات بیشتر با شماره هاى 03136291982 
و09130859611 ( عنایت مولویان)  و 09928079568 (عباسى ) تماس 

حاصل نمایید.
مرکز آموزش توپخانه وموشکهاى اصفهان

مزایده

رئیس جمهور در دیدار با کشاورزان شرق اصفهان خواستار شد؛رئیس جمهور در دیدار با کشاورزان شرق اصفهان خواستار شد؛

www.nesfejahan.netwww.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان  روزنامه مستقل استان اصفهان

شنبه 28  خرداد  ماه 1401 / 18  ژوئن 2022 / 18  ذى القعده 1443
سال نوزدهم /شماره 4341 /  8  صفحه / 2000 تومان

آب باید به صورت عادالنه
 تقسیم شود

  حل مشکل پروژه قطار تهران- اصفهان تا 3 هفته آینده
  2 معضل ساکنان حصه به روایت ضرغامى

  بازدید رئیسى از شهرك علمى و تحقیقاتى 

  اختصاص 30 هزار میلیارد تومان براى طرح هاى اقتصادى استان 
  تأمین آب شرب اصفهان در اولویت است

  فرمان رئیس جمهور براى تولید8 فروند هواپیما در هسا
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مجمع عمومى عادى و عمومى فوق العاده شرکت داروسازى فارابى برگزار شد
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دریا 
بى صاحب شده است!

تغییر سن بازنشستگى 
بررسى شده است

خبرخوان
قیمت هاى فوق ترسناك!

  روزنامه اعتماد|شاید اگر در سال هاى 
گذشته گفته مى شــد که در آینده اى نه چندان 
دور براى خرید چند قلم میوه باید بهاى زیادى 
پرداخت کرد یا مثًال با 200 هزار تومان تنها دو 
نوع میوه مى توان خرید، کسى باور نمى کرد، اما 
این موضوع غیرقابل باور این روزها به بخشى 

از زندگى روزمره مردم بدل شده است.

فراستى افشا مى کند
  خبرآنالین|مسعود فراستى در نشست نقد 
و بررســى یک فیلم اعالم کرد که پول کثیف، 
دســتمزد بازیگران را میلیاردى کرده اســت. 
این منتقد سینما درباره دلیل افزایش دستمزد 
بازیگران گفت: «اینکه دستمزد 200 میلیونى 
یک نفر مى شــود 2 میلیارد، بخاطر ورود پول 
کثیف به سینماست. یکى از بازیگران 150 هزار 

دالر دستمزد مى گیرد؛ این فاجعه است.»

ادعاى باورنکردنى 
معــاون وزیــر فرهنگ و    عصر ایران |
ارشاد اسالمى و رئیس سازمان سینمایى کشور 
گفت: امروز ایران جزو 10 کشور برتر تولید آثار 
سینمایى در جهان اســت، این در حالى است 
که برخى از کشورهاى حاشــیه خلیج فارس 
میلیاردها دالر هزینه مى کنند تا صاحب صنعت 
سینما شوند، اما توفیقات چندانى ندارند، چراکه 

نیروى انسانى الزم را ندارند.

آشیانه «شاهین» امن شد   
  مشرق | اروجــى، مدیــر مخابرات 
منطقه خراسان رضوى در حین بازدید از دکل 
مخابراتى که قرار بود به دالیل فنى جمع آورى 
و به مکان دیگرى منتقل شود وقتى متوجه شد 
پرنده اى که احتماًال شاهین است، با تکنولوژى 
همزیستى کرده و برفراز این دکل آشیانه خود 
را ساخته و اکنون از جوجه هاى خودش که تازه 
متولد شده اند و شرایط پرواز را ندارند مراقبت 
مى کند، دســتور داد تا مهیا شدن شرایط پرواز 
تحت هیچ شرایطى این دکل جمع آورى نشود.

افزایش گرما از امروز
مدیــرکل پیش بینى و هشــدار    فارس|
ســازمان هواشناســى گفت: روزهاى شنبه و 
یک شنبه (امروز و فردا) افزایش دما و استقرار 
هواى گــرم در اغلب نقاط کشــور بــه ویژه 
مناطق غر ب و جنوب غرب کشــور پیش بینى

 مى شود. 

«ناصر»
«عزت» را جذب کرد!

  سینما سینما |  عــزت ا... ضرغامى، 
وزیر میــراث فرهنگــى به نمایش ســریال 
«جیران» حسن فتحى در شبکه نمایش خانگى 
واکنش نشان داد. ضرغامى نوشت: «جیران را 
مى بینیم. یواش یواش داره از این ناصرالدین 
شاه خوشم میاد! به معشــوقه اش مى گوید به 
من نگو "قبله عالم"، بگــو "ناصر"! بالى جان 
کشور همین عناوین تو خالى است که به اندك

 بهانه اى آرشیو مى شود.» 

 تنها سینماى کاشمر 
سوخت

  سینما سینما | رئیس اداره آتش نشانى 
کاشــمر از وقوع آتش سوزى در ســینما ایران 
کاشمر خبر داد. امیر نژادرحیم افزود: على رغم 
اینکه سینما در ساعت فعالیت خود قرار داشت، 
خوشبختانه هنوز کسى وارد آن نشده بود. فقط 
اپراتور داخل ســینما بود که پس از وقوع آتش 

بالفاصله از محل خارج مى شود.

دعاى رهبرى در حق مادر 
شهید ژاپنى

معاون دفتر مقــام معظم رهبرى و    جماران |
نمایندگان دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت ا...
خامنه اى با حضور در بیمارستان خاتم االنبیاء(ص) 
تهران ضمن عیادت از سبا بابایى (کونیکو یامامورا) 
مادر شهید ژاپنى دفاع مقدس، سالم و دعاى رهبر 
انقالب را به وى ابالغ کردند. در این مالقات، معاون 
دفتر مقام معظم رهبرى ضمن اهداى چفیه معظم له 
به این بانوى فداکار و انقالبى و ابالغ ســالم رهبر 
انقالب به وى اظهار کرد: «حضرت آقا به شما سالم 
رساندند و براى سالمتى شــما که عمر خود را در 
مسیر اسالم و انقالب صرف نموده اید، دعا کردند.»

برنامه  دولت براى اصالحات  
محسن رضایى، معاون اقتصادى رئیس    ایسنا|
جمهورى در پاســخ به پرسشــى درباره مهمترین 
برنامه هاى دولت براى اصالحات اقتصادى تأکید 
کــرد: مهمترین اصالحات اقتصــادى که در حال 
برنامه ریزى است این اســت که مردم به صورت 
گسترده وارد صنعت، کشــاورزى و خدمات شوند 
تا پیشرفت کشور ســرعت گرفته و مشکالتى که 
امروز با آن مواجه هســتیم حل و فصل شود. وى 
گفت: مشارکت دادن مردم و همراه کردن آنها در 
اقتصاد مهمترین کلید واژه اى است که در اصالحات 

اقتصادى به دنبال آن هستیم.

فقط که ما مشکل نداریم
  روزنامه کیهان |در روزهاى گذشــته یکى 
از دوســتان- که از خانواده هاى مذهبى هســتند- 
تعریف مى کرد که دختر دبستانى او تحت تأثیر برخى 
همکالسى هاى خود در مدرسه، به وى گفته است که 
«شرایط به گونه اى است که بهتر است براى زندگى 
به خارج از ایران سفر کرد»! سئوال اینجاست که چرا 
در داخل ایران این گونه تصویر شــده است که همه 
مردم جهان و به خصوص مردم در کشورهاى غربى 
در بهترین شرایط معیشــتى و اقتصادى و رفاه به سر 
مى برند و فقط مردم ایران هســتند که با مشکالت 
معیشتى دست و پنجه نرم کرده و ایران به عنوان تنها 
کشور استثنا در جهان داراى شرایط بغرنج و اسفناك و 

غیرقابل تحمل است؟!

برنج 127 درصد گران شد 
در اردیبهشــت مــاه، هر    دیده بان ایران |
کیلو برنج ایرانى  تا بیش از 90 هزار تومان هم قیمت 
خورده اســت، در حالى که متوســط قیمت این کاال 
در اردیبهشت ســال گذشــته حدود 36 هزار تومان 
بــوده و در همین ماه در ســال جارى بــه حدود 82 
هزار تومان رســیده است. بر اســاس این گزارش، 
برنج ایرانى نســبت به اردیبهشــت پارسال 126/8 
درصد و نســبت به فروردین امسال 7/6 درصد گران

 شده است.

4 صندوق پول ندارند
 18 ایــران    روزنامه فرهیختگان |در 
صندوق بازنشستگى وجود دارد که درمجموع حدود 
23/6 میلیون مشــترك و مســتمرى بگیر اصلى را 
تحت پوشــش قرار داده اند. چهار صندوق از این 18 
صندوق درحال حاضر به پرداخــت حقوق و مزایاى 
بازنشستگان خود از محل منابع داخلى قادر نبوده و در 
قوانین بودجه ساالنه مبالغى براى کمک به آنها درنظر 

گرفته مى شود.

 رئیسى هم از او ناراضى بود
  انتخاب| جبار کوچکى نژاد، نماینده مردم رشت 
در پاسخ به اینکه استعفاى عبدالملکى تصمیم شخصى 
خود بوده یا خواســته رئیس جمهور، گفت: تصمیم 
شخصى خودش نبوده اســت و تمایلى نداشته است 
که نیروهایش را در وزارتخانه کنار بگذارد و رها کند. 
قطعاً خود آقاى رئیس جمهور تمایل داشته که ایشان 

را کنار بگذارد.

زمانى 40هــزار خانــواده در گیالن از صیــد ماهى 
ارتزاق مى کردند اما امروز به ســختى 4 هزار خانواده 
از دریا نان به خانه مى برند. رئیس هیئت مدیره اتحادیه 
تعاونى هاى صیادى پره اســتان گیالن بــا بیان این 
جمله در مورد مشکالت صیادان گفت: ما در حال طى 
کردن یک سیر نزولى هستیم و به سمت ورشکستگى 
مى رویم. این وضعیت ناشــى از تصمیم هاى غلط در 
طول این ســال ها بوده و امروز ایــن تصمیمات دامن 

صیادها را گرفته است.
رحمت محمدى گفت: االن هر کس که زمین ساحلى 
دارد به سمت صید ماهى مى رود. بسیارى حتى به صید 

براى خود و خانواده  خود قانع نیستند و در سطح وسیع 
این کار را انجام مى دهند. امروز وجب به وجب دریا تور 

شده است.
وى بیان کرد: دریا بى صاحب شده است. هر کس براى 
خود و در هــر زمانى که بخواهد ماهــى صید مى کند. 
زمانى کســى حق نداشــت در زمان تخم ریزى ماهى 
صید کند. همه  ماهى ها به جز ماهى کفال در آب شیرین 
تخم ریزى مى کنند. خیلــى از رودخانه ها در دوره  تخم 
فشــانى آب دارند و ماهى باید آنجا تخم ریزى کند اما 
نمى گذارند. مردم آزادانــه در این زمان صید مى کنند و 

کسى هم جلوى آنها را نمى گیرد.

رئیس مرکز پژوهش هاى مجلس گفت که تغییر سن 
بازنشستگى در مجلس بررسى شده است.

بابک نگاهدارى گفت: طرح جامعى براى ســاماندهى 
صندوق هاى بازنشستگى ارائه کرده ایم تا بار مالیشان 
از بودجه عمومى کشــور برداشته شــود؛ یکى از آنها 
مربوط به سن بازنشستگى است و تغییرش در مجلس 
بررسى شده اســت.دولت در الیحه بودجه 1401 سن 
بازنشســتگى را 2 ســال افزایش داده بود اما مجلس 
با آن موافقت نکــرد. رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
درباره علت این تصمیم دولت گفت بیش از 95 درصد 
بودجه صندوق هــاى بازنشســتگى را دولت پرداخت 

مى کند. میرکاظمى اضافه کرد بسیارى از بازنشستگان 
با احتساب سوابق سربازى و دانشــگاه، فقط 24 سال 
خدمت مى کنند و با سن 50 سالگى بازنشست مى شوند.
با این حال نمایندگان با افزایش ســن بازنشســتگى 
در قانون یکســاله بودجه مخالفت کردند. زارع عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دى ماه پارسال گفت 
که افزایش سن بازنشستگى تنها براى یکسال دردى 
از دولت دوا نمى کند. او گفت بایــد یک قانون دائمى 
تدوین شــود و یا این موضوع را در برنامه 5 ساله هفتم 
توسعه مطرح کنند تا قانون از جامعیت و شفافیت الزم 

برخوردار باشد.

دریاقدرتى پور
بازار 20 میلیارد دالرى گل در جهان نشان مى دهد که 
بخشى از اقتصاد دنیا روى شــاخ گل مى چرخد. در این 
بازار پر سود، هشت کشور پیش قراول هستند در حالى 
که ایران کارنامه اى با نمــرات ناپلئونى در این صنعت 

پردرآمد دارد.
گل و گیاه یکى از پرســودترین صنایع جهان به شــمار 
مى رود و هم اکنون بیش از 80 درصــد این تجارت در 
اختیار کشورهاى هلند، آلمان، فرانسه، انگلستان، ژاپن، 
ایتالیا و سوئیس قرار دارد. به گفته کارشناسان یک بشکه 
نفت معادل 120شــاخه گل است که نشــان مى دهد

 مى توان از این ظرفیت سرمایه گذارى به خوبى استفاده 
کرد.این در حالى است که ما تنها قادریم به طور متوسط 
هر سال حدود 49 میلیون دالر از صادرات محصول گل 
و گیاهمان درآمد داشته باشیم که این مقدار در مقایسه 
با تــوان اکولوژیکى و پتانســیل هاى تولیــدى  ما رقم 
چشمگیرى نیست. امروز سهم ایران از بازار گل دنیا مى 
تواند تا یک میلیارد دالر هم برسد به این خاطر که مثًال  
بیشترین سطح زیرکشــت گل محمدى در جهان از آن 
ماست اما سهمى تقریبًا معادل صفر را از بازار جهانى به 
عنوان محصول نهایى فرآورده هاى این گل که اسانس 
تام، ابسلوت، کانکریت، عطر و ادکلن و خوشبو کننده ها، 

مکمل ها و دارو است به خود اختصاص داده ایم.

کشور ما با اینکه به داشــتن چهار فصل و اقلیم پر تنوع 
شــهرت دارد اما در بخش صادرات گل وضعیت چندان 

درخشانى ندارد و گرفتار زنجیره اى از مشکالت است.
اکنون کمبود امکانات و تکنولوژى مدرن، پنجه در پنجه 
یکدیگر انداخته اند و همین باعث شــده که بازه زمانى 
بین برداشت گل تا صادرات آن زیاد باشد و گل ها قبل 
از اینکه به دســت مصرف کننده هاى خارجى برسند، 

پژمرده شوند. 
به اعتقاد فعاالن این عرصه، یکى از مشــکالت موجود 
براى توســعه فعالیت ها در این حوزه به فقدان سیستم 
حمل و نقل مناسب براى جابه جایى گل ها باز مى گردد، 
امرى که با عنایت به عمر کوتاه گل و شــرایط خاص و 
نگهدارى آن، ضرورت تأمین و فراهم سازى مناسب آن 

را اجتناب ناپذیر مى کند.

نبود هواپیماى استاندارد 
نبود وســایل حمل و نقل هوایى مناســب و همســو با 
اســتانداردهاى جهانى بزرگ ترین ســنگ جلوى پاى 
تولید کنندگان براى صادرات است. رضا مهربانى، رئیس 
اتحادیه گل و گیاه کشــور چندى پیش بر این موضوع 
صحه گذاشت و گفت: «تا زمانى که براى صادرات گل 
هواپیماى استاندارد نداشته باشیم و تا زمانى که صادرات 
گل با هواپیماى مسافربرى انجام شــود، نمى توان به 

افزایش صادرات امیدوار بود.» امیدى که با وجود سطح 
زیر کشت پنج هزار هکتارى از گل و گیاه، وقتى که هیچ 
گونه صادرات مؤثر با بهره گیرى از فرهنگ صادراتى در 

کشور وجود ندارد، به ناامیدى تبدیل مى شود. 
به طور معمول گل، ماندگارى بیش از 15 روز ندارد و اگر 
بیشــتر از این زمان در گمرك و پایانه هاى حمل و نقل 
صرف شود، بیشــترین مدت زمان براى ماندگارى آن 
از بین مى رود.  در شرایط مناسب، گل باید در روزى که 
چیده مى شود در بسته بندى مناسب قرارگیرد و در روز بعد 
به کشور هدف صادر شود اما زمانى که این اتفاق نیافتد 
تمامى ظرفیت هاى صادراتى ایــن محصول به یکباره 

پژمرده مى شود. 
به گفته رئیس اتحادیه تولیــد کنندگان گل و گیاه و بذر 
و نهال پایتخت، دولت براى نوروز امسال، بازار خرید و 
فروش مناســبى براى تولیدکنندگان گل و گیاه فراهم 
کرده بود و بعد از گذشــت دو سال اســتقبال خوبى از 
خرید شــد اما متأســفانه بازار بعد از پایان نوروز کساد 
شــد، چون هوا امســال زود گرم شــد و هنوز گل هاى 
زمســتانى به فروش نرســیده ، گل هاى بهارى به بازار 
وارد شدند. غالمحسین ســلطان محمدى، معتقد است 
که اگر امکانات الزم براى صنعت گل وگیاه ایجاد شود
 مى توانیم به جایگزین شدن آن با صنعت نفت امیدوارم 

باشیم.

اما تا وقتى کــه تولید گل در ابعاد عمده و وســیع انجام 
نشــود، صادرات ما در این بخش ضعیــف باقى خواهد 
ماند. اگرچه بخشــى از تولیدکنندگان گل و گیاه نسبت 
به قبل از روش هاى مدرن اســتفاده مى کنند اما تعداد 

آنها زیاد نیست.
نبود برنامه هاى مدون باعث شده که ما محصوالتمان 
را به صورت خام آن هم در بســته بندى هاى نامناسب با 
قیمت هاى ارزان به کشــورهاى دیگر صادر کنیم و در 
فقدان فناورى فرآورى گل در کشور، محصول خام صادر 
شــده خودمان را این بار با چند برابر قیمت از کشورهاى 
صاحب دانش فرآورى بخریم. خام فروشى حاال خارى 
در پاى صنعت گل شده اســت به طورى که کشورهاى 
همسایه توانسته اند از این فرصت استفاده کرده و گوى 
صادرات را از ایران بربایند. این اتفــاق به خصوص در 
رابطه با گل محمدى به عنوان گلى که بیشترین سطح 

زیرکشت آن در ایران است کامًال به چشم مى خورد.
این گل به صورت خام به کشــورهاى دیگر فرســتاده 
مى شود و پس از فرآورى به شکل انواع عطر، پماد و کرم 
و حتى استفاده در تولید شــکالت و بیسکوییت به خود 
ما و دیگر کشــورها به چندین برابر قیمت فروخته مى 
شود. این نشان مى دهد دالالن و برخى صادرکنندگان 
از بازار آشفته صادرات قانونى گل استفاده مى کنند و در 
نبود امکانات و تکنولوژى براى انجام صادرات مناسب، 
با ترفندهاى خاص خودشان محصولى را به شکل خام 
صادر مى کنند که مى تواند ســودآورى عظیمى براى 

کشور پس از فرآورى داشته باشد. 

توانمندى بالقوه ایران براى صادرات گل  
ایران با سهم 0/02 درصدي از بازار جهانی گل و گیاه و با 
تولید ساالنه حدود 2 میلیارد شاخه گل در کشور، از نظر 
تولید در رتبه 17 جهان و از نظر صادرات، تنها با صادرات 

10 میلیون شاخه در رتبه 170 قرار دارد.
در حوزه صادرات گل و گیــاه، نبود پایانه هاي صادراتی 
گل و گیاه در کشور، ناآگاهی از سلیقه بازارهاي جهانی 
به لحاط اندازه شــاخه، تعداد و غنچه هاي گل و رنگ، 
نبود هواپیماي اختصاصی بــاري ویژه حمل گل و گیاه، 
گرانی کرایه حمل هوایی و عدم انسجام بین تشکل هاي 
مرتبط گل و گیاه در کشور از مهمترین مشکالت در حوزه 

صنعت گل و گیاه است.
با توجه به اینکه ایران داراى توانمندى هاى فراوان براى 
رسیدن به سهم 5 درصدى بازار گسترده صادرات گل و 
گیاه اســت ایجاد و راه اندازي صادرات پایانه گل و گیاه 
و کمک هاي بالعوض و ترغیب سرمایه گذاري بخش 

خصوصی ضروري به نظر می رسد. 

نمره ناپلئونى ایران در صادرات گل

آرمان کیانى
جزئیات بیشترى از حادثه آتش سوزى در کافه اى در شهریار منتشر شده است. این کافه 
شبانگاه سه شــنبه هفته پیش بر اثر انفجار بادکنک هاى هلیومى آتش گرفت و جشن 
تولدى که در آنجا برگزار مى شــد را به خون کشید. روزنامه «همشهرى» روز پنج شنبه 
تصویرى از فردى که کافه اش در شهریار دچار آتش سوزى مرگبار شد را منتشر و با یکى 

از دوستان همسر این کافه دار گفتگو کرد. این روزنامه نوشت:
«صاحب کافه براى تولد همســرش جشــن مفصلى گرفته بود و قرار بــود با دو فرزند 
خردســالش شــبى به یادماندنى را کنار یکدیگر رقم بزنند اما آتش سوزى در کافه شب 
غم انگیزى را برایشــان رقم زد و اعضاى این خانواده و 4نفــر دیگر در میان دود و آتش 
جان خود را از دســت دادند. گندم، یکى از دوســتان صمیمى گیتا، همسر صاحب کافه 
چتر بود. او مى گوید: "هنوز باورم نمى شود که گیتا و شوهرش همراه با کیان و پرهام در 
آتش سوزى کافه فوت شده اند. من یک شــب قبل از حادثه به آنجا رفتم و آنها را دیدم. 
آنطور که من فهمیــدم به جز صاحب کافه و خانواده اش یکى از دوســتان آنها و 2فرزند 
خردســال وى و کارگر کافه هم جان خود را از دســت داده اند. به جز آنها 3نفر دیگر هم 
در کافه بودند که بعد از آتش سوزى توانســته اند از آنجا خارج شده و خودشان را نجات 

دهند."»

دادستان تهران از دستگیرى شخصى که با پنجر کردن چرخ هاى 
آمبوالنس در خیابان شهید بهشــتى تهران موجب جان باختن 

کودك دو ساله بیمار شده بود، خبر داد.
على صالحى در تشــریح جزئیات این پرونده اظهــار کرد: بنابر 
گزارش اورژانس تهران، روز سه شنبه 24 خرداد به دلیل شرایط 
ترافیکى خیابان شهید بهشــتى و نبود جاى پارك مناسب و حال 
وخیم دختر بچه اى دو ساله اى که در مطب پزشک دچار مشکل 
تنفسى شــده بود، نیروهاى اورژانس به ناچار براى نجات جان 
بیمار، آمبوالنس را در خط ویژه پارك کرده اند و پس از عملیات 
احیاء، قصد انتقال کودك مورد نظر را داشتند که متوجه مى شوند 
دو  عدد از چرخ هاى آمبوالنس توسط فردى ناشناس، آسیب دیده 

و بادهاى الستیک آن خالى شده است.

وى افزود: در ادامه، نیروهاى اورژانس درخواست حضور آمبوالنس 
دیگرى را داده اند که آمبوالنس دوم هم در محل حاضر شده اما 
متأسفانه طوالنى شــدن روند انتقال به  دلیل اتفاق به  وجود آمده 
باعث وخامت مجدد حال کودك شده و این دختربچه دوساله جان 
خود را از دســت مى دهد و از تالش هاى نیروهاى اورژانس نیز 

کمکى بر نمى آید.
وى تصریح کرد: به محض اطالع از موضوع و با توجه به بررسى 
تصاویر دوربین هاى مداربسته و مشخص شدن نحوه پنچر کردن 
الستیک هاى آمبوالنس، شناســایى و دستگیرى فرد خاطى در 
دستور کار دادستانى تهران و دادسراى جنایى قرار گرفت و  پس از 
بررسى هاى الزم طى عملیاتى متهم که راننده اتوبوس است در 

منزل خود در خانى آباد دستگیر شد. 

سرکالنتر یازدهم پلیس پیشــگیرى تهران بزرگ از دستگیرى 
سارقى که اقدام به سرقت از سارقان دیگر کرده بود، خبرداد.

سرهنگ صادق ضرونى اظهارکرد: چندى پیش و به دنبال طرح 
شکایات مختلف از یکى از سارقان سابقه دار محدوده نظام آباد با 

هویت معلوم، این فرد تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.
وى با بیان اینکه این فرد مدتى بعد به دلیل ارتکاب ســرقت، از 
سوى مأموران رؤیت و در عملیاتى دســتگیر شد، گفت: این فرد 
پس از دســتگیرى و انتقال به مقر انتظامى تحت بازجویى قرار 
گرفته و درجریان بازجویى ها به جرم خود اقرار کرد. این فرد داراى 
12 مالباخته است که اقدام به زورگیرى، قاپ زنى و سرقت لوازم 

از آنان کرده است.  
 سرکالنتر یازدهم پلیس پیشگیرى تهران بزرگ با بیان اینکه در 

تحقیقات بعدى مشخص شــد که عمده مالباختگان این سارق، 
خودشان سارق هستند، اظهارکرد:  متهم دستگیر شده اعتراف کرد 
که بیشتر از سارقان دیگر سرقت کرده است. روش و شگرد او نیز 
به این طریق بوده که با شناسایى سارقان، لوازم آنها را مورد سرقت 
قرار داده اســت به طورى که از 12 مالباخته او، ده نفرشان سارق 
هستند و حتى حاضر به شکایت نیز نشده اند. البته برخى از این افراد 
نیز در طرح هاى مختلف از سوى پلیس دستگیر شده اند. از این رو 

شناسایى آنها نیز براى پلیس کار دشوارى نخواهد بود.   
وى با بیان اینکه سارق دستگیر شــده تاکنون شش بار به زندان 
رفته است و چهار سال نیز ســابقه زندان دارد، گفت: این فرد هم 
اکنون پس از تشــکیل پرونده براى ادامه روند رسیدگى به جرم 

روانه دادسرا شد.

بازداشت عامل مرگ بهت آور دختربچه تهرانى

دزد دزدها دستگیر شد!

کافه چتر، 2  خانواده را محو کرد
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وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى در بدو 
ورود به اصفهان از محله حاشیه نشین حصه بازدید کرد 
و موقوفه بودن امالك و اعتیاد را دومعضل ساکنان این 

منطقه محروم دانست.
در این بازدید مسائل و مشکالتى همچون بافت فرسوده، 
مشکل وقف زمین هاى حصه،ورودى غربى شرقى محله  

و معضل مواد مخدر مطرح و بررسى شد.
 ضرغامى با توجه به طرح مشــکالت وقفى زمین هاى 
حصــه و عدم مالکیت و صدور ســند گفــت؛ از حجت 
االسالم سید مهدى خاموشــى رییس سازمان اوقاف و 

امور خیریه کشور پیگیر معضل آن خواهم شد.

وى همچنین راجع به معضل مواد مخدر در این منطقه 
گفت: همکارى با بسیج محالت و نیروى انتظامى براى 

تامین امنیت منطقه در دستور کار قرار گیرد.
برنامه  بعدى عزت ا... ضرغامى بازدید از مادر شهید سید 
محمد رضا ابراهیمى از ســاکنان 45 ساله محله حصه 
بود. شهید ابراهیمى از شهداى دوران جنگ است که در 
درگیرى با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر در منطقه مرزى 
تربت جام به شهادت رسید. مادر شهید ابراهیمى رسیدگى 
به معضل مالکیت زمیــن و خانه در محله حصه، خرید و 
فروش ملک،معضل اعتیاد و مواد مخدر را  از مهمترین 
مشکالت این محله عنوان کرد و خواستار رسیدگى شد.

وزیر راه و شهرســازى در بازدید از پروژه در حال اجراى 
قطار ُتندروى مســیر تهران - قم - اصفهــان، از حل 

مشکالت فنى آن تا سه هفته آینده خبر داد.  
رستم قاسمى، روز پنجشنبه در بازدید از مراحل اجراى 
طرح قطار تند روى تهران- قــم- اصفهان در محدوده 
شاهین شهر اصفهان با اعالم اینکه مشکالت این پروژه 
در دو  بخش درون و بُرون سازمانى قابل بررسى است، 
اظهار داشت: بخشى از مشــکالت به مدیریت برنامه و 
بودجه برمى گردد که مذاکره اى با آنها داشته ایم اما تسریع 

در اجراى این پروژه نیاز به حمایت رییس جمهور دارد.  
وى افزود: الزم اســت جلســه اى با حضور معاون اول 

رییس جمهور و تمام دستگاه هاى مربوطه برگزار شود 
تا در پرتو پشتیبانى همگانى بتوانیم پروژه قطار ُتندروى 
مســیر تهران - قم - اصفهان را با شکل جدیدى پیش 

ببریم.  
سیدمیعاد صالحى، مدیر راه آهن کشــور نیز با اشاره به 
اینکه براى این پروژه 57 میلیارد یوآن(واحد پول چین) با 
کشور چین قرارداد منعقد شده است، گفت: تاکنون  4/5 
میلیارد یوان براى زیرسازى این پروژه در نظر گرفته شده 
که در هشت ماه گذشته یک و نیم میلیارد یوآن اختصاص 
یافته اســت اما تکمیل کلى طرح نیاز به حمایت جدى 

دولت دارد. 

حل مشکل پروژه قطار 
تهران- اصفهان تا 3 هفته آینده 

2 معضل ساکنان حصه به 
روایت ضرغامى

بازدید رئیسى از شهرك علمى 
و تحقیقاتى 

آیت ا... سـید ابراهیم رئیسـى پیش از ظهر پنج شنبه در 
ادامه برنامه هاى سفر دولت مردمى به استان اصفهان از 
شـهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان که به عنوان اولین 
سازمان موسس مراکز رشد و پارك هاى علم و فناورى 
در کشـور با هدف حمایت از ایجاد و توسعه شرکت هاى 
دانش بنیان و تولید ثروت از علم راه اندازى شـده اسـت، 
بازدید کرد. رئیسـى ضمن بازدید از بخش هاى مختلف 
این شـهرك در گفتگـو با متخصصـان، کارشناسـان و 
مدیران ایـن مجموعه در جریـان جزئیـات فعالیت ها و 

تولیدات این شهرك علمى و تحقیقاتى قرار گرفت.

بازدید وزیر نیرو از سد 
وزیر نیرو روز پنج شنبه بالفاصله پس از ورود به اصفهان 
به همراه رئیس جمهور از مزارع و مناطق شرق اصفهان 
بازدیـد کرد. محرابیان همـراه رئیس جمهـور از مزارع و 
مناطق شرق اصفهان بازدید کرد و سپس به شهرستان 
چادگان رفت و از وضعیت سـد زاینده رود در این منطقه 

بازدید کرد.

جمع آورى نامه هاى مردمى
 به دنبال سـفر یـک روزه آیت ا... رئیسـى بـه اصفهان، 
خودرویى به منظور جمع آورى نامه هاى درخواست هاى 
مردمى در محل استاندارى اصفهان مستقر شد. در همین 
راستا جمع کثیرى براى ارائه درخواست خود در قالب نامه 

به استاندارى اصفهان مراجعه کردند.

بازدید معاون 
از مناطق حاشیه 

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده روز پنج شنبه 
همزمان با سفر رییس جمهور به استان اصفهان از مناطق 
حاشیه نشین مرکز این استان بازدید کرد. انسیه خزعلى 
در بازدید از منطقه محـروم "دارك" و "زینبیـه" واقع در 
شرق اصفهان در جریان مشکالت مردم این مناطق قرار 
گرفت. وى همچنین در بازدید از یک کارگاه تولیدى در 
منطقه زینبیه  به گفت و گو و دریافت مشکالت کارگران 

این واحد تولیدى پرداخت.

اهداى مسکن به 2 خانواده 
صاحب 4 قلو

دو واحد مسکونى به دو خانواده اصفهانى صاحب چهار 
قلو توسـط وزارت راه وشهرسـازى در راسـتاى ترویج 
فزهنگ فرزندآورى اهدا شد. رستم قاسمى در بازدید از 
پروژه هاى مسکن بهارستان، در راستاى طرح تشویقى 
فرزندآورى، دو واحد مسـکونى را به صورت رایگان به 
دو خانواده صاحب چهار قلو اهدا کـرد. اهداى زمین یا 
خانه به خانواده هاى صاحب فرزندان چهارقلو منحصر 
در استان اصفهان نیسـت و خانواده هاى صاحب فرزند 
چهارقلو در استان ها شناسایى شده و با توجه به ظرفیت 
هر استان، زمین یا منزل مسکونى به آن خانواده ها داده 

شده است.

21 قطعه پرنده اضافه شد
مدیر طرح سـاماندهى ناژوان گفت: با نظارت مشاوران 
دامپزشکى و کارشناسان مرتبط 21 قطعه پرنده از 9 گونه 
جدید به باغ پرندگان اضافه شـد. مهدى قائلى گفت: از 
اواخر بهمن ماه سال گذشته گونه هاى جدیدى از پرندگان 

خریدارى و به مجموعه پرندگان اضافه شده است.

معرفى مدیر عامل نمایشگاه 
با تصویب هیئت مدیره شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان، احمدرضا طحانیان به عنوان مدیرعامل 
جدید این شـرکت انتخاب شـد. طحانیان که به عنوان 
هفتمیـن مدیرعامـل نمایشـگاه بین المللـى اصفهـان 
انتخاب شده، متولد 1349 و داراى مدرك دکتراى رشته 
مهندسـى صنایع گرایـش برنامه ریزى عملیات اسـت. 
او از سـال 99 به عنوان مدیرعامل شرکت مترو منطقه 

اصفهان فعالیت مى کرد.

نصف جهان   با توجه به خشــک شــدن زاینده رود 
در بیشــتر نقاط اســتان اصفهان، برخى از مردم و 
سودجویان اقدام به ویالسازى و ساخت و سازهاى 
بى رویه در مناطق خوش آب و هوایى مى کنند که 
هنوز نشانه هاى حیات زاینده رود در آنجا وجود دارد. 
یکى از مناطقى که دچار این پدیده شــده اســت 
روســتاى برنجکان از توابع بخش بــاغ بهادران 
شهرستان لنجان است. در برخى از این منطقه کوه 
خوارى دیده مى شود به طورى که این کوه ها مورد 

تصرف قرار گرفته و در دامنه آنها اقدام به ویالسازى 
شده است.

این موضوع نه تنها باعــث تخریب و نابودى منابع 
طبیعى در این روستا مى شود بلکه تخلفى است که 

حق شهروندان این منطقه را ضایع مى کند.
به نظر مى رسد دستگاه هاى مربوطه باید از ساخت 
چنین ســازه هایى جلوگیرى کنند و اجازه ندهند 
کســى در این مناطق طبیعى ســرمایه گذارى و 

ویالسازى کند.

ویالهایى که کوه مى خورند 

نصف جهان   روزنامه «زاینده رود» در شماره روز پنج 
شنبه 26 خردادماه خود همزمان با سفر رئیس جمهور 
به اصفهان، صفحه اولش را به گزارشــى در رابطه با 
این سفر و مطالبه از رئیس جمهور اختصاص داد. در 
بخشى از این گزارش آمده: «سیدابراهیم رئیسى قرار 
اســت امروز میهمان نصف جهان باشد. اولویت اول

 اصفهانــى هــا، مســئله آب اســت. امیدواریــم 
رئیــس جمهــور بــا خود نــه فقــط وعــده که 
راهکارهــاى اصولــى و اساســى بــراى حــل 
مشــکالت، مســائل و مصائــب اصفهــان آورده

 باشد.»
 این روزنامه در بخش دیگرى از این گزارش از وعده 
و وعیدها گالیه کرده و نوشته: «گوشمان از وعده و 
وعیدها پر اســت. این بار مى خواهیم امیدوار باشیم 
این ســفر که پس از اما و اگرها و شــاید و بایدهاى 
فراوان و با درخواســت هاى متعدد از ســوى مردم 
و مســئوالن اســتان صورت گرفت، حاوى اتفاقات 
خوش و خبرهاى خوب و نتایج عینى و ملموس باشد 
و اصفهان، این نگین درخشــان ایران را از این همه 

گرفتارى رها کند.»

گوشمان از وعده پر است 

نصف جهان    برنامه تلویزیونى «عشق شورانگیز ما» 
با مشــارکت معاونت فرهنگى شهردارى اصفهان 
و صداوســیماى مرکز اصفهان در 26 قسمت و با 
محوریت خانواده روى آنتن شبکه اصفهان مى رود.

«عشق شورانگیز» ما برنامه اى است که با اجراى 
علیرضا خمسه و با حضور دکتر عابدى و دکتر ایزدى 
به کارگردانى حبیب نریمانى روزهاى شنبه و دوشنبه 
ساعت 18 و یک شنبه و سه شــنبه ساعت 11 به 

نمایش در مى آید.
هر قســمت از ایــن برنامــه 50 دقیقه اســت و 
به مشــکالتى که خانواده ها با آن درگیر هســتند 
مى پردازد. این برنامه با شــعار «زندگى آموختنى 
اســت» قرار اســت حول محور مهارت یادگیرى، 
فرهنگ ارتبــاط مؤثر میــان زوجیــن و کاهش 
آســیب هاى اجتماعى مانند طــالق و اختالفات

 خانوادگى باشد.

«عشق شورانگیز ما» در جعبه جادویى 

معاون اجرایــى رئیس جمهور گفت: در این ســفر 
بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان تسهیالت پیش بینى 
شده تا بانک هاى عامل در اختیار استان قرار دهند و 
استاندارى و دستگاه هاى اجرایى با هماهنگى، آن را 

به طرح هاى اقتصادى پرداخت کند.

سید صولت مرتضوى در حاشــیه بازدید از شرکت 
پیشــرو دیزل با بیان اینکه در حوزه طرح توســعه 
در مصوبات ســفر تسهیالت مناســب پیش بینى 
شده است تا با همکارى اســتاندارى اصصفهان و 
بانک هاى عامل پرداخت شــود، توضیــح داد: نیاز 

است شرکت هاى تولیدى در حوزه ون و مینى بوس 
به کیفیت تولید برســند زیرا بازار خودرو کشور نیاز 
زیادى به تامین خودرو متوســط دارد و نیاز اســت 
افراد به دانش روز مســلط شــوند و تولیدات شان 

رقابت پذیر باشد.
معاون اجرایى رئیس جمهور پیرامون رفع 
موانع تولید واحدهاى تولیدى اســتان با 
یادآورى اینکه از این واحد به عنوان نمونه 
بازدید کردیم، توضیح داد: بخشى از رفع 
موانع تولیــد به دســتگاه هاى اجرایى و 
بخشى به سرمایه گزاران بازمى گردد یعنى 
نیاز است که از 2 جهت حرکت انجام شود، 
هم سرمایه گذاران همت مضاعف داشته 
باشند و هم دولت موانعى که فراروى تولید 

است بردارد.
وى در پایان خبر داد: در این ســفر بالغ بر 30 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت پیش بینى شده تا بانک هاى 
عامل در اختیار اســتان قرار دهند و اســتاندارى و 
دستگاه هاى اجرایى با هماهنگى، آن را به طرح هاى 

اقتصادى پرداخت کند.

اختصاص 30 هزار میلیارد تومان براى طرح هاى 
اقتصادى استان 

رئیس جمهور با بالگرد از رودخانــه زاینده رود و تاالب 
گاوخونى دیدن کرد.

آیت ا... سید ابراهیم رئیســى که در بدو ورود به استان 
اصفهان، مهمترین مشکل استان را کم آبى عنوان کرده 
بود، در اولین بخش از برنامه هاى سفر به اصفهان در روز 
پنج شنبه، با بالگرد از بخش هایى از رودخانه زاینده رود و 

تاالب گاوخونى دیدن کرد.
رئیس جمهور همچنین در روســتاى قلعه باال در حاشیه 
زاینده رود حضور یافته و از نزدیک با کشاورزان و اهالى 
این منطقه دیدار و گفتگو کرد و در جریان مشکالت آنها 

قرار گرفت.
رئیس جمهور در مالقات با مردم این منطقه اظهار داشت: 
در بین برنامه هاى مختلف سفر و بازدیدهایى که براى 
این سفر برنامه ریزى شــده است، اولین برنامه را حضور 
در این محل قرار دادیم تا از نزدیک در جریان مشکل کم 

آبى مردم روستاى قلعه باال قرار بگیریم.
وى افزود: برخى پیشنهاد کردند که همزمان با روزهاى 
پرآب زاینده رود به اصفهان سفر کنم، اما بنده گفتم اتفاقا 
در مقطع و زمانى که مســائل مردم حادتر است باید به 
این استان بروم و از نزدیک مشــکالت مردم را ببینم و 

حرف هایشان را بشنوم.
آیت ا... رئیسى اظهار داشــت: بعضى مسئولین از کنار 
مشکالت عبور مى کنند ولى ما به قلب مشکالت مى زنیم 
و ان شــاءا... آنها را حل مى کنیم. رئیس جمهور افزود: 
دولت تهیه طرح جامع آب، مبتنــى بر مدیریت عادالنه 
توزیع و مصرف آب و اعطاى حقوق مردم در این زمینه را 

در دستور کار دارد.
رئیســى تاکید کرد: نقطه اشــتراك و اتفاق مردم همه 

مناطق تکیه بر همین عدالت محورى است.
رئیس جمهور در جمع کشــاورزان شرق اصفهان اظهار 
داشت: باید به قانون عمل شــود و تقسیم عادالنه آب 
صورت گیرد، طرحى جامع که بتوانــد هم عدالت را در 
برداشته باشــد و هم مبتنى بر قانون باشد تا هرکسى به 

حق خود برسد.
وى افزود: در زمان کمبود نیز هر کس و منطقه اى حقى 
دارد و حق تعریف شده اســت و مى تواند به حقوق خود 
برســد؛ این که در هر منطقه مردم مى خواهند به عدالت 
رفتار شود، نقطه اى است که همه مى توانیم برآن توافق 
کنیم. رئیسى خاطرنشان کرد: باید طرح تقسیم عادالنه 
آب در منطقه عمل شــود به نحوى که افراد به حق خود 

برسند.
رئیس جمهور همچنین یادآور شــد: در بسیارى از این 
روستاها منطقه اى نیست که شــهید و جانباز و ایثارگر 
تقدیم انقالب نکرده باشد، ما معتقدیم در جمع مردمانى 
آمدیم که هــم در مقابل دشــمنان انقالب اســالمى 
ایستادگى جانانه کردند و هم در جایگاه یک تولیدکننده 
ارزشمند هستند و نه فقط براى خود بلکه براى مردم کل 

کشور تولید دارند.

مشکل کم آبى قابل رفع است
آیت ا... سید ابراهیم رئیسى روز پنج شنبه در بدو ورود به 
استان اصفهان در گفتگو با خبرنگاران درباره اهداف سفر 
دولت مردمى به این استان گفت: اصفهان، استان ایثار و 
شهادت، علم و فرهنگ و هنر، دین مدارى و والیتمدارى 
و مهد پرورش فالسفه و حکما، فقیهان و سرداران رشید 
و دالوران بسیارى است که نه فقط براى اصفهان بلکه 

براى کشور و جهان اسالم، مایه افتخار هستند.
رئیس جمهور افزود: اســتان اصفهان در دفاع مقدس، 
نقشى مثال زدنى داشــت. 23 هزار شهید و قریب به 50 
هزار ایثارگر همه گواه بر این است که حقیقتًا اصفهان، 
استان انقالب و استان دفاع از ارزش هاى انقالب اسالمى 

است.
دکتر رئیســى با بیان اینکه این صفات براى همه بویژه 
براى مسئوالن مسئولیت آفرین است، اظهار داشت: باید 
نسبت به اصفهان توجه خاصى داشت تا مشکالت مردم 

استان را اذیت نکند.

رئیس جمهور اصفهان را استان استعدادها و ظرفیت هاى 
فراوان توصیف و تصریح کرد: اصفهان، استان کشاورزى، 
گردشگرى و صنعت اســت که مى تواند به قطب علم 
و فناورى تبدیل شــود. در کنار اینها مهم ترین ظرفیت 
اصفهان نیروى انســانى کارآمد و تحصیلکرده اى است 

که در استان داریم.
آیت ا... رئیسى با اشاره به اینکه بیش از همه مشکالت 
کم آبى مردم اســتان را رنج مى دهد، خاطرنشــان کرد: 
کم آبى از مسایلى اســت که دولت براى رفع آن برنامه 
دارد و اطمینان داریم با کمک مسئوالن محترم و مردم 

عزیزمان در این استان، این مشکل قابل رفع است.
رئیس جمهور رفع مشــکل کم آبــى را نیازمند نوعى از 
مدیریت دانست که در اعمال این مدیریت مردم همراه 
دولت خواهند بود و گفت: به این نکته در سفر توجه شده و 

اعتباراتى در نظر گرفته شده است.
رئیسى افزود: متاســفانه طرح هاى نیمه تمامى در این 
اســتان هســت که اجراى آنها از دهه 60 آغاز شــده 
اســت. باید بررســى کرد که چرا طرح هایى از دهه 60 
تاکنون در اینجا نیمه تمام مانده و همچنان به ســامان 
نرسیده است. این از جمله مسایلى است که مردم را رنج 

مى دهد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه یکى از دغدغه هاى مردم 
اصفهان پروژه ها و طرح هاى نیمه تمام اســت، اظهار 
داشت: در همه استان ها طرح هاى نیمه تمام داریم لذا در 
سفرهاى دولت مردمى به استان ها اجراى طرح جدیدى 

آغاز نمى شود.
آیت ا... رئیســى تصریح کرد: اگر ضرورت ایجاب کند 
اجراى طرح هاى جدید را نیز آغــاز مى کنیم، اما عمده 
برنامه ما در سفرهاى اســتانى دنبال کردن نهضت به 
سامان رســاندن طرح هاى نیمه تمام است. طرح هایى 
جلوى چشم مردم داریم که گاه اجراى آنها بین 10 تا 30 
سال در یک شهرستان و مرکز استان به طول انجامیده و 

مردم را رنج مى دهد.

رئیس جمهور در دیدار با کشاورزان شرق اصفهان خواستار شد:

آب باید به صورت عادالنه
 تقسیم شود

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: تأمین آب 
شرب استان اصفهان، اولویت نخست این استان بوده، 
بسته کاملى براى تأمین منابع آبى زاینده رود پیش بینى 

شده است.
على سالجقه که در جریان سفر رئیس جمهور و هیئت 
دولت به اصفهان، به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور 
در شهرســتان هاى لنجان و مبارکه حاضر اســت، در 
جمع خبرنگاران اظهار داشــت: تأمین آب شرب استان 
اصفهان، اولویت نخســت این اســتان است. پیگیرى 
مشکالت مربوط به محیط زیست، کشاورزى و صنعت 
در اولویت هاى بعدى قرار دارد و براى رفع این مشکالت 

الزم است که طرح جامعى براى حوضه آبریز زاینده رود 
ارائه شود.

وى با اشــاره به موضــوع بازچرخانــى آب ادامه داد: 
خوشبختانه صنایع اصفهان به سمت بازچرخانى حرکت 
کرده اند، به طورى که بعضــى از صنایع کامــًال آب را 
بازچرخانى و مورد اســتفاده قرار مى دهند که این مهم 

بارى را از زاینده رود برمى دارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره چاه هاى غیر 
قانونى تصریح کرد: پلمب چاه ها یکى دیگر از برنامه ها 
براى تأمین منابع آبى است، زمانى که از زاینده رود استفاده 
مى شود، نباید از آب چاه استفاده کرد چراکه سفره هاى 

زیرزمینى با مشکل مواجه است؛ از سوى دیگر با بحث 
فرونشست زمین در شــهر اصفهان مواجهیم و باید این 

موضوع مدیریت شود.
ســالجقه افزود: آبى که در زاینده رود جارى اســت 
صرفًا باید براى حقابه خود این معبر عبورى از شــهر 
اصفهان و رسیدن به تاالب گاوخونى مدیریت شود. از 
وزارت جهاد کشاورزى خواسته ایم که در قالب الگوى 
کشت، کشت مناســب این مناطق را معرفى کند. 60 
کیلومتر از رودخانه زاینده رود در شهرســتان لنجان 
جریان داشته که با مشــکالت پیش آمده، کشاورزان 

در مضیقه هستند.

نماینده مردم شاهین شــهر، برخوار و میمه در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: در بازدیدى که رئیس جمهور از 
هسا داشتند، بودجه اى براى این مجموعه در نظر گرفته 
شد تا با استفاده از آن به نیت امام رضا(ع) هشت فروند 

هواپیماى مسافربرى تولید شود.
حســینعلى حاجى دلیگانى در جلسه شــوراى ادارى 
شهرســتان شاهین شــهر کــه بــا حضــور وزیر 
آموزش وپرورش برگزار شد، اظهار کرد: رئیس جمهور با 
حضور در استان اصفهان از شرکت صنایع هواپیماسازى 

ایران (هسا) در شاهین شــهر بازدید کرد و از اقدامات 
صورت گرفته در این مجموعه ابراز رضایت کرد.

وى بــا بیان اینکه رئیــس جمهور در بازدیــد از این 
مجموعه دســتور داد که بودجه اى در اختیار آن قرار 
داده شود تا با استفاده از این بودجه به نیت امام رضا (ع) 
هشت فروند هواپیماى مسافربرى تولید شود، افزود: 
هم اکنون چهار فروند هواپیماى بارى در دست تولید 
است و قرار اســت چهار فروند هواپیماى مسافربرى 

دیگر نیز تولید شود.

فرمان رئیس جمهور 
براى تولید8 فروند هواپیما در هسا

تأمین آب شرب اصفهان در اولویت است
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شرکت تایوانى ام اس آى در ماه جارى نخستین لپ تاپ جهان با نمایشگر او ال اى دى 
240 هرتزى جهان را عرضه مى کند. این لپ تاپ مخصوص بازى هاى رایانه اى است.

 گیزموچاینا اعالم کرد، ماه گذشته شرکت آمریکایى- سنگاپورى ریزر اعالم کرد نسل 
جدید رایانه «ریزر بلید15» با نمایشــگر او ال اى دى 240 هرتز ساخته مى شود. این 
محصول قرار است در سه ماهه چهارم 2022 میالدى به بازار عرضه شود اما شرکت 
MSI نیز اعالم کرد لپ تاپى با همین نمایشگر البته در موعدى نزدیک تر براى فروش 

عرضه مى کند.
ریزر بلید 15 با عنوان نخستین لپ تاپ جهان با نمایشگر او ال اى دى 240 هرتز تبلیغ 

مى شد، اما اکنون این لپ تاپ عنوان مذکور را از دست داده است.
این عنوان اکنون لپ تاپ HX Raider GE۶۷ شرکت ام اس آى تعلق دارد که به تازگى 
رونمایى شده اســت. طبق اطالعات موجود، این نمایشگر که در یک شرکت کره اى 
ساخته مى شود نیز روى لپ تاپ 15.6 اینچى ام اس آى براى 
نخستین بار عرضه مى شود. همچنین این 
شرکت کره اى تولید انبوه پنل نمایشگر را 

آغاز کرده است.
نمایشگر مذکور وضوح 2560 در 1440 
پیکسل با رفرش ریت 240 هرتز دارد. 
 0.۲ms ســرعت واکنش نمایشــگر

است.

نرم افزار داشــبورد خودروى اپل در مقایسه با سرى قبلى 
خود به نمایشگرهاى اطالعات ســرگرمى خودرو مجهز 

شده است.
به تازگى، شرکت اپل در مورد نحوه استفاده از iPad براى 
همکارى در ارائه هاى تجــارى و اینکه چگونه نرم افزار به 
نمایش مصرف ســوخت روى داشــبورد خودرو ها کمک 

مى کند، صحبت کرد.
 اپل با نمایش داشبورد جدید خودرویى مى تواند داده هاى 
ابزار هاى اصلى مانند ســرعت، ســطح سوخت و مسافت 
پیموده شــده بنزین را نمایش دهد. اپل گفت که در حال 
مذاکره با خودروســازانى مانند فورد موتور (F.N)، نیسان 
 (T.7267) و هوندا (MBGn.DE) مرسدس بنز ،(T.7201)
است.  البته خودرو هایى که داراى این نرم افزار هستند هنوز 

مشخص نشده اند.
براساس گزارش ها، این نرم افزار نسبت به نسخه هاى قبلى 
که به نمایشگر هاى اطالعات سرگرمى خودرو براى پخش 
موسیقى و نمایش نقشــه ها محدود مى شد، به روزرسانى 
شده و به سیستم هاى اصلى رانندگى متصل مى شود. نرم 
افزار خودروى اپل از سال 2014 در وسایل نقلیه همچون 

چند موتور سیکلت براى کاربران در دسترس بود.
گفته شده که Polestar، سازنده خودرو هاى برقى ممتاز در 
حال نصب نسخه فعلى Apple CarPlay در خودرو هاى 
Polestar 2 خود است. کدام دســته از این نوع خودروها 

مجهز به نسخه جدید برنامه مذکور مى شوند.
آیپد اپل نیز اصالحاتى را دریافت کــرد تا کاربران بتوانند 
با برنامه ها و نمایشــگر هاى متعدد بــه راحتى با یکدیگر 
همکارى کنند. این شــرکت همچنین برنامــه اى به نام 
Freeform را پیش نمایش کرد که بــه عنوان یک تخته 

ســفید مجازى عمل مى کند و کاربران مى توانند با ضربه 
زدن بر روى آن در جلسات ویدئویى شرکت کرده و از طریق 
ســرویس FaceTime اپل، ایده هاى خود را در جلسات 

ویدیویى به اشتراك بگذارند.
 Passkeys گفتنى اســت که اپل فناورى جدیدى به نام
را براى جایگزینى رمز عبور در وب ســایت ها معرفى کرد. 
Passkey ھــا از رمز هاى عبور سنتى، ایمن تر هستند، زیرا 

Passkey ھــا هرگز در یک وب ســرور ذخیره نمى شوند. 

این شرکت گفت که در تالش اســت تا امکان استفاده از 
Passkeys را در دستگاه هاى غیر اپل نیز فراهم کند.

به نظر مى رسد که ما به انتشار نسخه ى نهایى سیســتم عامل جدید گوگل یعنى 
اندروید 13 نزدیک  تر شــده ایم، زیرا امروز گوگل از انتشار سومین نسخه ى بتاى 
اندروید 13 براى گوشى هاى پیکسل پشتیبانى شده خبر داده است. باید خاطر نشان 
کنیم که سومین نسخه ى بتاى اندروید 13 توسعه دهندگان را به نقطه  عطف مهمى 

در راستاى بهینه سازى سیستم عامل که پایدارى پلتفرم اندروید است، مى رساند.

اندروید 13 چه زمانى عرضه مى شود؟
با احتساب ســومین نســخه  بتاى اندروید 13، گوگل تاکنون 4 نسخه  ى بتا از این 
سیستم عامل را منتشر کرده است (بتاى 1، بتاى 2 و بتاى 2.1). برخالف نسخه هاى 
بتاى قبلى، این نســخه  ویژگى هاى جدید زیادى را معرفى نمى کند، اما در عوض 
سیستم عامل اندروید 13 را به پایدارى پلتفرم مى رســاند. ماه قبل بود که گوگل 
دومین نسخه  بتاى اندروید 13 را ارائه کرد تا یک قدمى دیگر در راستاى بهینه سازى 
و رسیدن به عملکرد پایدار این سیستم عامل مورد انتظار که قرار است پاییز امسال 

رسما عرضه شود بردارد.
نسخه هاى بتاى آینده  این سیستم عامل تنها اصالحات و تغییرات جزیى 

نسبت به این نســخه خواهند داشــت. اکنون توسعه دهندگان 
مى تواننــد کار روى ســازگارى اندرویــد 13 را بــراى 

اپلیکیشن هاى خود شروع کنند، زیرا با رسیدن به پایدارى 
پلتفرم مى دانند که این سیســتم عامل از هم اکنون تا 

زمان انتشار نهاییش تغییر چندانى نخواهد کرد. اگر 
به دلیل ناپایدارى نسخه هاى قبلى بتاى اندروید 13 

از نصب آن خوددارى کرده اید، با خیالى راحت تر مى توانید این نسخه  بتا را نصب 
کنید. اگرچه نســخه هاى بتا دچار باگ  و ضعف هایى هستند، اما در نسخه سوم بتا 
این مشکالت بســیار کمتر از قبل خواهد بود. بنابراین اگر از کاربران گوشى هاى 
پیکسل 4 یا باالتر هستید، مى توانید جدیدترین نســخه  بتاى اندروید 13 را روى 

پیکسل خود نصب کنید.
اصطالح پایدارى پلتفرم گوگل براى زمانى اســت که یک نســخه  سیستم عامل 
اندروید به نسخه ى نهایى  خود نزدیک شده باشــد. به بیان دیگر، پایدارى پلتفرم 
به این معنى است که سیســتم عامل اندروید 13 به  APIهاى داخلى و خارجى و 
همچنین رفتارهاى نهایى اپلیکیشــن ها رسیده است. در 
واقع از این نســخه  به بعد، توســعه دهندگان انتظار 
تغییرات بیشترى که مى توانند روى اپ هایشان تأثیر 

بگذارند را نخواهند داشت.
همانطور که در ابتداى خبر به آن اشاره شد، این نسخه 
قابلیت هاى جدید چندانى ندارد و اکثر قابلیت هاى آن را 
در بتاى دوم اندروید 13 دید ه ایم. به طور کلى مى توان گفت 
که کاربران در اندروید 13 براى شخصى سازى بخش هاى 
مختلف سیســتم عامل به رنگ هاى بیشترى دسترسى 
دارند. این سیستم عامل همچنین تمرکز جدیدى بر حفظ 
حریم خصوصى و امنیت، بهره ورى و پشتیبانى بهتر از 
تبلت ها و صفحه نمایش هاى بزرگ بر اساس شیوه اى که 

با اندروید ۱۲L آغاز شده را به همراه دارد.

ظرفیت کاربرانى کــه مى توانند در یک گروه چت در واتس اپ حضــور پیدا کنند، دو 
برابر شد.

 پیش از این محدودیت ظرفیت گروه هاى واتــس اپ، 256 نفر بود اما اکنون 512 نفر 
مى توانند در یک گروه حضور داشته باشند. این تغییر حدود یک ماه بود که در نسخه هاى 

بتاى واتس اپ مشاهده شده بود اما سرانجام براى همه کاربران عرضه شد.
کاربران با به روزرسانى نسخه هاى اندرویدى و iOS اپلیکیشن واتس اپ خود، مى توانند 
از این به روزرسانى بهره مند شوند. این تغییرات ممکن است همزمان براى همه قابل 
دسترس نباشد و شاید الزم باشد بعضى از کاربران مدت طوالنى ترى براى دسترسى 

به آن صبر کنند.
این به روزرسانى به صورت خودکار، محدودیت ظرفیت اعضاى یک گروه را تغییر خواهد 
داد و کاربران مى توانند این تغییر را در زمان ایجاد یک گروه جدید مشاهده کنند. این اتفاق 

خوبى براى سازمان هایى اســت که از واتس اپ براى ارتباط با 
شمار زیادى از اعضاى خود استفاده مى کنند.
 اطالعات نســخه بتاى واتس اپ همچنین 

نشان داده است که این شرکت سرگرم 
کار روى قابلیت ارســال نسخه 

پشتیبان گیرى به گوگل درایو 
و اعمال تغییراتى در قابلیت 

استاتوس است که تغییر سریع تر 
آن راحت تر مى کند.

به تازگى ویژگى جدیدى به اینستاگرام اضافه شده است. این شبکه اجتماعى اکنون این 

کان را به کاربران مى دهد که حداکثر سه پست یا ریلز را در باالى نمایه خود پین کنند؛ 
ام

درست مانند پست هاى پین شده در تیک تاك و توئیتر.

 ویژگى جدید اینستاگرام، انعطاف پذیرى بیشترى براى بیان پست هاى مهم در اختیار 

ر خط مقدم اینستاگرام شما قرار مى گیرند، 
کاربران قرار مى دهد. پست هاى پین شــده د

گویى که تازه آن ها را پست کرده اید.

براى پین کردن یک پست باید ابتدا روى سه نقطه در گوشه سمت راست باالى آن پست 

ضربه زده و سپس Pin to your profile را انتخاب کنید. آخرین پست پین شده، در باال 

سمت چپ (مکان اولین پست) قرار مى گیرد. اینستاگرام از ابتداى سال جارى در حال کار 
بر روى این ویژگى مى باشد.

 " الساندرو پالوزى" یک توسعه دهنده و مهندس معکوس، اولین بار این ویژگى را در ژانویه 

شاهده کرد و اینستاگرام به طور رسمى آزمایش این ویژگى را در ماه آوریل اعالم کرد.
م

توانایى پین کردن پست ها اکنون براى همه کاربران جهان در دسترس قرار گرفته است. 

"آدام موسرى" مدیر اینستاگرام در ویدئویى که در خصوص این ویژگى منتشر کرده است، 

مى گوید: «پروفایل اینستاگرام هر شخص، فضایى براى معرفى اوست. ما به دنبال راه هاى 

بیشترى براى ارائه تجربیات بهتر به کاربران در این زمینه هستیم.» امکان پین کردن یک 

مایه به کاربران این امکان را مى دهد که پست مورد عالقه شان را که در 
پست خاص به ن

پست هاى قدیمیشان مدفون شده است، برجسته کنند.

این ویژگى همچنین براى حساب هاى تجارى که مرتب پست مى گذارند و مى خواهند یک 

ر حال حاضر، کاربران اینستاگرام مى توانند 
پست خاص را برجسته تر کنند، مفید است. د

استورى ها را به نمایه خود پین کنند.

 ویژگى جدید قابلیت را براى پست ها گسترش مى دهد. پیش از این کاربران مى توانستند 

یک پست خود را استورى کرده و سپس آن استورى را پین کنند. ویژگى جدید این فرآیند 
را بسیار ساده تر کرده است.

؟چرا هکرها به دنبال مشاغل کوچک مى روند با افزایش روزافزون کسب وکارهایى که به صورت آنالین فعالیت مى کنند، تهدیدات 
بیشترى نسبت به گذشته براى کسب وکارها و مشتریان آن ها وجود دارد.

 جهان در ســال 2021 شــاهد افزایش 105 درصدى حمالت باج افزار بود. با افزایش 
روزافزون کسب وکارهایى که به صورت آنالین فعالیت مى کنند و به  شدت از اینترنت 
استفاده مى کنند، تهدیدات بیشترى نســبت به گذشته براى کسب وکارها و مشتریان 
آن ها وجــود دارد. مجله جرایم ســایبرى گــزارش مى دهد که پیش بینى مى شــود 
خسارت هاى مالى جرایم سایبرى جهانى 15 درصد ســال به سال رشد کند و تا سال
 2025 به 10.5 تریلیون دالر برسد که نسبت به ســال 2015 از 3 تریلیون دالر بیشتر 

مى شود.
امنیت سایبرى براى شرکت هاى کوچک و متوسط به یک نگرانى عمده تبدیل شده 
است و جى بى هکرز به مواردى اشــاره کرده که نمى توان امنیت سایبرى شرکت هاى 

کوچک و متوسط را نادیده گرفت. 

در خطر بودن داده ها
خبرها اغلب موارد نقض داده هایى را گزارش مى کند که روى شرکت هاى بزرگى مانند 
فیس بوك، آمازون و گوگل تأثیر مى گذارد. اما این بدان معنا نیست که نگرانى کمترى 
براى امنیت سایبرى شرکت هاى کوچک و متوسط وجود دارد. شرکت آى بى ام گفته 
است که میانگین خسارت مالى نقض داده براى شرکت هاى کوچک و متوسط با کمتر 

از 500 کارمند 2.98 میلیون دالر است.
برخى از پیامدهاى احتمالى نقض داده ها این است که به خطر انداختن داده هاى حساس 
مشترى مى تواند منجر به جریمه، خسارت و مطالبات بیمه شود، نقض گسترده داده ها 
مى تواند منجربه از دست رفتن اعتبار شرکت شود، این عوامل و سایر عوامل عدم رعایت 

امنیت سایبرى مى توانند بر درآمد تأثیر منفى بگذارند.
شرکت هاى کوچک و متوسط جهت رســیدگى به نقض داده ها و امنیت سایبرى خود 
مى توانند از ابزارهاى امنیتى استفاده کنند که توسط شرکت هاى پیاده سازى راه حل هاى 

امنیتى ارائه مى شود.
 اگر زیرساخت هاى امنیت سایبرى شما داراى نقص است، اکنون زمان خوبى براى رفع 

این نگرانى ها خواهد بود.

به خطر افتادن ایمیل شرکت
ایمیل توسط اکثر شرکت ها براى ارتباطات داخلى و خارجى، تجارى و شخصى استفاده 
زیادى مى شود. مجرمان ســایبرى این تمایل را به خوبى مى دانند و مى توانند از این 

واقعیت سوءاستفاده کنند.
 تهدیدات ایمیل تجارى به اختصار (BEC) یا (EAC) نامیده مى شــود، در این روش 
مهاجمان ایمیل هایى با ظاهرى قانونى ارســال مى کند که تشخیص آنها را سخت تر 
مى کند. تهدیدات BEC شامل ایجاد سناریوهایى کامال قابل قبول براى سوءاستفاده از 

کاربر نهایى و سرقت منابع از کسب وکار است.
خسارت مالى حمالت BEC بسیار زیاد است، گاردین دیجیتال نشان داد که میانگین 
خسارت حمله BEC از 54 هزار دالر در سه ماهه اول سال 2020 به 80 هزار دالر تنها 
در سه ماهه دوم افزایش یافته بود. در حالى که حوزه هاى رسیدگى بسیارى در امنیت 
سایبرى براى کسب وکارهاى کوچک وجود دارد، BEC به یک نگرانى فزاینده تبدیل 

شده است.

کالهبردارى هاى فیشینگ انحراف حقوق و دستمزد
کالهبردارى هاى انحراف حقوق و دســتمزد را مى توان زیرمجموعه اى از حمالت به 
خطر انداختن ایمیل هاى تجارى در نظر گرفت زیــرا آنها معموال از ایمیل هاى ظاهرا 

قانونى استفاده مى کنند. 
با این حال، در نهایت، این نوعى فیشینگ است. مهاجمان با توجه به داده هاى کافى 
که براى جعل هویت کارمندان را دارند، یک ایمیل با قید فوریت ارســال مى کنند و 

درخواست تغییرات در اطالعات حساب بانکى کارمندان مذکور را دارند.
اگر در موضوع ایمیل کلمه به قید "فوریت" درج شده باشد، ممکن است یک ایمیل جعلى 
باشد و کارمند شرکت متوجه نشود مگر اینکه در مورد تهدیدات سایبرى براى مشاغل 
کوچک آموزش دیده باشد و در غیر این صورت به راحتى در معرض کالهبردارى هاى 

انحراف حقوق و دستمزد قرار بگیرید. 
راه حل هاى جامع امنیت سایبرى براى شرکت هاى کوچک و متوسط 

باید شامل یک برنامه آموزشى دقیق باشد.

حمالت باج افزار
تصور اینکه شرکت شما دچار حمالت باج افزار نمى شود کامال اشتباه است و باید جانب 

و احتیاط را رعایت کرد. متالیک گزارش مى دهد که 46 درصد از شرکت هاى کوچک 
متوسط قربانى حمالت باج افزار شده اند و 10 درصد از قربانیان در نهایت 

باج را پرداخت مى کنند. با این حال، پرداخت باج یک راه حلى براى 
برطرف کردن این موضوع نیست، زیرا این مجرمان سایبرى را 

تشویق مى کند تا به گرفتن باج از سایر مشاغل ادامه دهند. 
همچنین پس از پرداخت باج عالوه بر از دست رفتن اعتبار و 

شهرت مجرمان سایبرى اطالعات را بازیابى نمى کنند.

چرا هکرها به دنبال مشــاغل کوچک 
مى روند؟

با توجه به اینکه شرکت هاى بزرگتر معموال منابع 
بیشــترى براى بهره بردارى دارند بنابراین، 

آیا منطقى نیســت که مجرمان سایبرى 
به جاى ســروکله زدن با شرکت هاى 

کوچکتر، به دنبال ســازمان هاى 
بزرگتر باشند؟ حقیقت این است 

زیرساخت هاى 

امنیت ســایبرى مشــاغل کوچک معموًال ضعیف تر از ســازمان هاى بزرگ است. 
کسب وکارهاى بزرگ اغلب منابع بیشترى از اســتعدادهاى فناورى در اختیار دارند، 

نرم افزارها و رویکردهاى پیچیده ترى براى کاهش حوادث دارند.
بنابراین کسب وکارهاى کوچک و متوسط در برابر حمالت هکرها آسیب پذیرتر 
هســتند و هدف بهترى براى هکرها خواهند بود، حتــى اگر داده هایى که 
ممکن است یک شرکت بزرگتر داشته باشــد، کسب وکارهاى کوچک 
و متوسط  نداشــته باشــند. در برخى موارد، هکرها ممکن است فقط  
نیمى از ســختى هاى نفوذ را براى دســتیابى به همان درجه سرقت 
داده ها تحمل کنند. شرکت هاى کوچک و متوسط حتى اگر توانایى 
پرداخت هزینه هــاى افزایش امنیت ســایبرى مانند 
کسب وکارهاى بزرگ تر را ندارند، بهتر است 
روى نرم افزار، آموزش کارمندان و یک 
متخصص حقوقى سرمایه گذارى 
کنند. اگر چه ممکن است امنیت 
سایبرى خســته کننده و پرهزینه 
به نظر برسد، اما محافظت در برابر 
تهدیدات احتمالــى، طول عمر و 
موفقیت کسب وکار شما را تضمین 

مى کند.

عرضه نخستین لپ تاپ جهان
 با نمایشگر او ال اى دى 240 هرتزى

ظرفیت اعضاى گروه هاى واتس اپ 
دو برابر شد

رونمایى شده اســت. طبق اطالعات موجود، این نمایشگر که در یکشرکت کره اى
6ساخته مى شود نیز روى لپ تاپ 15.6 اینچى ام اس آى براى
نخستین بار عرضه مى شود. همچنین این
ر شرکت کره اى تولید انبوه پنل نمایشگر

آغاز کرده است.
0 در 440 0نمایشگر مذکور وضوح2560
0پیکسل با رفرش ریت 240 هرتز دارد
.۲msســرعتواکنش نمایشــگرs

ااست.

ند این تغییر را در زمان ایجاد یک گروه جدید مشاهده کنند. این اتفاق 
هایى اســت که از واتس اپ براى ارتباط با

ى خود استفاده مى کنند.
نننننننین تاى واتس اپ همچ
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گوگل سومین نسخه  بتاى اندروید 13 را منتشر کرد
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اپل نرم افزار داشبورد خودروى خود را نیز 
پین کردن 3 پست در پروفایل اینستاگرام ممکن شدبه روزرسانى کرد

 .
 
 

دانشــمندان گزارش مى دهند با بررسى ســیگنال هاى کم مصرف شخص 
دیگرى مى تواند مکان شما را ردیابى کند.

حریم شــخصى در حوزه فضاى مجازى اهمیت بسزایى دارد.اما جالب است 
بدانید ، صرف نظر از ساخت و مدل تراشــه بلوتوث( BLE) در تلفن شما، این 
تراشه داراى نقص هاى کوچکى اســت که به سیگنال آن اثر انگشت متمایز 

مى دهد. این اثر انگشت منحصر به یک تراشه است.
به گفته محققان دانشگاه کالیفرنیا - ســن دیگو، اگر فردى در ابتدا بتواند اثر 
انگشت ســیگنال BLE را که مى دانست از تلفن شــما مى آید دریافت کند، 
متعاقبًا مى تواند تشــخیص دهد که آیا آن تلفن در یک مکان مشخص است 

یا خیر.
آن ها توانستند این کار را با اســتفاده از یک گیرنده ارزان قیمت انجام دهند، 
که به آن ها اطالع مى دهد که آیا سیگنالى با آن اثر انگشت در منطقه منتشر 

مى شود یا خیر.

در آزمایش هاى میدانى، دانشمندان توانستند چندین اثر انگشت منحصر به 
فرد BLE را از تلفن هاى موجود در مکان هاى عمومى شلوغ شناسایى کنند، 

به عالوه آن ها توانستند یک داوطلب حامل تلفن را در هنگام ورود و خروج از 
خانه خود ردیابى کنند. با این حال، تعدادى محدودیت براى تکنیک ردیابى 

وجود دارد.
براى شروع، گیرنده باید در محدوده فیزیکى سیگنال BLE باشد که معموًال 
بیش از 30 فوت (9 متر) نیســت. عالوه بر این، این تکنیک به مقدار کافى از 
تخصص فنى از طرف شــخصى که ردیابى را انجام مى دهد، نیاز دارد؛ و در 
نهایت، تغییرات در عواملى مانند دماى محیــط مى تواند ویژگى هاى متمایز 

سیگنال را تغییر دهد.
با این وجود، تیم UC San Diego اکنون به دنبال راه هایى براى پنهان کردن 
اثر انگشت BLE موبایل از طریق پردازش ســیگنال دیجیتال در میان افزار 

دستگاه است.
 IEEE مقاله اى درباره این تحقیق اخیرا در کنفرانس امنیت و حریم خصوصى

در اوکلند، کالیفرنیا ارائه شده است.

چگونه توسط سیگنال بلوتوث تلفنمان ردیابى مى شویم؟
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5 چیزى که باعث بروز اختالل حافظه مى شود
بدن شما براى عملکرد بهینه به استراحت کافى نیاز دارد. توصیه مى شود هفت الى نه ساعت خواب شبانه با کیفیت داشته 
باشید تا عملکرد ذهنى عالى داشته باشید. ذهن شما در هنگام خواب به ترمیم و بازسازى خود مى پردازد ومسیر هاى نورونى 

(عصبى) مختلف را ساخته یا احیا مى کند. اى مسیر ها براى ایجاد و حفظ حافظه ضرورى هستند.
براى ایجاد این مسیر ها الزم است که تک تک مراحل یک چرخه خواب 90 دقیقه اى استاندارد را تجربه کنید و در صورت 
اختالل در آن (مثال بیدار شدن با سروصدا) مسیرسازى عصبى و در نتیجه حافظه شما دچار مشکل مى شود. براى داشتن 

یک خواب خوب به این چند نکته توجه کنید:
اتاق خواب تان را بهینه کنید: نور را کم کنید، دماى اتاق را متعادل و خنک نگهدارید، و ابزارهایتان را بیرون از اتاق خواب شارژ 

کنید. از نرم و راحت بودن رختخواب و بالش تان هم مطمئن شوید.
از انجام فعالیت هاى سخت در شب بپرهیزید: ورزش کردن در انتهاى روز باعث ترشح آدرنالین میشود که مى تواند 
خواب را مختل کند. خوردن وعده هاى سنگین، نوشــیدن الکل یا کافئین، و دوش گرفتن در انتهاى شب خواب را 

مى پراند.
یک برنامه خواب مرتب داشته باشید: خواب مرتب در زمان همیشــگى ریتم ساعت بدن را تنظیم مى کند و باعث 

مى شود خواب بهترى داشته باشید.
ابزار هاى دیجیتال را کنار بگذارید: نور آبى این ابزار ها از ترشح هورمون 
مالتونین (هورمون خواب) جلوگیرى کرده و شما را بیدار نگه مى دارد.

حافظه شما چقدر خوب عمل مى کند؟ شما هم خودتان را آدمى 
فراموشکار مى دانید؟ شــاید علل اختالل حافظه گاه و بیگاه چیز 
خیلى پیچیده اى نباشد. خوشبختانه، بعضى از این عوامل ریشه 
در سبک زندگى روزمره ما دارند و با کمى مدیریت صحیح قابل 

برطرف شدن هستند.

فقر مواد غذایى ازعلل اختالل حافظه اســت، زیرا مغز و ذهن 
شما براى عملکرد درست به تغذیه درســت نیاز دارد. کمبود 
برخى مواد مغذى مى تواند آن را با مشکل مواجه کند. از جمله 

این مواد مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
اسید هاى چرب امگا-3

افرادى که امــگا-3 بیشــترى مصرف مى کننــد ماده 
خاکســترى بیشــترى در مغز خود دارند که نقش 

بســزایى در تنظیم عواطف، تصمیم گیــرى، و حافظه دارد. 
آن هستند.ماهى، آووکادو، دانه چیا و کتان، ســویا، و گردو از منابع خوب 

ویتامین ب12
ویتامین ب12 محلول در آب نقش مهمى در عملکرد سیستم 
عصبى بازى مى کند. هرچه سن باالتر مى رود احتمال دریافت 
مقدار کافى آن کمتر مى شود که مى توانند در ایجاد فراموشى 

نقش داشته باشد. جگر، غالت غنى شــده، مخمر تغذیه اى، 
برخى انواع ماهى و محصوالت لبنى از منابع آن هستند. 

ویتامین اى
ویتامین اى در بهبود عملکرد ذهنى افراد بســیار موثر است. 
همچنین در مقابل رادیکال هاى آزاد از مغز محاظت مى کند. 
ســبزیجات برگ پهن، روغن هاى گیاهــى، خوراکى هاى 

غنى شده، و دانه ها از منابع آن هستند.

ضعف یا اختالل حافظه معموال در حافظه فعال 
یا کوتاه مدت رخ مى دهد. این حافظه یک منبع 
نامحدود نیست؛ چیزى شــبیه به رم رایانه شما 
اســت. حافظه فعال فقط مى تواند مقدار معینى 
اطالعات را در دســترس نگه دارد و بعد مقدارى از 
آن را رها مى کند. براساس تحقیقات، یک فرد جوان 
سالم تنها سه یا چهار مورد را مى تواند در حافظه فعال 

خود نگه دارد.

پس شاید گاهى اوقات علت فراموشکار بودنتان کار 
بیش از حد کشــیدن از حافظه فعال باشد. مثال باید 
اسم همکارتان را به یاد داشته باشید، تعدادى خوراکى 
بخرید، بلیط سینما تهیه کنید و …. براى جلوگیرى از 

آن روش هاى زیر را امتحان کنید:
هوشیارتر باشــید: براى انتقال اطالعات از حافظه 
کوتاه مدت به بلند مدت باید به آن ها بیشــتر توجه 

کنید.

بنویسید: نوشــتن مواردى که باید به خاطر بسپارید 
مى تواند تاثیر بسزایى روى حافظه تان داشته باشد 
(خود عمل نوشتن اطالعات را به حافظه بلند مدت 

انتقال مى دهد).
محدودیت هایتان را بشناسید: فشار بیش از حد آوردن 
به خود باعث خستگى و آسیب به ذهنتان مى شود. 
مطمئن شوید از استراحت کافى برخوردارید. نه گفتن 

را یاد بگیرید و کارهایتان را اولویت بندى کنید.

 کمبود خواب1

افسردگى
فقر مواد مغذى

دارو ها
دارو هاى مختلفى مى توانند باعث ایجاد فراموشى 

آلپرازوالمدر شما شوند. برخى از آن ها عبارتند از:
آمى تریپتیلین
بروم فنیرامین
کلرفنیرامین
سایمتیدین
دزپپرامین

دیفن هیدرامین
نورتریپتیلین
اکسى بوتینین

پاروکستین
تولترودین

ف هرگونــه دارو در مورد 
بهتر از قبل از مصــر

جانبى  عوارض 
آن تحقیق کنید. 2

ضعف و اختالل حافظه را دارد. براى مقابله با آن راه هاى زیر را تغییر داده و باعث کوچک شــدن حجم هیپوکامپ مى شود که مى یابد. تحقیقات دیگرى نیز مى گوید افسردگى ساختار مغز را نام گلوتامات را علت آن مى دانند که در اثر افســردگى کاهش نیســت، اما برخى مطالعات کمبود یک انتقال دهنده عصبى به عامل ضعف و اختالل حافظه اســت. دلیل قطعى آن مشخص تحقیقات نشــان داده است که افســردگى احتماال مهم ترین 
بیاموزید. مثال از تعهدات و وظایف خود بکاهید یا مراقبه کنید.یک ترکیب خطرناك را مى ســازد. تکنیک هاى مدیریت آن را مدیریت اســترس را یاد بگیرید: اســترس در کنار افسردگى هورمون ها خوب بدنتان را باال مى برد.بگذارید، خــوب بخورید، و خوب بخوابیــد. ورزش کردن هم مراقب خودتان باشــید: براى بهداشت و ســالمت خود وقت یک فرد حرفه اى هستند.مشکالت جسمانى نیازمند درمان و مراقبت و بهبودى از سوى این یک ضرورت اســت. اختالالت روحى و روانــى نیز مانند روان درمانگرها، مشاوران، و روانشناسان ندارند، اما اغلب اوقات کمک بگیرید: بســیارى از افراد دید خوبى به کمک گرفتن از در نظر بگیرید:
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ویتامیــن D یــک ماده مغــذى حیاتى اســت و 
عملکرد هاى مهم بســیارى در بدن دارد. ویتامین 
D مــادر در رحم به نــوزادش منتقل مى شــود و 
به تنظیــم فرآیند هایى از جمله رشــد مغز کمک

 مى کند. 
مطالعه اى نشان داد که سطح ویتامین D مادران در 
دوران باردارى با ضریب هوشى فرزندانشان مرتبط 
است و سطوح باالتر ویتامین D در باردارى ممکن 
اســت منجر به افزایش ضریب هوشــى در دوران 

کودکى شود.
کمبود ویتامین D امرى شایع است؛ با این حال یک 
راه نسبتًا ساده براى جبران آن وجود دارد. دریافت 
ویتامیــن D الزم و کافى از طریــق رژیم غذایى 

ر  ا شــو اســت و همه افراد هم نمى توانند با د
قرار گرفتن در معرض آفتاب این 
کمبود را جبران کننــد، بنابراین 
تنها راه حل کاربردى براى رفع آن، 

مصرف مکمل است.
مقدار مصرف توصیه شده ویتامین 
دى در طــول روز، 600 واحــد 
بین المللى (IU) است. آمریکایى ها به 
طور متوسط، کمتر از 200 واحد ویتامین دى 
را به واسطه رژیم غذایى دریافت مى کنند.
بــراى همیــن اگــر 
مــردم از طریق 
قــرار گرفتــن 
معــرض  در 

خورشــید یا مصرف مکمل ها این کمبود را جبران 
نکنند، احتماًال دچار کمبود ایــن ویتامین خواهند 

شد.
مــواد غذایــى کــه حــاوى مقادیــر زیــادى 
ویتامین D هســتند شــامل ماهى هــاى چرب، 
تخم مــرغ و منابــع غنى شــده مانند شــیر گاو 
و غــالت صبحانه اســت. بــا این حــال تأمین 
ویتامین D مورد نیاز بدن از طریــق رژیم غذایى 

بسیار دشوار است.
براى تعیین سطح مناسب ویتامین D در باردارى، 
تحقیقات بیشترى الزم است، اما جاى امید هست 
که تحقیقاتى از این دســت بتواننــد در این زمینه 

کمک کنند.
به گفته ملیسا ملوگ، سرپرست تحقیق و پژوهش 
در بخش بهداشت، رفتار و رشد کودکان در مؤسسه 
تحقیقات کودکان ســیاتل، ممکن اســت حدود 
80درصد از زنان باردار ســیاه پوســت در ایاالت 
متحــده آمریکا بــه کمبــود ویتامیــن D مبتال 
باشند. حدود 46درصد از زنان باردار شرکت کننده 
در یک مطالعه دچــار کمبود ایــن ویتامین بودند. 
این کمبود در زنان سفید پوست کمتر از زنان سیاه 

پوست بود.
ملیســا ملــوگ ســه نتیجه مهــم را بعــد از این 
مطالعات ارائــه داد:کمبود ویتامیــن D در دوران 
باردارى شایع است و زنان ســیاه پوست بیشتر در 
معرض خطر هســتند، چــون رنگدانــه مالنین 
 D موجود در پوست، ســبب کاهش تولید ویتامین

مى شود.
مقادیــر بــاالى ویتامیــن D در دوران باردارى 
رشــد مغز کودك را افزایش مى دهد و به 
باالتر رفتن بهره هوشــى کودکان منجر 

مى شود.
غربالگرى و مکمل هــاى غذایى، کمبود 
ویتامیــن D را در افــراِد در معرض خطر 
جبران کرده و عملکرد شناختى را در فرزندان 

تقویت مى کنند.

Dویتامیــن D الزم و کافى از طریــق رژیم غذایى روش هاى نابود کردن بوى سیر
ر ا شــو اســت و همه افراد هم نمى توانند با د

قرار گرفتن در معرض آفتاب این 
کمبود را جبران کننــد، بنابراین 
تنها راه حل کاربردى براى رفع آن، 

مصرف مکمل است.
مقدار مصرف توصیهشده ویتامین

دى در طــول روز، 600 واحــد 
بین المللى (IU) است. آمریکایى ها به 
طور متوسط، کمتر از 200 واحد ویتامین دى 
را به واسطه رژیم غذایى دریافت مى کنند.
بــراى همیــن اگــر 
مــردم از طریق 
قــرار گرفتــن 
معــرض  در 

کمک کنند.
به گفته ملیسا ملوگ، سرپرست تحقیق و پژوهش
در بخش بهداشت، رفتار و رشد کودکان در مؤسسه
تحقیقات کودکان ســیاتل، ممکن اســت حدود
80درصد از زنان باردار ســیاه پوســت در ایاالت
Dمتحــده آمریکا بــه کمبــود ویتامیــن D مبتال
46درصد از زنان باردار شرکت کننده 6باشند. حدود
در یک مطالعه دچــار کمبود ایــن ویتامین بودند.
این کمبود در زنان سفید پوست کمتر از زنان سیاه

پوست بود.
ملیســا ملــوگ ســه نتیجه مهــم را بعــد از این
Dمطالعات ارائــه داد:کمبود ویتامیــنD در دوران
باردارى شایع است و زنان ســیاه پوست بیشتر در
معرض خطر هســتند، چــون رنگدانــه مالنین
Dموجود در پوست، ســبب کاهش تولید ویتامینD

مى شود.
Dمقادیــر بــاالى ویتامیــن D در دوران باردارى
رشــد مغز کودك را افزایش مى دهد و به
کودکان منجر بهره هوشــى باالتر رفتن

مى شود.
غربالگرى و مکمل هــاى غذایى، کمبود
Dویتامیــن D را در افــراِد در معرض خطر
جبران کرده و عملکرد شناختى را در فرزندان

تقویت مى کنند.

یک فایده مهم 
مصرف 
ویتامین D که 
کمتر درباره اش 
شنیده اید

اگر شما جزو آن دسته از افرادى هستید که سیر را به خاطر خواص 
غذایى و درمانى آن مصرف مى کنند، مى توانید به جاى مصرف سیر، 

از مکمل هاى آن استفاده کنید.
موثرترین راه از بین بردن بوى سیر این است که ترکیبات سولفورى 
مولد این بو را از دهان حذف کنید. این کار را مى توانید با مســواك 
زدن، استفاده از نخ دندان و دهان شویه انجام دهید. همچنین باید 
زبان خود را حتمًا مسواك بزنید. این کار براى از بین بردن بوى سیر 
بسیار مهم است. سایر راهکار هایى که به شما معرفى مى کنیم نیز 

مى توانند کمک کنند.
شــما مى توانید از این راه ها قبل یا بعد از مسواك زدن یا استفاده از 
نخ دندان استفاده کنید، اما توجه داشــته باشید که حذف ترکیبات 
سولفورى باید حتمًا صورت بگیرد و این راه ها را نمى توان جایگزین 
حذف ترکیبات کرد. اگر شما بدون اینکه ترکیبات سولفورى را از بین 
ببرید، از راه هاى زیر استفاده کنید، اقدامات شما در کاهش بوى سیر 

تأثیر چندانى نخواهند داشت.
لیموترش

استفاده از لیموترش در کاهش بوى سیر بسیار موثر است. لیمو همچنین مى تواند باکترى هاى مولد بوى بد دهان را از 
بین ببرد. سعى کنید بعد از خوردن سیر یک تکه لیموترش را در دهان خود بگذارید و بمکید. همچنین اگر دست شما 

بوى سیر گرفته است، مى توانید با استفاده از آب لیمو، این بو را از بین ببرید.

جعفرى
در بسیارى از مواقع، سرآشپز ها در کنار سیر از جعفرى نیز براى پخت غذا استفاده 

مى کنند، زیرا جعفرى بوى سیر را کاهش مى دهد. مى توانید براى کاهش 
بوى سیر، بعد از مصرف آن مقدارى جعفرى خام بجوید.

شیر
در مطالعاتى که در سال 2010 صورت گرفت ثابت شد که مصرف شیر مى تواند 
بوى سیر را کاهش دهد. محققان معتقدند که چربى موجود در شیر تأثیر ترکیبات 
سولفورى را کاهش مى دهد. در نتیجه تأثیر شیر پرچرب در این خصوص بیش 

از شیر کم چرب است.

هل، نعناع، رازیانه
این دانه ها و گیاهان معطر مى توانند مانند جعفرى بوى ســیر را 

کاهش دهند.

چاى
چاى، خصوصًا چاى ســبز و چاى نعناع، حاوى پلى فنول است. 
پلى فنول ترکیبات سولفورى که سیر ایجاد مى کند را از بین مى برد. 

سعى کنید هنگام خوردن سیر یا پس از آن چاى بنوشید.

آدامس بدون قند
جویــدن آدامس مى تواند بوى ســیر را بپوشــاند و درعین حال 
تکه هاى سیر را که بوى سیر را منتشر مى کنند از بین دندان هاى 

شما خارج کند.

دانه هاى قهوه
بسیارى از افراد معتقدند که جویدن دانه هاى کامل 
قهوه یا آسیاب شده آن پس از خوردن 
سیر مى تواند بوى سیر را کاهش دهد، 
البته الزم نیست این دانه ها را بخورید. 

مى توانید پس از جویدن، آن ها را از دهان 
خود خارج کنید.

استفاده از مکمل هاى سیر
اگر شما جزو آن دسته از افرادى هستید که ســیر را به خاطر خواص غذایى و درمانى آن مصرف مى کنند، مى توانید 
به جاى مصرف سیر، از مکمل هاى آن استفاده کنید. این مکمل ها خواص ســیر را دارا هستند، اما بوى بدى ندارند. 

امیدواریم با استفاده از این راه ها بتوانید بوى سیر را از بین ببرید یا حداقل تأثیر آن را کاهش دهید.

دانه هاىى
بسیارى از افر
قه
س
ال

مى
خو

ذا استفاده 
هش 

شی
در مط
بوى س
سولفو

 اضافه بار حافظه فعال یا کوتاه مدت

از نرم و راحت بودن رختخواب و بالش تان هم مطمئن شوید. کنید.
از انجام فعالیت هاى سخت در شب بپرهیزید: ورزش کردن در انتهاى روز باعث
خواب را مختل کند. خوردن وعده هاى سنگین، نوشــیدن الکل یا کافئین، و دو

مى پراند.
رب مرتب داشته باشید: خواب مرتب در زمان همیشــگى ریتم س ربرک برنامه خوا یی
مى شود خواب بهترى داشته باشید.
ابزار هاى دیجیتال را کنار بگذارید
جلوگ مالتونین (هورمون خواب)

تغییر داده و باعث
ضعف و اختالل
در نظر بگیرید:
کمک بگیرید:
روان درمانگرها
اینیک ضرور
مشکالت جس
یک فرد حرفه
مراقب خودتا
بگذارید، خـ
خ هورمون ها
مدیریت اس
یک ترکیب
بیاموزید. م

اسید هاى چرب امگا
افرادى که امــگا-3

خاکســترى بیش

ضع
یا
نام
اسـ
اطالع
ر آن را
سالمت
خود نگ

 داشته 
ورونى 

صورت 
داشتن 

ب شارژ 

د

فقر موادمغذى
بســزایى در تنظیم عواطف، تصمیم گیــرى، و حافظه دارد. 
نابعخوب از د گ ا نقش داشته باشد. جگر، غالت غنى شــده، مخمر تغذیهاىا

برخىانواع ماهى و محصوالت لبنى از منابع آن هستند. 

تولترودین

در مورد از مصــرف هرگونــه دارو قبل بهتر از
جانبى عوارض 

آن تحقیق کنید.
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فقدان سند مالکیت
آقاى امیر بهاروند با تســلیم دوبرگ استشــهاد شهود مدعى مفقود شــدن سند مالکیت  
فقدان به شماره ى سند مالکیت 811442 سرى ب ســال 99 به شماره دفتر الکترونیکى 
140020302035003421 به میزان ششــدانگ پالك 301/75326 واقع در بخش 16 
حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) اظهار داشته که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابجایى از 
بین رفته چون درخواست صدور المثنى گردیده داراى یک فقره رهنى بانک مسکن شعبه 
مرکزى شاهین شهر به شماره 39125 مورخ 1393/06/24 دفتراسناد رسمى شماره 143 
شاهین شهر و فاقد بازداشتى مى باشد ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب 
آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى ســند مرقوم صدر و به متقاضى 
تســلیم خواهد شــد. 1335606/م الف - على جوانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک

 شاهین شهر /3/284

فقدان سند مالکیت
آقاى مصطفى عابدى فرزند محمد على باستناد دوبرگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضاء شهود در دفتر خانه 235 اصفهان رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود 
بشماره 406347 را که بمیزان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به شماره پالك ثبتى 
301/50551 واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در صفحه ى 
157 دفتر 503 ذیل ثبت 111399 به نام خانم تاجماه مرادى بروجنى فرزند غالمحسین 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب ســند انتقال مع الواسط به شماره ى 115782 
مورخ 1396/04/10 دفتر 104 شاهین شهر به اقاى مصطفى عابدى جونى انتقال یافته  
و معامله دیگرى هم انجام نشده و نحوهى گم شده جابجایى اعالم شده   چون درخواست 
صدور ســند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى 
مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
آگهى تا ده روز اعتراض خــود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شــد. 1335621/م الف - على جوانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شاهین شهر /3/285

فقدان سند مالکیت
خانم مریم محسنى باستناد دوبرگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء شهود در دفتر خانه 
235 اصفهان رســما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود بشــماره 204271 سرى الف 
1400 را که بمیزان ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 301/85659 واقع در بخش 16 حوزه ى 
ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که به شماره دفتر الکترونیک 140020302035014582 بنام خانم 
مریم محسنى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب انتقال قطعى 47992 مورخ 1400/09/01 
در مالکیت مالک فوق الذکر درآمده اســت و معامله دیگرى هم انجام نشده و نحوهى گم شده 
جابجایى اعالم شده چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور 
نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را 
ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مرقوم صدر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. 1335678/م الف - على جوانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شاهین شهر /3/286

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

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

قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 1455 مورخه 1401/03/01 خانم نرجس صالحى نجف آبادى فرزند محمد 
ششدانگ یکبابخانه   باستثناء بهاء ثمینه اعیانى 211/42  مترمربع قسمتى از پالك شماره 
1021   اصلــى واقع در قطعه10 بخــش 11 حوزه ثبت ملک اصفهــان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/3/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/4/12 - 1335145/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/275 

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
آراى شماره 628 و 629 مورخه 1401/01/31 آقاى سید مجتبى اسماعیلیان  سید محمد 
رضا نسبت به  سه دانگ مشاع و آقاى سید روح اله اسماعیلیان نجف آبادى فرزند سید محمد 
رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 380/80  مترمربع 
قسمتى از پالك شــماره 338  اصلى واقع در قطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
-  عادى از مالک رسمى  حسینعلى شریفى فرزند ابوالقاسم از مورد ثبت صفحه 537 دفتر 
21 و سند رسمى به شماره 170995 - 91/04/18 دفتر 23 نجف آباد از مورد ثبت صفحه 74 
دفتر 419 امالك مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/4/12 - 1334216/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/263

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

راى شــماره 1500مورخه 1401/03/03 آقاى بهروز هاشم زاده قلعه شاهى فرزند رحمت 
اهللا نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 160مترمربع قسمتى از پالك شماره 857   
اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/3/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/12 - 
1334800/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/265

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 0488مورخه 1401/01/27 خانم سارا موســوى انالوجه فرزند سید محسن 
نسبت به ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 175/94 مترمربع قســمتى از پالك شماره 4  
فرعى از 554  اصلى واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/3/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/4/12 - 1334854/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/267

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

آراى شماره 1026 و 1036 مورخه 1400/12/17خانم فروغ غیور نجف آبادى فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ  و محمد منتظرى نجف آبادى فرزند مصطفى نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 139/75 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1244   اصلى 
واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشــاعى 
مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/3/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/12 - 
1334187/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/269 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 

به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 0684 مورخه 1401/02/04 آقاى على نادرى بنى فرزند  احمد قلى نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 147/6 مترمربع قسمتى از پالك شماره 400  اصلى واقع 
در قطعه10  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/12 - 1334714/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى/3/273 

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 1184 مورخه 1401/02/20 آقاى  رسول ابراهیمى فرزند محمد رضا نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 210/21 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1043   اصلى 
واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/3/28 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/4/12 - 
1335550/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/277

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
آراى شماره 1019 و 1020 مورخه 1401/02/12  آقاى على محمدى فرزند  خلیل نسبت به 
سه دانگ و خانم مریم حرى نجف آبادى  فرزند یداهللا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 181/55 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1  فرعى از 191  اصلى واقع 
در قطعه10  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/12 - 1335391/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /3/279

آگهى تغییرات
شرکت آریانا گستر اسپادانا شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 17246 و شناسه ملى 
10260381708 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مورخ 1400/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : حمیدر ضا ابو طالبى به شماره ملى 
0569913640 رضا حاجــى احمدى به 
شماره ملى 1288136625 و منصور قاسم 
آقایى به شــماره ملى 1291153608 به 
عنوان اعضاى هیــأت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شــدند. موسسه حسابرسى 
آذرین حساب(حســابداران رســمى) به 
شناســه ملى 10100602370 و مسعود 
ابراهیمى به کدملى0569901731بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى ســال مالى 1400 انتخاب شــدند. 
روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین شده است. تراز نامه وحساب 
سود و زیان ســال مالى 99 تصویب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1335237)

آگهى تغییرات
شرکت پترو پاتله پارســیان سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 51393 و 
شناســه ملــى 10260700350 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1401/03/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - مصطفــى مطهرى به 
شــماره ملى 1291014349 بسمت 
مدیرعامل و رئیــس هیئت مدیره، الهه 
قانعى به شماره ملى 1288145561 
بســمت نایب رئیس هیئــت مدیره و 
نصــرت صدیقى پوده به شــماره ملى 
1281584282 بســمت عضو اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شــدند. - کلیه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات شــرکت با امضاى مدیرعامل 
یا نایب رئیس هیئت مدیــره منفردا و 
با مهر شــرکت معتبر اســت. - ضمنا 
مدیرعامــل مجرى مصوبــات هیئت 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1335329)

آگهى تغییرات
تعاونى روستائى مهرپرور به شماره ثبت 
14 و شناســه ملى 10260004758 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عــادى مــورخ 1400/09/03 و نامه 
شــماره 205/3/184/741/52 مورخ 
1401/3/11 اداره تعــاون روســتایى 
بوئین میاندشــت تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : عملیات وترازنامه وحساب سود و 
زیان سال مالى 1399شرکت وکلیه ارقام 
وموارد ترازنامه وحساب سود و زیان سال 
مذکورمورد تصویب قرارگرفت. مرتضى 
قلى کیخایى کدملى 6219770137 و 
عباس شفیعى کدملى 6219451228 
به سمت بازرسان شــرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند.سرمایه شرکت 
از مبلغ 2.125.600.000 ریال به مبلغ 
82،898،400،000 ریــال افزایــش 
یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى فریدن (1335332)

تاسیس
شرکت سهامى خاص معمارى عمارت آروند شایگان درتاریخ 1401/03/22 به شماره ثبت 71240 به شناسه ملى 14011234633 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور 
پروانه فعالیت نمیباشد: طراحى، طراحى داخلى، نظارت، اجرا، مرمت و بازسازى بناهاى تاریخى و فرسوده طراحى و محاسبات سازه طراحى نما مشاوره 
صفر تا صد امور خدمات ساختمانى ساخت و اجراى مسکونى، ادارى، تجارى، ورزشى و مذهبى انجام پروژه هاى مدیریت پیمان و حق العمل ارائه کلیه 
فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى 
خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و 
خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات 
و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى 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 اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله قلعه طبره ، کوچه میرزا کوچک خان ، کوچه هاشم بیک [23] ، پالك - 11 ، ساختمان مادر ، طبقه دوم ، واحد 5 کدپستى 8154663145 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1401026 مورخ 1401/03/08 نزد بانک ملى شعبه خیابان نشاط اصفهان با کد 3041 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى ســیدمجتبى هانى طبائى زواره به شماره ملى 0044290381 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مائده سادات هانى طبائى زواره به شماره ملى 0370388933 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
سیدمحمدباقر نیرى به شماره ملى 1180028287 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم بتول سادات زمانى طباطبائى 
زواره به شماره ملى 1189491044 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم فریباسادات کدخدازاده طبائى زواره به شماره ملى 1189532840 
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 (1336328)

آگهى تغییرات
شرکت سدید تجارت دماوند با مسئولیت محدود به شماره ثبت 53247 و شناسه ملى 14004606510 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/07/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهین قجاوند به کدملى6219810759 بسمت رئیس هیات مدیره و محمدسلمان آصالنى به کدملى1289156824به سمت مدیرعامل و نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر مى باشد روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج اگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1335221)

آگهى تغییرات 
شرکت آهن و فوالد صفاهان فلز احسان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 57699 و شناســه ملى 
14006510566 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى به طور فــوق العاده مورخ 
1400/12/17 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 
موسسه حسابرسى بهین تراز آریا (حسابداران 
رسمى) به شــماره ثبت 53223 و شناسه ملى 
14010848201 و تینــا کریمى بــه کدملى 
1270567578 بــه ترتیب به ســمت بازرس 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت یک سال 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1335242)

آگهى تغییرات 
شــرکت اریســا تجارت آپادانا شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 62618 و شناســه ملى 
14008430574 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1401/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اختر 
اسالمى به شماره ملى 5659559042 به سمت 
بازرس اصلى و بهرام دوروشــى به شماره ملى 
1270306588 به ســمت بازرس على البدل 
براى مدت یک ســال مالى انتخــاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1335248)

آگهى تغییرات 
شرکت ســپهر آزمون مهر آیین شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 68167 و شناســه ملى 
14010121482 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1401/02/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد : مهدى فدائى خواه تهرانى1289230463 
به ســمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و ســارا 
احمدى4133106652 به سمت نائب رئیس هیات 
مدیره و زهرا دادخواه5499374775 به ســمت 
رئیس هیات مدیره براى مدت دوسال تعیین شدند 
کلیه اوراق، اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیر عامل منفردا بامهر شرکت معتبر است . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1336334)

آگهى تغییرات 
شــرکت مصباح فوالد ســپاهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 2474 و شناسه ملى 
14007549981 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1401/03/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد :کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره 
یا نایب رئیس هیات مدیره و با مهر شــرکت 
معتبر مى باشد . در ســمت ها تغییرى حاصل 
نگردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1335262)

آگهى تغییرات 
شرکت بهین فرآور نگین اسپادانا سهامى خاص به 
شماره ثبت 4929 و شناسه ملى 14009703223 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1401/03/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محل 
شرکت به نشــانى اســتان اصفهان ، شهرستان 
تیران و کرون ، بخش مرکزى ، دهســتان ورپشت 
، روســتا ورپشت، محله شــهرك صنعتى ورپشت 
، خیابان اصلــى ، کوچه اول ، پالك 11 ، شــرکت 
بهین فرآور نگین اســپادانا ، طبقه همکف کدپستى 
8534139935 تغییــر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (1335264)

آگهى تغییرات 
شــرکت اریکه برتر راشــا شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 66092 و شناســه ملى 
14009566220 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/11/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شرکت 
به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله شیخ اشراق ، کوچه 
صداقت ، کوچه عرفان 15 ، پالك 1 ، ســاختمان 
الماس اشراق ، طبقه سوم ، واحد شمالى کدپستى 
8193678671 انتقال یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح شد . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1335265)

آگهى تغییرات 
شــرکت وقار صنعت صفاهان ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 44392 و شناســه ملى 
10260622939 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مــورخ 1401/01/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : وحید اسدى به شــماره ملى 
1750755157 به سمت بازرس اصلى و سهراب 
شیخ بهایى به شــماره ملى 1289621993 به 
ســمت بازرس على البدل براى مدت یک سال 
انتخاب گردیدند. روزنامــه نصف جهان جهت 
نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1335290)

آگهى تغییرات 
شرکت آریانا گستر اسپادانا شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 17246 و شناسه ملى 10260381708 
به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1401/02/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمیدرضا 
ابوطالبى بــه شــماره ملــى 0569913640 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و رضا حاجى احمدى به 
شماره ملى 1288136625به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و منصور قاســم آقایى به شــمارملى 
1291153608 عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا 
تاریخ 1402/12/20 انتخاب شــدند کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و 
یکى از اعضا و با مهر شــرکت معتبر است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1335309)

آگهى تغییرات 
موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت ع اصفهان 
بشــماره ثبت 1833 و شناسه ملى 10260200780 
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 1400/07/01 
و نامه شــماره13/00/9462 مــورخ1400/07/14 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان : 
سیدحســین رضازاده بشــماره ملى1282755528 
بعنوان مدیرعامل - سیدمحمدشهاب الدین رضازاده 
بشماره ملى1270231715 بعنوان نماینده هیات امنا 
بمدت دو سال شمســى انتخاب گردیدند . کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات موسســه با امضاء مدیرعامل و 
نماینده هیات امنا همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1335331)

آگهى تغییرات 
شرکت تولیدى گز الله نصف جهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 51335 و شناسه ملى 10260699728 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1400/12/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى محسن قاسمى دستگردى به کدملى 1287312233 با پرداخت مبلغ 500.000.000 
ریال از مطالبات خود به صندوق شرکت - آقاى مهدى قاسمى دستگردى به کدملى 6339432948 با پرداخت مبلغ 500.000.000 ریال از مطالبات 
خود به صندوق شرکت- آقاى محمد قاسمى به کدملى 1282405527 با پرداخت مبلغ 500.000.000 ریال از مطالبات خود به صندوق شرکت، - خانم 
سمیرا رضایت به کدملى 1271873710 با پرداخت مبلغ 500.000.000 ریال از مطالبات خود به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را افزایش دادند 
و سرمایه شرکت از مبلغ 1.000.000 ریال نقدى به 2.001.000.000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: ماده 4 اصالحى 
: سرمایه شرکت مبلغ 2.001.000.000 نقدى اســت که تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. لیست شرکاء شرکت و 
میزان سهم الشرکه بعد از افزایش: 1 - آقاى محسن قاسمى دستگردى کدملى 1287312233دارنده 500.250.000 ریال سهم الشرکه 2 - آقاى 
مهدى قاسمى دستگردى کدملى 6339432948 دارنده 500.250.000 ریال سهم الشرکه 3 - آقاى محمد قاسمى کدملى 1282405527دارنده 
500.250.000 ریال سهم الشرکه 4 - خانم سمیرا رضایت کدملى 1271873710 دارنده 500.250.000 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1335364)
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علیرضا بیرانوند درمورد فسخ قرارداد با آنتورپ و پیوستن 
به پرســپولیس اظهار داشــت: من باید بــازى کنم و در 
شرایط بازى باشم، به همین دلیل خانه خودم و تیم بزرگ 
پرسپولیس را انتخاب کردم تا به همدیگر و در نهایت به تیم 
ملى کمک کنیم. وى ادامه داد: خودم با باشــگاه بلژیکى 
فسخ کردم و با بخشیدن حق و حقوقم رضایتشان را گرفتم. 
پرســپولیس مبلغى براى این موضوع پرداخت نکرد و من 
یک قرارداد هم با پرسپولیس نوشتم که اگر به تیم دیگرى 

جذب بشوم، درصدى از قرارداد به این تیم مى رسد.

اسطوره فوتبال هلند سه بازیکن برتر تاریخ فوتبال جهان را 
اعالم کرد که در بین آنها نامى از مسى و کریستیانو رونالدو 
به چشم نمى آید. باوجود آنکه بســیارى مسى را بهترین 
بازیکن تاریخ فوتبال جهان مى دانند اما مارکو فان باستن 
اسطوره فوتبال هلند حتى نام این فوق ستاره آرژانتینى را 
در بین ســه بازیکن برتر تاریخ قرار نداد. او گفت: به نظرم 
پله، مارادونا و کرایف سه بازیکن بزرگ و برتر تاریخ فوتبال 
جهان هستند. فان باستن ادامه داد: مارادونا و پله هم بسیار 
خوب بودند. مسى بازیکن خوبى است اما شخصیت تیمى 
مارادونا بهتر از او بود. مسى کسى نیست که خود را در صف 
مقدم تیمش قرار دهد و مانند یــک کاپیتان براى تیمش 
بجنگد اما مارادونا چنین خاصیتى را داشــت. او یک رهبر 

و کاپیتان خوب بود.

پرسپولیس
 کارى برایم نکرد

3 بازیکن برتر تاریخ 
از نگاه فان باستن

01

اصغر شرفى، پیشکســوت فوتبال درباره وضعیت نیمکت 
تیم ملى ادامه داد: مربیان جوان خوبى داریم که مورد تایید 
بازیکنان هستند. به شخصه شک مى کنم که بازیکنان فعلى 
اصال اسکوچیچ را قبول داشته باشند. نسل فعلى نسلى بسیار 
خوب است که بازیکنانش مى توانند افتخارآفرینى کنند اما 
از اسکوچیچ حســاب نمى برند. فدراســیون اقتدار ندارد و 
مربى ایرانى هم بیاید با مسئولین دچار چالش مى شود اما 
اسکوچیچ مطیع است و مطالبه گر نیست. آن قدر سطح و حد 

پایین آمده که مفسر ما یک گزارشگر شده است.

مفسرمان شده یک گزارشگر!

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشــتر در خصوص  فراخوان هاى عمومى، 
ارزیابى کیفى، مناقصات و مزایدات به وبسایت شرکت به نشانىwww.msc.ir، منوى 
خرید و تامین کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب 
مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان (SRM) ا قدام نمائید. 
اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها قابل دسترس 

مى باشد.

آگهى فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
عشمارهنوع فراخوانردیف ضو مدیریت مرتبطمهلت ارسال مداركمو

مزایده فروش 250هزارتن سرباره سرد فوالد با 1401400066آگهى مزایده1
قراردادهاى خرید1401/04/05امکان جداسازى خردایش و دانه بندى

مزایده فروش ضایعات ذوبى مانند (ته تاندیش 1401400067آگهى مزایده2
قراردادهاى خرید1401/04/21و خرسک)

 مناقصه3
48556255عمومى

جمع آورى،بارگیرى و حمل سرباره مذاب زیر 
کوره هاى مجتمع فوالد سبا شرکت فوالد 

مبارکه
قراردادهاى خرید10  / 04 /1401

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

ماجرا مربوط به امروز و دیروز نیست. مدتهاست چنین موضوعى بین 
اهالى فوتبال رواج دارد و هر روز هم پررنگ تر مى شــود؛ عشق هاى 
پوشالى بازیکنان به تیم محبوبشان(!) که در برابر زرق و برق پوِل بیشتر 
در کسرى از ثانیه رنگ مى بازد. تصنعى بودن این عالقه هاى آتشین 
در فصل نقل و انتقاالت خود را بیشتر نشان مى دهد. همان زمانى که 
بازار داد و ستد بازیکنان داغ است و بوسه ها نثار لوگوى تیمى مى شود 

که پیشنهادش چرب تر باشد. 
پنجره تابستانى لیگ بیســت و دوم هم با همین عشق هاى پولکى 
باز شد؛ اما این بار پرچمدارانش مربیان بودند. یک هفته پیش بود که 
باالخره «فرزند باشگاه استقالل» پس از مدتها شایعه، خانه اش را با 
بهانه هاى متعدد ترك کرد و راهى امارات شد. او البته در میان دالیل 
فراوانى که براى این جدایى آورد هیچ اشاره اى به دالرهایى نکرد که 

در حاشیه خلیج فارس نصیبش مى شد. 
فرهاد مجیدى در حالى خداحافظى را بخشى از شغل مربیگرى دانست 
که هیچ ارزشى براى تعهد یک مربى حرفه اى به باشگاهى که با آن 
قرارداد دارد قائل نشد. مجیدى از مدیران باشگاه خواست ضمن موافقت 
با جدایى اش از استقالل او را در مســیر آینده اش حمایت کنند اما آیا 
لحظه اى به آینده آبى پوشان فکر کرد؟ مدیرعامل باشگاه استقالل 
براى دو سال دیگر روى حضور این سرمربى در رأس سکان هدایت این 
تیم برنامه ریزى کرده بود اما فرهاد با نادیده گرفتن «اعتماد پدرانه» او، 

پدرش را در ادامه راه سختى که در پیش رو دارد تنها گذاشت.      
این نه اولین بار است که «فرزند باشگاه استقالل» خانه اش را درست 
در بزنگاهى که به حضورش احتیاج است ترك مى کند و نه آخرین بار 
خواهد بود. چه اینکه او در زمانى که با پیراهن آبى استقالل به میدان 
مى رفت هم با قهر و آشــتى هاى معروفش، بارها تیم محبوبش را در 
کورس بازى ها رها مى کرد. اینکه این عــادت 7 مقدس آبى ها چه 
عواقبى براى این تیم داشت نیازى به شرح ندارد اما آنچه در این میان 
جالب است جایگاه مستحکم او بین طرفداران استقالل است که به او 

اجازه داده هربار میلش کشیده به این تیم برگردد.
البته فرهاد مجیدى تنها کسى نیست که از عشق دم مى زند اما هنگام 
عمل و حمایت از تیم محبوبش رفتار دیگرى از خود نشــان مى دهد. 
الکساندر نورى مى تواند بهترین شــاهد براى این مدعا باشد. پس از 
جدایى مجیدى از استقالل بود که بحث حضور  این سرمربى دو رگه 
ایرانى االصل روى نیمکت آبى پوشان حسابى داغ شد اما او در نهایت 
سر مسائل مالى با این تیم به توافق نرسید. نکته جالب آنکه نورى پس 
از این اتفاق در پیج اینستاگرامى اش ادعا کرده عاشق هواداران ایرانى 
است! او که البته کارنامه درخشانى هم در زمینه مربیگرى ندارد عنوان 
کرده رؤیایش کسب موفقیت هاى بزرگ در سرزمین پدرى اش است. 
این سرمربى عاشق طرفداران ایرانى(!) اما بخاطر اختالف در خصوص 
نحوه دریافت پول و نه مبلغ قرارداد، حاضر نشده با نشستن روى نیمکت 

استقالل آرزویش را عملى کند! 

به بهانه جدایى فرهاد و نیامدن الکساندر

عشق هاى پوشالى
نها گذاشت.      
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مرضیه غفاریان

همه چیز داشت براى عزت پورقاز خوب پیش 
مى رفت اما بــا اخراج در بازى بــا التعاون هم 
سپاهان باخت و هم در ادامه این بازیکن فرصتى 
براى حضور در ترکیب این تیم به دست نیاورد. 
عزت پورقاز یکى از بازیکنان باثبات تیم سپاهان 
در لیگ برتر بود؛ هر چند در برهه هایى به دلیل 
کثرت بازیکن در خط دفاع همانند سایر خطوط 
در تیم سپاهان نیمکت نشینى را هم تجربه کرد. 
«ورزش سه» در گفتگو با این بازیکن با تجربه 
علت نیمکت نشینى او را در هفته هاى پایانى 

لیگ برتر جویا شده است.

بعــد از بــازى هــاى لیگ 
قهرمانان آسیا چه شد؛ دیگر 
در ترکیب ثابت ســپاهان به 

میدان نیامدى!
خب من دوســت ندارم از خودم خبر بد مخابره 
کنم و حاال که تمام شــده مى گویــم. بعد از 
بازگشــت از عربســتان دچار بیمارى شدم و 
روزهاى بدى را پشت سر گذاشتم. در بازگشت 
اصال شــرایطم خوب نبود. چــون بدنم دچار 
تحلیل شدید شده بود و اگر هم بازى مى کردم 

نمى توانستم به تیم کمک کنم.
به ترکیب تیم برگشتى اما در 
بازى با التعاون آن اخراج کار 

را خراب کرد!
نمى خواهم به گذشــته برگردم چون چیزى را 
تغییر نمى دهد. اما در صحنه اى که داور تصمیم 
به اخراج من گرفــت، من اصال پیش بینى این 
که ولسیانى مرتکب اشتباه شــود نمى کردم. 
چــون بازیکن باتجربه اى اســت. یک لحظه 
شوکه شــدم. به هر صورت آن اشتباه رخ داد و 
من با تصمیم داور اخراج شدم. به نظرم برخى 
از نقدهایى که صورت گرفت غیر منصفانه بود 
و همیشه وقتى قرار اســت در فوتبال قضاوت 
شوى فقط با اشــتباهات اســت که قضاوت

 مى شوى و بازیهاى خوب و تالش هایت نادیده 
گرفته مى شود. بیش از این نمى خواهم گله اى 

داشته باشم.
سپاهان این فصل شانس 

قهرمانى در هر سه جام 
را از دست داد...

خب من در جایگاه بازیکن هســتم و
 نمى توانم نقدى به تیم داشــته باشم. 

این بر عهده کارشناسان فنى 
اســت. اما چند شب 

پیش که فوتبال برتر 
را نگاه مى کردم 
و آمارهــا را مى 
دیدم ســپاهان 
در تعــداد پاس 
و هــم چنیــن 
مالکیــت توپ 
بهتر از همه تیم 
ها در لیگ برتر 
بود. اما همان طور 

که گفتید ما در هیچ 
یک از سه جام موفق 
نبودیم. یعنى به جام 
دست پیدا نکردیم. 

این بدین معنى اســت که تنها تعداد پاس و در 
اختیار داشــتن مالکیت توپ براى قهرمانى در 
لیگ برتر یا جام حذفى و حضور شایســته در 
لیگ قهرمانان آسیا کافى نیست و به چیزهاى 

بیشترى براى موفقیت نیاز داریم.
مثال چه چیزهایى...

گفتم نمى خواهم تیم را نقد کنم چون در جایگاه 
بازیکن هســتم اما به نظر من اگر از فرصت ها 
بهتر استفاده مى کردیم و در دفاع همانند حمله 
با مســئولیت بازى مى کردیم شرایط بهترى 
را تجربه مــى کردیم. اما به جــرات مى گویم 
در ســپاهان همه از مدیر عامل گرفته در راس 
تا تدارکات بــه دنبال موفقیــت بودیم و براى 
موفقیت تالش کردیم. اما نشد. گاهى این طور 
است. شما هر قدر هم تالش مى کنى به نتیجه 
نمى رســى. اما به نظر من این فصل تجربیات 
خوبى به همه اعضاى تیم داد که مى تواند براى 
فصل پیش رو براى باشگاه مفید باشد. چرا که 
فوتبال ادامه دارد. نکته مهم دیگر اینکه سپاهان 
اگر چه این فصل در لیگ برتــر و جام حذفى 
قهرمان نشد و در لیگ قهرمانان آسیا هم صعود 
نکرد اما شــخصیت خود را حفظ کرد. باز هم 
تکرار مى کنم گاهى تیم هاى مدعى دچار این 

فراز و نشیب مى شوند که گذرا است.
و محرم نوید کیا؛ فصل پر فراز 
و نشیبى با او داشتى؛ گاهى 

فیکس و گاهى ذخیره!
آن روزهایى که بازى نمــى کردم به طور حتم 
ناراحت مى شــدم. دو فصل پیــش دیدید بعد 
از اینکه ســپاهان در 13 بازى 17 گل خورد و  
ذخیره بودم در بازگشت چه اتفاقاتى براى تیم 
رخ داد و تیم در فاز دفاعى یکى از بهترین ها شد 
و به همین سبب انتظار حمایت بیشترى از او در 
ادامه مسیر داشــتم. اما هیچ گاه به خودم اجازه 
ندادم به تصمیماتش معترض شــوم و همیشه 
برخورد محترمانه بین ما وجود داشــته و دارد و 
از این به بعد هم خواهد داشــت. مى توانم او را 
این گونه تعریف کنم؛ مربى جنتلمن 
که از جنــس تیم ســپاهان 
اســت و براى موفقیت تیم 
هیــچ چیز کم نگذاشــت. 
براى او بهتریــن ها را آرزو 

مى کنم.
و برنامه عزت پورقاز 

براى فصل آینده؟
یــک فصــل دیگــر با 
ســپاهان قرارداد 
دارم. تعطیــالت 
زمســتانى یــک 
تیم مدعى با من 
صحبت کرد اما به 
سبب قرارداد در تیم 
ماندم تا به سپاهان 
کمک کنم. االن هم 
پیشــنهاد هست اما 
به طور حتم باشگاه 
تصمیم گیرنده است 
و من هم میل دارم 
به این حضور ادامه 

دهم.

پورقاز:

تمایل دارم در سپاهان بمانم

مدافع میانى ذوب آهن قراردادش با این باشگاه را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.
باشگاه ذوب آهن که طى چند روز اخیر روند تمدید قرارداد بازیکنان خود را آغاز کرده و نفراتى مثل مسعود 
ابراهیم زاده، سجاد آشورى و حامد نورمحمدى را تمدید کرده و شهرام ساالرى، مهاجم خیبر خرم آباد را به 

خدمت گرفته بود، براى ادامه همکارى با یکى دیگر از بازیکنان خود به توافق رسید.
آرمان قاسمى که در تابستان سال گذشته از پیکان تهران راهى ذوب آهن شده و فصل خوبى در این تیم 

سپرى کرده بود، قراردادش با این باشگاه را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.
این مدافع 32 ساله که سابقه کار کردن با مهدى تارتار در پیکان تهران را هم داشت، تصمیم گرفت 

دوباره در کنار این سرمربى در ذوب آهن بماند و قراردادش را با سبزپوشان اصفهانى تمدید کند.
باشگاه ذوب آهن پس از خروج چهار بازیکن، به طور جدى وارد نقل و انتقاالت شده و سعى دارد 

ابتدا قرارداد نفراتى که به اتمام رسیده را تمدید کند و در کنار آن بازیکن جدید بگیرد.

آرمان قاسمى هم با ذوب آهن تمدید کرد

سجاد شهباززاده رسماً آبى پوش شد
با اعالم رسمى باشگاه استقالل، سجاد شهباززاده مهاجم فصل قبل سپاهان به جمع 

آبى هاى پایتخت بازگشت.
در روزهایى که مدیران استقالل به دنبال انتخاب جانشین فرهاد مجیدى براى هدایت 
آبى هاى پایتخت هستند، به صورت کامال ناگهانى از نخستین خرید این تیم در بازار 

نقل و انتقاالت تابستانى رونمایى شد.
چهارشنبه شب بود که سجاد شهباززاده با انتشار یک استورى با پیراهن استقالل و 
قلب آبى در صفحه اینستاگرامش، عمًال از بازگشت دوباره به تیم سابقش خبر داد تا 
صبح روز پنجشنبه صفحه رسمى باشگاه استقالل از خرید این مهاجم باتجربه خبر داد.
شــهباززاده که پیش از این در دو مقطع پیراهن اســتقالل را بر تن کرده بود، پس از 
بازگشت از لیگ قطر راهى سپاهان شد و در این چهار فصلى که براى اصفهانى ها به 
میدان رفت، در 132 مسابقه موفق به زدن 42 گل شد و 25 بار نیز پاس گل داد. او در 
لیگ بیستم توانست عنوان آقاى گلى لیگ برتر را از آن خود کند و در فصل گذشته و در 

تمامى رقابت ها نیز 9 بار براى سپاهان گل زد و 5 بار هم پاس گل داد.
شهباززاده که یکى از اهداف اصلى بازار نقل و انتقاالتى پرسپولیس بود و یحیى گل 
محمدى او را در صدر فهرســت نفرات مورد نظرش قرار داده بود، ترجیح داد که به 

دهد و براى سومین مقطع مختلف، فوتبالش در استقالل ادامه 
لباس آبى را بر تن کند.

استقالل با انتشــار پوسترى از حساب رسمى اینستاگرام 
جان خــوش آمدى" تــا بدین شهباززاده نوشت: "سجاد 

بازیکن به جمع آبى هاى پایتخت صورت بازگشت این 
قطعى شود.
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به گزارش خبرگزارى فارس، نشــریه «موندو دپورتیوو» 
اسپانیا خبر داد ژاوى هرناندز ســرمربى بارسلونا با جرارد 
پیکه کاپیتان تیمش اتمام حجت کرد و او اعالم کرده که 
در فصل آینده در ترکیب اصلى جایى ندارد و یک بازیکن 
نیمکت نشین خواهد بود. با وجود اعالم موضع ژاوى ولى 
پیکه اصرار دارد تــا پایان قراردادش یعنى ســال 2024 
در بارســلونا بماند و از پیراهن تیــم محبوبش دفاع کند. 
سران باشگاه بارســلونا تمایلى ندارد پیکه در ترکیب تیم 
بماند چون مصدومیت هاى متوالى این بازیکن در فصل 
گذشته تیم را دچار مشــکل کرد و مى خواهند بازیکنان 
جدیدى را به خدمت بگیرنــد. اما اصرار پیکه براى ماندن 
باعث شده تا مدیران باشــگاه از راه دیگرى براى فشار به 
پیکه وارد عمل شوند. مدیران باشگاه اخیرا با وکیل پیکه 
جلسه اى گذاشتند تا دســتمزد این بازیکن را در دو سال 

مانده قراردادش کاهش دهند.

اتمام حجت ژاوى با پیکه
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امید ابراهیمى هافبک ملى پوش تیــم ملى که به تازگى 
دوباره از سوى اسکوچیچ به اردوى این تیم دعوت شده است 
یکى از گزینه هاى اســتقلالل براى فصل بعد بود. اما این 
بازیکن در گفت و گو با برنامه فوتبال برتر شایعه بازگشت 
به اســتقالل را رد کرد. او در این خصوص گفت: این اخبار 
شایعه است. تاکنون حتى یک نفر هم با من صحبت نکرده 
است. حتى اگر کسى صحبت هم بکند، واقعیت این است 

که شرایط من در اینجا (قطر) خوب است و راضى هستم.

من برنمى گردم!



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى دنیــا! اى دنیاى حــرام! از من دور شــو، آیــا براى مــن خودنمایى 
مى کنــى؟ یــا شــیفته مــن شــده اى تــا روزى در دل من جــاى گیرى؟ 
هرگز مباد! غیر مرا بفریب، که مرا در تو هیچ نیازى نیســت، تو را 
سه طالقه کرده ام، تا بازگشتى نباشد، دوران زندگانى تو کوتاه، ارزش 
تو اندك و آرزوى تو پست اســت. آه از توشــه اندك و درازى راه و 

موال على (ع)دورى منزل و عظمت روز قیامت!

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

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

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع برق اصفهان با اشاره به 
برگزارى جلساتى با صنایع و هیأت مدیره شهرك هاى صنعتى، گفت: 
شهرك هاى صنعتى یک روز در هفته خاموشــى دارند که با توجه به 
صحبت هاى انجام شده مقرر شد روز کارى را به جمعه که بار کمترى 

داریم منتقل کنند، بنابراین تعطیلى نخواهیم داشت.
مهرداد جنتیان، معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع برق 
اصفهان، در نشست خبرى با اصحاب رســانه با اشاره به اینکه در حال 
حاضر تولید و مصرف برق تراز نیســت، اظهار کرد: امسال به صورت 
زودهنگام وارد فصل گرما شده ایم و سیســتم هاى سرمایشى هم در 
سال هاى اخیر اغلب به کولر گازى تبدیل شده و رشد مصرف را در کل 

کشور داشته ایم.
وى افزود: وقتى ناترازى ایجاد مى شود اگر مدیریت مصرف نداشته باشیم 
و اقدام الزم انجام نشود و هر شهرى از سقف مصرف مشخص شده فراتر 
برود، رله هاى فرکانسى عمل کرده و براى اینکه نیروگاه فروپاشى نشود 

مجبور هستیم محدودیت هایى را در شهرهاى مختلف داشته باشیم.
جنتیان با اشاره به اینکه با توجه به پیش بینى هاى بار و دماى هوا، صنعت 
برق برنامه ریزى کرده که این شرایط را به خوبى پشت سر بگذاریم گفت: 
البته در بخش صنعت و کشــاورزى محدودیت خواهیم داشت که بر 
اساس برنامه مصوب از تهران است که صنعت ها را به 3 دسته انرژى بر 
یا همان فوالدسازى ها، شــهرك هاى صنعتى و صنعت هاى انفرادى 

تقسیم کرده است.
معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع برق اصفهان در ادامه 
بیان کرد: طبق مصوبــه هیأت وزیران در 18 اردیبهشــت 1401 این 
صنعت ها باید مدیریت بار شــوند و برنامه زمانبندى خاموشى به آن ها 

داده شود.
وى با اشاره به برگزارى جلساتى با صنایع و هیأت مدیره شهرك هاى 
صنعتى، مطرح کرد: شهرك هاى صنعتى یک روز در هفته خاموشى دارند 
که با توجه به صحبت هاى انجام شده مقرر شد روز کارى را به جمعه که 

بار کمترى داریم منتقل کنند، بنابراین تعطیلى نخواهیم داشت.
جنتیان تأکید کرد: در صدد هستیم امســال کمترین تنش را با صنعت 
داشته باشیم و با برنامه از پیش تعیین شده از خسارات احتمالى جلوگیرى 

کنیم؛ این برنامه ها توسط دیسپاچینگ ملى ارائه مى شود.
معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع برق اصفهان در رابطه 
با ادارات عنوان کرد: به تمام ادارات بخشنامه اى ارسال شده که در وقت 
ادارى باید 30 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته مصرف خود را 
کاهش دهند، خارج از وقت ادارى هم بایــد 60 درصد مصرف خود را 

کاهش دهند.
وى با تأکید بر اینکه کنتورها در ادارات به صورت هوشمند و کنترل پذیر 
شده و از راه دور مى توان تمام ادارات را پایش کرد، ابراز کرد: از روزهاى 
آینده اگر ادارات رعایت نکنند بعد از 3 اخطار و رایزنى با مسؤول ارگان 
مربوطه، قطعى را خواهیم داشت و وصل برق هم منوط به این است که 
باالترین مسؤول مربوطه باید تعهد دهد که مصرف برق کاهش پیدا کند.
جنتیان تصریح کرد: از طریق استاندارى به تمام دستگاه هاى اجرایى این 
مسأله ابالغ شد، غیر از این هم حکم دادستانى داریم که برق مشترکان 

پرمصرف ادارى را قطع کنیم.
معاون فروش و خدمات مشترکان شــرکت توزیع برق اصفهان گفت: 
بعضى از مشترکان خصوصى راغب نیستند که مولد و دیزل ژنراتور خود 

را وصل کرده و وارد مدار کنند.
وى ادامه داد: در بخش تجــارى و خانگى به دنبال طرح هاى فرهنگى 
و بازدارندگى از طریق تعرفه ها هســتیم؛ اگر مصــرف خانگى از 300 
کیلووات ســاعت در ماه تجاوز کند جریمه هاى باال براى پرمصرف ها 

در نظرگرفته مى شود.
جنتیان اضافه کرد: با اولویت بندى کنتــور برق را در مناطق پرمصرف 
جنوب شرق هوشمند مى کنیم تا مصرف برق را از راه دور کنترل کنیم و 
در صورت مصرف زیاد برق آن ها قطع شود؛ تعرفه هاى برق این مناطق 

هم به صورت تصاعدى باال مى رود.
■■■

مرســل صالحى، مدیردفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان، نیز در ادامه این نشست تأکید کرد: مدیریت 

مصرف تنها با فرهنگسازى نهادینه خواهد شد.
وى افزود: امسال پیک بار از 15 خرداد شروع شده و تا 15 شهریور 
ادامه دارد که به دلیل گرماى هوا تمام سیستم هاى سرمایشى وارد 

مدار شده اســت؛ اینکه تأکید داریم سیستم هاى سرمایشى توسط 
متخصصان برق سرویس شود به دلیل حفظ امنیت جان مردم است.

صالحى با اشاره به قطعى هاى برق در سال گذشته عنوان کرد: تاکنون 
خاموشى اى در بخش خانگى، تجارى و بیمارستان ها اعمال نشده 

است که شرط ادامه آن رعایت پیک بار مصرف برق است.
مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
ادامه داد: در بخش صنعت، کشــاورزى و صنایع انرژى بر مدیریت 

مصرف برق در حال انجام است.
وى تأکید کرد: تمام شهرك هاى صنعتى از 15 خرداد تا 25 تیر باید 
یک روز کارى را به روز جمعه منتقل کنند؛ در قبال این جابجایى روز 
هم به شــهرك هاى صنعتى پاداش داده خواهد شد، سال قبل 17 
میلیارد تومان پاداش داشتیم که 90 درصد در بخش صنعت بود، یک 

میلیارد نیز مربوط به بخش دیزل ژنراتور بود.
صالحى اضافه کرد: امسال برنامه ریزى شده است از ساعت 11 صبح 
محدودیت بار طى برنامه قبلى، با پیامک ارسالى، جلسات با هیأت 
امناى شهرك هاى صنعتى، جلسه با شرکت شهرك هاى صنعتى 
اصفهان و جلسه با اداره صنعت معدن و تجارت تا 11 شب یک روز 
در هفته محدودیت بار خواهند داشت که البته پنجشنبه و جمعه را 

مستثنى کرده ایم البته تأکید بر جمعه ها هست.
مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در 
ادامه بیان کرد: صنایع انرژى بر مثل فوالدى ها طبق برنامه در بعضى 
روزها مى توانند 50 درصد و بعضى روزها مى توانند 10 درصد استفاده 
داشته باشند. وى با تأکید بر اینکه در تالش هستیم توازن بین تولید 
و مصرف را رعایت کنیم، گفت: بیشترین مصرف بار براى سرمایش 

منازل اتفاق مى افتد.
صالحى با بیان اینکه 37 درصد مشترکان خانگى پرمصرف هستند، 
مطرح کرد: الگوى مصرف در اصفهان در ماه هاى گرم 300 کیلووات 
ساعت در ماه و در ماه هاى غیرگرم 200 کیلووات ساعت در ماه است.
مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
تأکید کرد: باید بهینه مصرف کنیم؛ سرویس کولرهاى آبى و گازى، 
تعویض پوشــال  کولرهاى آبى و تمیزکارى کولر و تعویض فیلتر 

کولرهاى گازى مى تواند باعث مصرف بهینه برق شود؛ در ساعت 
کم بارى از وسایل پرمصرف استفاده کنیم.

وى اضافه کرد: در تابســتان اوج بار از ســاعت 19  تا 23 است، در 
زمستان هم ساعت 17 تا 21 اســت؛ در این ساعات نباید از وسایل 

پرمصرف استفاده کنیم.
صالحى همچنین با بیان اینکه مصرف بــرق تلویزیون باال بوده و 
تلویزیون گرمازا نیز هست، گفت: غبارزدایى از المپ ها و تایمردار 

کردن چراغ راهروها نیز به کاهش مصرف برق کمک مى کند.
مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
گفت: طبق برنامه اعالم شــده باید در بخش کشاورزى هر ساعت 
48 مگاوات، در بخش عمومى ادارى 18 مگاوات و در بخش صنعتى 
81 مگاوات کاهش مصرف پیک را داشته باشیم؛ جمعا 147 مگاوات 

تکلیف شده که باید کاهش پیک بار را داشته باشیم.

وى با بیان اینکه تمام مشترکان دیماندى و ادارى کنتور هوشمند 
دارند، مطرح کرد: 200 دیزل ژنراتور تا اآلن شناسایى شده است که 

25 مگاوات توان دارند به ما کمک کنند.
صالحى تأکید کرد: در بخش ادارى در تمام ادارات کنتور هوشمند 
نصب کرده و لحظه به لحظه آن ها را کنتــرل مى کنیم؛ در بخش 
ادارات اگر رعایت نشد به عنوان ترك فعل مدیر ادارات لحاظ خواهد 
شد و نسبت به قطع برق اقدام مى کنیم و تا مدیر تعهد ندهد وصل 

نخواهد شد.
مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: اگر 10 درصــد همکارى خانگــى و عمومى را 
بگیریم عبور از پیک بار را خواهیم داشــت؛ اگر براى بخش خانگى 
اطالع رسانى و فرهنگ سازى شــود مدیریت مصرف اتفاق خواهد 

افتاد.

در نشست خبرى مسئوالن شرکت توزیع برق اصفهان مطرح شد؛

برق مشترکان پرمصرف ادارى با حکم دادستانى قطع مى شود

با تالش متخصصان و اتکا به توان 
داخل،  تعمیرات اساسى چهار واحد 
عملیاتى پاالیشــگاه اصفهان  به 

صورت همزمان تعمیر اساسى شد.
مدیر نگهدارى و تعمیرات شرکت 
پاالیــش نفــت اصفهــان گفت: 
آیزوماکس، هیدروژن شــماره 2، 
گوگرد سازى و آمین کنتکتور، چهار واحدى هستند که با تالش متخصصان ایرانى 
تعمیرات اساسى آن به پایان رسید.قزوینى زاده با اشاره به اهمیت بسزاى واحد هاى 
آیزو ماکس و هیدروژن و امین کنتکتور افزود: براى انجام تعمیرات اساسى 22 روز 
کارى پیش بینى شده بود که با فعالیت در دو نوبت 12 ساعته با بهره گیرى از دو هزار 
و 500 نفر نیروى انسانى رسمى و پیمانکارى، این عملیات زودتر از زمان مقرر پایان 
یافت.وى خوراك واحد آیزو ماکس را روزانه 22 هزار و پانصد بشکه و خوراك واحد 
هیدروژن 2 را نیز 7000 کیلوگرم اعالم و تاکید کرد: بنزین، گاز مایع، نفت سفید، 
سوخت هوایى (ا ت ك) و نفت گاز مجموعه محصوالت تولیدى واحد آیزوماکس 

پاالیشگاه نفت اصفهان است.
مدیر نگهدارى و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان، تعمیرات اساسى واحد هاى 

یادشده با در نظر گرفتن شرائط عملیاتى، هر سه سال یک بار انجام مى شود.
پاالیشگاه نفت اصفهان 24 واحد عملیاتى دارد که تعمیرات اساسى هریک از آن ها به 

صورت جداگانه یا همزمان و براساس برنامه زمانبندى، انجام مى شود.

چشــم انداز، مأموریت ها، اهداف و 
وظایف مرکز نوآورى امنیت غذایى، 
آب و انرژى تشــریح شــد.معاون 
طرح ریزى قرارگاه تحول، نوآورى 
و پیشرفت وزارت جهاد کشاورزى 
در نشستى با کمیسیون کشاورزى، 
سالمت، آب و محیط زیست اتاق 

بازرگانى اصفهان در جریان چشم انداز، مأموریت ها، اهداف و وظایف مرکز نوآورى 
امنیت غذایى، آب و انرژى اصفهان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، محمد صادقى رئیس کمیسیون 
کشاورزى، سالمت، آب و محیط زیست اتاق بازرگانى اصفهان در این جلسه تاکید 
کرد: براى رفع مشکالت مربوط به آب باید یکصدا و همدل باشیم، چون مشکل یک 

نقطه از کشور، مشکل تمام کشور است.
وى افــزود: نمى توان مشــکالت عدیــده امروز شــرق اصفهان را بــه گردن 
خشکســالى انداخت و این معضالت ناشى از بى تدبیرى و ســوء مدیریت است، 
چون برخى کشــورهاى همســایه با میزان بارندگى بســیار کمتر از کشورمان 
در این زمینه بهتر از مــا عمل کرده اند و امیــدوارم با اجراى موفــق پروژه هاى 
مشــترك کمیســیون کشــاورزى اتاق بازرگانى اصفهان و هیات مدیره انجمن 
دانش بنیان ، مربوط به کشــاورزى و آب در اصفهان الگویى براى تمام کشــور

 باشیم.

تعمیر اساسى 4 واحد عملیاتى 
پاالیشگاه اصفهان به صورت همزمان 

مشکالت شرق اصفهان 
ناشى از بى تدبیرى  است
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