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کدام مواد غذایىکپک زده را مى توان مصرف کرد؟افراد داراى عالئم آبله در منزل بمانندعاداتى که موجب کند شدن سرعت ویندوز 10 مى شودخدمات پستى گران شد معماى پیام نیازمند و محمدرضا اخبارى سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

فواید 
سیب زمینى

آب پز براى کبد

هشدار به مالکان ساختمان هاى غیر ایمن
3
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محرمانه، 
جوجه ُکشى!

ســیب زمینى آب پز فواید زیادى براى کبد دارد، زیرا به طور 
طبیعى سرشــار از ویتامین ها و مواد معدنى به ویژه پتاسیم، 
 C کمپلکس و ویتامین B فسفر و ویتامین هایى مانند ویتامین

است. کالرى و چربى کمى دارد و محتواى باالى فیبر آنها 
به احساس سیرى کمک مى کند...

انتشــار ویدیوى معدوم ســازى هزاران جوجه 
یک روزه در اســتان اردبیل، پــاى وزیر جهاد 
کشاورزى و همچنین مسئوالن قضایى را به این 

ماجرا باز کرده است.
در این ویدیو که طى دو ســه روز گذشته بازتاب 
فراوانى در فضاى مجازى داشــته اســت، یک 
دستگاه کامیون کمپرسى مشاهده مى شود که 
جوجه هاى یکروزه را داخل گودالى ریخته و بر 
روى آنها خاك ریخته مى شود. گفته شده صاحب 
این مرغدارى، به دلیل کمبود و گرانى نهاده هاى 
تولید و دان مرغ، مجبور به معدوم کردن هزاران 

قطعه جوجه خود شده است.
بــه دنبال ایــن اتفــاق، ســاداتى نــژاد، وزیر 
جهادکشاورزى گفته است که یک تیم بازرسى از 

طرف این وزارتخانه...

جاده مرگ  را فریاد مى زندجاده مرگ  را فریاد مى زند
پول براى پراید مى دهیم تا بمیریم!پول براى پراید مى دهیم تا بمیریم!
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حادثه متروپل مدیریت شهرى اصفهان را هم به خط کرد

آذرى: اسکوچیچ مى داند داد و فریاد 
کردن دردى دوا نمى کند

مدیرعامل اسبق ذوب آهن معتقد است نکته مثبت درباره دراگان اسکوچیچ، 
سرمربى تیم ملى ایران این است که تمام فوتبال ایران را مى شناسد و مى داند 

داد و فریاد کردن هیچ دردى را دوا نمى کند.
سعید آذرى درباره وضعیت نامساعد تیم ملى فوتبال ایران اظهار کرد: حواشى 

تیم ملى قابل پیش بینى بود. مدت زمان 5 ماه تا جام جهانى...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

تابستان داغ 
«برادران لیال»

فیلم جدید سعید روستایى، 
قربانى یک کشمکش قدیمى مى شود؟

دستور آزادسازى کامل و سریع حریم زاینده رود
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان ابالغ کرد؛
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رامین رضائیان به رامین رضائیان به 

سرپرست شرکت سرپرست شرکت 
آب وفاضالب استانآب وفاضالب استان

 تشریح کرد؛ تشریح کرد؛

خطرى کهخطرى که
لوله هاى آب را لوله هاى آب را 
تهدید مى کندتهدید مى کند
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رئیس پلیس راه رئیس پلیس راه 
فرماندهى انتظامى استان فرماندهى انتظامى استان 

خبر داد؛خبر داد؛

حواسپرتى، حواسپرتى، 
علت علت 3030 درصد  درصد 
سوانح رانندگى سوانح رانندگى 

در اصفهاندر اصفهان

2

کیومرث پوراحمدکیومرث پوراحمد
 فیلم جدید مى سازد؟ فیلم جدید مى سازد؟

3

   آگهى مناقصه عمومى 1401/2 
   بانک ملت استان اصفهان

الف : مناقصه گذار: مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان
ب : موضوع مناقصه: اجاره چهار دستگاه خودرو سوارى پژو 405 یا پژو پارس یا 
سمند ، یک دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه وانت مزدا تک کابین خودمالک 

مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در اوراق مناقصه 
ج : سپرده شــرکت در مناقصه : مبلغ 500/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه 
بانکى بدون قید و شرط (غیر از بانک ملت) یا چک بانکى در وجه مدیریت شعب 
بانک ملت استان اصفهان و یا واریز به حســاب 2024013595 با شناسه واریز 

14013300020012168  قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
د : مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه : ارائه معرفى نامه و فیش بانکى 
به مبلغ 500/000 ریال واریز به حســاب شــماره 2024010265 با شناسه واریز 

14013300020012277 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
ه : محل دریافت اسناد مناقصه : اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان 
مدیریت شــعب بانک ملت اســتان اصفهان ، طبقه چهارم ، اداره تدارکات و 

ساختمان، 36225961 - 36225823 - 031  

بانک در قبول و یا رد هریک از پیشنهادها و یا ابطال مناقصه بدون ذکر هیچ گونه 
دلیلى مختار است

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان 

جدول زمانى انجام مناقصه

از 1401/03/09 لغایت ساعت 14 مورخ مهلت دریافت اسناد مناقصه 
1401/03/22

مهلت ارائه پیشنهادات 
ساعت 14 مورخ 1401/03/22( تحویل پاکت ها )

رأس ساعت 30 : 12 مورخ 1401/03/24تاریخ بازگشایى پاکت ها

محل تحویل اسناد مناقصه
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى، 
ساختمان مدیریت شعب بانک ملت 

استان اصفهان ، طبقه اول ، دبیرخانه 
کد پستى : 8163954791

آگهى فراخوان عمومى
 ارزیابى کیفى شناسایى و انتخاب مشاوران
موضوع: خدمات طراحى و نظارت مقیم کارگاهى پروژه هاى اقدام و نهضت ملى

 در سطح استان اصفهان
بنیاد مسکن انقالب اسالمى  استان اصفهان در نظر دارد نسبت به ارزیابى کیفى شناسایى 
انبوه سازان و پیمانکاران حقوقى واجد شــرایط جهت خدمات طراحى و نظارت مقیم 
کارگاهى پروژه هاى اقدام و نهضت ملى در ســطح اســتان اصفهان به شرح زیر اقدام 
نمایند. ارزیابى کیفى و همچنین کلیه مراحل برگزارى فراخوان از طریق سایت اینترنتى

 www.bonyadmaskan_isf.ir  انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار فراخوان در سایت بنیاد مسکن ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/3/8 مى 

باشد.
1- موضوع: خدمات نظارت مقیم کارگاهى پروژه هاى اقدام و نهضت ملى در سطح استان 

اصفهان
2- نوع فراخوان: ارزیابى کیفى مشاوران حقوقى 

3- نام و نشانى دستگاه: بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان به نشانى: اصفهان، 
بلوار دانشــگاه،  کوچه زمانى، کدپســتى8173965866 تلفن 36271017 دورنگار: 

36269403
4- گواهینامه صالحیت: گروه معمارى و شهرسازى(ســاختمان هاى مسکونى تجارى، 
ادارى، صنعتى و نظامى از ســازمان مدیریــت و برنامه ریزى دارى پایــه یک -دو و 
ســه که حداقل 6 ماه از تاریخ برگزارى این فراخوان اعتبار داشــته باشــند، داشتن 
ظرفیت آزاد(تعدادى و ریالى) در رشــته مربوطه و نیز معتبر بودن نام شرکت در پایگاه

 http://sajar.mporg.ir  براى شرکت کنندگان الزامى است.
5- برنامه زمانى و مکانى دریافت، تحویل اسناد ارزیابى کیفى:

5-1- مهلت زمانى دریافت اسناد ارزیابى کیفى از ســایت: از ساعت 14 روز یکشنبه 
مورخ1401/3/8 تا ساعت 14 دوشنبه مورخ 1400/3/16

5-2- مهلت زمانى تحویل استعالم ارزیابى کیفى: حداکثر تا تاریخ 1401/3/31
(اسناد مربوطه باید به صورت جداگانه طبقه بندى و ممهور به مهر و امضاى مجازى متقاضى 
باشد و در مهلت مقرر به صورت دستى در پاکت در بسته از طریق پستى به آدرس: اصفهان، 
بلوار دانشگاه، کوچه زمانى، کدپستى 8173965866، تلفن:36271017 دبیرخانه بنیاد 

مسکن استان اصفهان ارسال گردند.
7- از مشاورانى که موفق به کسب حداقل امتیاز65 در  ارزیابى کیفى گردند براى شرکت 

در سایر مراحل دعوت به عمل مى آید.
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

نوبت اولنوبت اول

هطور
سیم،
C نC

ها 
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مهران موسوى خوانسارى
این یک دعواى قدیمى است؛ آیا برخى فیلم هاى ایرانى 
براى آنکه درجشــنواره هاى بین المللى مورد توجه قرار 
بگیرند سعى مى کنند چهره اى سیاه از ایران نشان بدهند؟ 
پاسخ یک طرف دعوا به این پرسش مثبت است و پاسخ 

طرف دیگر، منفى. 
این دعوا از بدو تحوالت بنیادى در سینماى بعد از انقالب 
در وجود این هنر ریشــه دوانده و همچنــان موافقان و 
مخالفان درباره پشت پرده هاى موفقیت فیلم هاى ایرانى 
در فســتیوال هاى بین المللى با یکدیگــر بحث و جدل 
مى کنند. جدیدترین پرده از ایــن نمایش هم در رابطه با 
حضور فیلم «برادران لیال» در جشــنواره فیلم کن اتفاق 

افتاده است.
اگر چه دســت ایــن فیلم از رســیدن به جوایــز اصلى 
«کن2022» دور ماند و ســهم چهارمین اثر بلند سعید 
روستایى از این جشنواره فقط یک جایزه فرعى بود اما این 
باعث نشد تا بر آتش دعواى قدیمى موافقان و مخالفان 
حضور فیلم هاى ایرانى در فســتیوال هاى خارجى آبى 
ریخته شود. حاال هم با خاتمه پیدا کردن جشنواره کن و 
بازگشت عوامل فیلم به کشور، مهمترین موضوع درباره 
فیلم «برادران لیال» شــیوه نمایش یا عدم نمایش آن در 

کشور است.
مخالفان معتقدند این فیلم تصویرى تلخ و سیاه از جامعه 
و خانواده ایرانى نشان داده و حرمت خانواده را مخدوش 
کرده است؛ بنابراین، اگر هم قرار به نمایش آن باشد باید 
با ممیزى هاى مرســوم روى پرده برود. روز شنبه پایگاه 
اطالع رسانى «سینما پرس» که از جمله مهمترین سایت 
هاى منتقد حضور جهانى این قبیل فیلم ها محسوب مى 
شــود، در مهمترین مطلب آن روز خود صریحًا از مدعى 
العموم خواســت تا به چرخه نمایش این فیلم ورود کند: 
«فیلم سینمایى "برادران لیال" در تنظیم پیام خود براى 
مخاطب غیر ایرانى موفق شده تا انسان ایرانى را موجوداتى 
حقیر و فریبکار و در حال زیست در جامعه اى کامًال فاسد 
به تصویر بکشد و از این جهت است که مى توان این اثر را 
یک توهین آشکار به ملت مسلمان ایران قلمداد نمود و از 
مدعى العموم خواست تا در راستاى احقاق حقوق فرهنگى 

مردم ایران اقدامات قانونى مقتضى را به عمل آورد.»
مشخص است که «اقدامات قانونى مقتضى» مورد توجه 
این ســایت ذینفوذ فقط در دو مورد خالصه مى شود؛ یا 
توقیف فیلم و یا ممیزى آن. اگرچه «ســینما پرس» مى 
گوید این فیلم بدون کســب مجوزهاى قانونى و پروانه 
نمایش به کن فرســتاده شده و از بازرســى نهاد ریاست 
جمهورى و وزارت ارشاد و مجلس شوراى اسالمى خواسته 
است با «ورود ســریع» خود زمینه را براى «پاسخگویى 

مدیران سازمان سینمایى» در این باره فراهم سازند؛ اما 
در همین حال از توقیف فیلم هم حمایت نکرده  اســت. 
«سینما پرس» معتقد است چون حد نصاب زمان نمایش 
فیلم ها در ایران 120 دقیقه بوده و فیلم ســعید روستایى 
165 دقیقه اســت، پس باید 45 دقیقه از فیلم حذف شود 
تا به قول این ســایت، «فضاى سیاه اثر از ترسیم فالکت 

مطلق تعدیل شود».

حمله همه جانبه 
روز شــنبه روزنامه «جام جــم» ارگان صداوســیماى 
جمهورى اسالمى هم به «برادران لیال» تاخت و عالوه 
بر آنکه این فیلم را «بســیار ضعیف»، «ســطح پایین»، 
«کسالت بار»، «حوصله سربر» و «کسل کننده» خواند، 
در موضعى مشابه «سینما پرس»، آن را فیلمى سیاه نما 
از ارتباطات خانوادگى در ایران قلمــداد کرد: «این فیلم 
هم پیرو آثارى اســت که در ژانر فالکت روایت مى شود 
و فلک زدگى، بدبختى و زبونى ایران و ایرانى را به تصویر 
مى کشــد و به جهانیان عرضه مى کند که شــاید به این 
ترتیب، مورد توجه جشنواره هاى جهانى قرار گیرد تا برایش 
دست و سوت بزنند و هورا بکشند.» بر همین مبنا هم «جام 
جم» از مدیران فرهنگى خواسته است جلوى«روند شوم و 

ناپسند» ساخت چنین فیلم هایى گرفته شود.  
به جز ارگان صداوســیما، روزنامه «کیهان»، خبرگزارى 
«فارس» و سایر رسانه هاى منتقِد حضور فرامرزى فیلم 
هایى که آنها را «سیاه نما» مى خوانند نیز با در پیش گرفتن 
همین سیاست، ضمن انتقاد از مدیران فرهنگى کشور که 
اجازه ساخت و حضور این فیلم در کن را داده اند، خواستار 
اعمال تغییرات اساسى در هنگام نمایش «برادران لیال» 

در داخل کشور شده اند.

ابهام در اکران
سید جمال ساداتیان، تهیه کننده و رئیس هیئت مدیره دفتر 
پخش خانه فیلم گفته اســت اکران فیلم «برادران لیال» 
براى مرداد ماه برنامه ریزى شــده است. از طرفى سعید 
روستایى هم در یکى از نشســت هاى خبرى اش در کن 
اعالم کرده که اگر فیلمش ممیزى شود اجازه اکران آن را 

در داخل کشور نخواهد داد. 
هر چهار اثر این کارگردان جوان تا امروز پر حرف و حدیث 
از آب در آمده و حاال به نظر مى رســد این آخرى رکورد 
جنجال را شکسته است. همه این جدل ها نیز حول یک 
موضوع مشخص است: «چرا ســعید روستایى تا این حد 

سیاه نمایى مى کند؟!»

مدیر ماهنامه «دنیاى تصویر» چیزى به نام «سیاه نمایى» 
را باور ندارد و معتقد است: «در سینما ملودرام اجتماعى بر 
پایه مشکالت شکل مى گیرد و شما نمى توانید از فیلمساز 
توقع داشته باشید بر اساس هیچى یک قصه تعریف کند.» 
از آن طرف لب کالم منتقدین حضور فیلم هاى ایرانى در 
جشــنواره هاى خارجى در این جمله جمال شورجه قابل 
مشاهده است: «جشنواره هاى خارجى براى خوشنودى ما 
از فیلمى حمایت نمى کنند، بلکه کارهایى را جایزه مى دهند 

که با سیاست هایشان همخوان است.»
این دیدگاه هاى به شدت متناقض درباره یک پدیده هنرى 
که یک بار دیگر مقابل یکدیگر صــف آرایى کرده اند در 
کنار فضاسازى هاى رســانه اى درباره «برادران لیال» و 
انتقادهاى تند و تیز از حضور چنین فیلم هایى در جشنواره 
هاى خارجى، آینده نامشــخصى براى اکران فیلم سعید 
روستایى رقم زده است. در این میان تجربه نشان داده در 
مواقعى که جبهه موافقان و مخالفان شروع به یارگیرى 
براى عقب راندن رقیب مى کنند، آنچــه قربانى خواهد 
شد فیلمى اســت که در میانه این کشــمکش ها گرفتار 
آمده اســت. گفته اند «برادران لیــال» مردادماه اکران 
خواهد شد اما طنز تلخ آن اســت که نگفته اند مرداد ماه

 کدام سال؟!

مدیر عامل بنیاد ملى گندمــکاران درخصوص وضعیت 
تولید گندم با تأکیــد بر اینکه افزایش تولید در کشــور 
بستگى به خرید گندم توســط دولت دارد، گفت: پیش 
بینى مى شــود تا مرز 10 میلیون تن تولید گندم پیش

 برویم.
على قلى ایمانى اظهار کرد: سال گذشته در ابتداى فصل 
کشــت گندم دولت ارز 4200 تومانى نهاده هاى تولید 
را حذف کرد و قیمت کود، ســموم و... تا 6 برابر افزایش 
پیدا کرد. این قیمت ها از توان کشاورز خارج بود و نمى 
توانســت نهاده تهیه کند و به زراعت برســاند. از طرف 
دیگر به دلیل خشکسالى در بســیارى از مناطق کشور 

شرایط بارندگى خوبى نداشتیم. این دو عامل باعث شد 
که تولید گندم در سال زراعى گذشته کاهش پیدا کند و 
مجبور شدیم بیش از 7 میلیون تن گندم وارد کشور کنیم.

وى در خصــوص وضعیت تولید در ســال جدید گفت: 
امســال در کشــت قراردادى، نهاده هــا را به صورت 
مدتى (نســیه) به کشــاورزان تحویل داده و در زمان 
برداشــت هزینه آن پرداخت مى شــود. همچنین 45 
درصد قیمت کود را کاهــش دادند و قیمت ها را متعادل 
کردند. شرایط بارندگى نیز در بسیارى از استان ها بهتر 
بوده است. عملکردها حاکى از آن است که امسال سال 

خوبى باشد. 

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات با اشاره به ثابت ماندن 
تعرفه هاى پستى از ســال 1398 اعالم کرد که خدمات 
پایه پستى، شامل ارســال عادى و سفارشى مرسوالت، 
20 درصد افزایش مى یابد.عیســى زارع پــور بیان کرد: 
طبق مصوبه کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات مقرر 
شده که خدمات پایه پستى، عادى و سفارشى 20 درصد 
براى مردم عادى و 50 درصد براى حقوقى ها و دولتى ها 
افزایش یابد؛ خدمات غیرپایه، ویژه و پیشتاز نیز 40 درصد، 
مطابق با تــورم افزایش مى یابد.در حالى که روز شــنبه 
اخبارى مبنى بــر افزایش دو برابرى تعرفه هاى پســتى 
منتشر شده بود، مهدى سالم، سخنگوى وزارت ارتباطات 

و فناورى اطالعات در توییتر گفته بود:  افزایش چند برابرى 
هزینه  خدمات پستى تکذیب مى شود. جاى نگرانى براى 
کسب وکارهاى خانگى و مشاغل بهره  مند از خدمات پستى 
وجود ندارد.پیش از این لیایى، مدیرعامل شرکت پست 
درباره تعرفه هاى پستى گفته بود: تعرفه هاى پستى در دى 
ماه 1400 در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات مصوب 
شــده و ما اجازه پیاده سازى آنها را داشــتیم، اما به دلیل 
تصمیم ستاد تنظیم بازار که تا انتهاى سال بنا به دستور 
رئیس جمهورى هیچ تعرفه دولتــى افزایش پیدا نکند، 
اجراى این مصوبه معلق ماند و به تشــکیل اولین جلسه 

ستاد تنظیم بازار بعد از سال جدید موکول شد.

امسال سال خوبى در
 کاشت گندم است

خدمات پستى
 گران شد

خبرخوان
با لباس «ترانه» هم 

شوخى؟!
در روزهــاى اخیر کــه تب و    برترین ها|
تاب فســتیوال کن باال بود، تصاویرى از ترانه 
علیدوستى در فوتوکال فیلم «برادران لیال» در 
فستیوال کن منتشر شــد. در این میان انتقادات 
به نوع پوشش و لباس هاى او بیش از سایر موارد 
برجسته و سوژه کاربران شبکه هاى اجتماعى 
شد. یک کاربر نوشت: «ترانه علیدوستى دیروز  
لباس خواهر سیندرال را پوشیده بود، امروز لباس 
کارمنداى هتل». کاربر دیگرى نوشت: «فقط 
من فکر مى کنــم که این یــه آدم فضاییه که 
ماسک ترانه علیدوســتى را زده». کاربرى هم 
نوشت: «ترانه علیدوســتى دو تا از لباس هاى 
شهرزاد را مى پوشید که قشنگ تر بود.» و این 
هم یک نظر دیگر: «ترانه علیدوستى یک سایز 
بزرگ تر لباس گرفته که کــن بعدى هم اندازه 

اش باشه.»

کیومرث پوراحمد فیلم 
جدید مى سازد؟

  سینماسینما |کیومرث پوراحمد براى 
ســاخت فیلم جدیدش درخواست تمدید پروانه 
ساخت خواهد داد. پوراحمد که سال گذشته براى 
فیلم جدیدش با نام «پرونده باز اســت»، پروانه 
ساخت گرفته بود، درباره سرنوشت ساخت این 
فیلم گفت: «به تازگى بخشــى از سرمایه  فیلم 
تأمین شــده و اگر نقدینگى کافى باشد، آقاى 
على قائم مقامى (تهیه کننده) درخواست تمدید 
پروانه ســاخت خواهد کرد.» این کارگردان که 
ســاخت فیلم هایى چون «خواهران غریب» و 
«اتوبوس شب» را در کارنامه دارد، سال گذشته 
تأکید کرده بود که فیلم جدیدم برخالف آنچه این 
روزها منتشر مى شود، جنایى نیست و همانطور 
که در پروانه ســاخت آن در سایت وزارت ارشاد 
نوشته شده اســت، یک ملودرام اجتماعى است 
و نمى دانم چرا نوشته اند، من مى خواهم فیلم 

جنایى بسازم!

«جوکر» 
امروز پخش نمى شود

پخش قســمت اول از دومین فینال    صبا|
برنامه اینترنتى «جوکر» بــا هدف همدردى با 
مردم آبادان، یک هفته به تأخیــر افتاد. روابط 
عمومى برنامه «جوکــر» اعالم کرد که ضمن 
همدلى و همراهى بــا داغ هموطنان آبادانى به 
دلیل فرو ریختن ساختمان متروپل و جان باختن 
و مجروح شدن عده اى از هموطنان خوزستانى 
عزیزمان، اعالم مى کند که این برنامه، دوشنبه 

این هفته پخش نخواهد شد. 

مشاهده تعدادى 
جسد دیگر در متروپل  

  همشهرى آنالین | وزیر کشور گفت: 
همه نهادها، ارگان ها و دستگاه ها و مردم براى 
کار آواربردارى و امدادرســانى در آبادان بسیج 
شــده اند و این حق مردم عزیز آبادان است که 
کار به سرعت انجام شــود. احمد وحیدى گفت: 
همچنان تعدادى دیگر از اجساد در این منطقه 
مشاهده شده است که از محل خارج خواهند شد 
ولى با توجه به حجم آوارها ممکن است عملیات 
خارج ســازى پیکر جان باختگان با تأخیر زمانى 
انجام شــود ولى تمام تالش نیروهاى امدادى 
این است تا با هماهنگى و همدلى، کار با سرعت 

بسیار بیشترى جلو رود.

شایعه است
  انتخاب |شرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى ایران در پى برخى شــایعات در رسانه ها و 
فضاى مجازى مبنى بر افزایــش و چند نرخى 
شــدن قیمت نزین اطالعیه  اى صادر کرد. در 
این اطالعیه آمده اســت: افزایش قیمت بنزین 

شایعه است. 

افشاگرى
  انتخاب |محمدرضا رضایــى کوچى، رئیس 
کمیسیون عمران مجلس گفت: شهردارى آبادان 
مالک مشارکتى متروپل بوده است و تعارض منافع 
صورت گرفته اســت. مجوز 4 طبقه را به 10 طبقه 
تغییر داده بودند. کوچى افزود: نه شــهردارى و نه 
دادســتانى آبادان و نه وزارت راه و شهرســازى به 
تذکــرات و مکاتبات نظام  مهندســى توجه نکرده 
بودند. رئیس کمیســیون عمران مجلس ادامه داد: 
تخلفات به قدرى محرز بوده کــه افراد عادى هم 
با دیدن ســاختمان متوجه آن مى شدند. مکاتبات 
زیادى هم صورت گرفتــه اما انگار صرفًا براى رفع 
تکلیف بوده اند و اراده جدى براى توقف کار وجود 

نداشته است.

نتیجه ارتباطات نامتعارف  
پیروز حناچى، شــهردار ســابق    برترین ها|
تهران در روزنامه «شرق» نوشت: اگر از ارتفاع باال 
به پروژه متروپل نگاه کنیم، متوجه مى شویم بنایى 
با این حجم، در بافتى متراکم، در بین ساختمان هاى 
دوطبقه و در خیابان  تنگ و شــریان هایى با عرض 
محدود، بارگذارى شده اســت. همین تصویر به ما 
نشان مى دهد کسى که مجوز چنین ساختمانى را 
گرفته، ارتباطاتى نامتعارف داشته که بقیه مالکان 
آن محدوده، از آن برخــوردار نبوده اند. این عارضه 

شهرسازى رانتى است.

بمب اتم استفاده نمى کنیم
  انتخاب | سفیر روسیه در انگلیس اعالم کرد، این 
کشور در جنگ با اوکراین از سالح هاى تاکتیکى هسته 
اى استفاده نخواهد کرد. «آندرى کلین» گفت: روسیه 
قوانین بسیار سختگیرانه اى براى استفاده از این سالح 
ها دارد و عمدتاً در مواقعى که موجودیت کشور به خطر 
مى افتد، این سالح ها کاربرد دارد. وى تأکید کرد: این 

مسئله ربطى به عملیات فعلى در اوکراین ندارند.

تصاویر خانه «اون» لو رفت
  همشهرى آنالین |اسرار زیادى در رابطه با 
زندگى رهبر کره شمالى وجود دارد که به دلیل فضاى 
خاص رسانه اى این کشور به بیرون درز نمى کنند اما 
یک خبرنگار روسى موفق شــد تصاویرى از یکى از 
خانه هاى «کیم جونگ اون» بــردارد. این تصاویر 
توسط عکاسى گرفته شده است که همراه «سرگئى 
الوروف»، وزیر امور خارجه روسیه به این کشور سفر 
کرده بود. در این تصاویر مشخص است که باغ هاى 
بزرگ عمارت به خوبى نگهدارى شده. به نظر مى رسد 
این ملک دو طبقه اســت، با پنجره هاى شیشه اى و 
بزرگ که جلوه اى مینیمالیستى و ساده به خانه رهبر 

کره شمالى داده است.

38 نفر؛ قربانیان متروپل
   انتخاب |استاندار خوزستان با اشاره به آخرین 
وضعیت جستجوى پیکرهاى مفقودان حادثه متروپل 
گفت: بر اساس آمار اولیه و بنا به اعالم خانواده ها، 38 
نفر به ما اعالم مفقودى شــده است. صادق خلیلیان 
اظهار کرد: در جلسه اى که با حضور وزیر کشور برگزار 
شد، قرار شد بعد از مقاوم سازى ســاختمان در چهار 

جبهه کار آواربردارى را انجام دهیم.

 529 زمین لرزه 
فقط در یک ماه

  همشهرى آنالین|   بر اساس اعالم مرکز 
لرزه نگارى کشــورى مؤسســه ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران، 529 زمین لرزه در اردیبهشــت 1401 به ثبت 
رسید. در این ماه، هشــت زمین لرزه با بزرگى بیش از 
4 در کشور به ثبت رســید که بزرگ ترین آن 4/6 (در 
مقیاس امواج درونى زمین) در حوالى سرخون استان 
چهارمحال و بختیارى رخ داده است. استان خراسان 
رضوى بــا 74، کرمان با 53 و یزد بــا 51 زمین لرزه، 
بیشترین تعداد زمین لرزه را بین استان هاى کشور طى 

اردیبهشت داشتند.

مانى مهدوى
انتشار ویدیوى معدوم ســازى هزاران جوجه یک روزه در استان اردبیل، 
پاى وزیر جهاد کشاورزى و همچنین مســئوالن قضایى را به این ماجرا 

باز کرده است.
در این ویدیو که طى دو سه روز گذشته بازتاب فراوانى در فضاى مجازى 
داشته است، یک دستگاه کامیون کمپرسى مشاهده مى شود که جوجه هاى 
یکروزه را داخل گودالى ریخته و بر روى آنها خاك ریخته مى شود. گفته شده 
صاحب این مرغدارى، به دلیل کمبود و گرانى نهاده هاى تولید و دان مرغ، 

مجبور به معدوم کردن هزاران قطعه جوجه خود شده است.
به دنبال این اتفاق، ساداتى نژاد، وزیر جهادکشاورزى گفته است که یک تیم 
بازرسى از طرف این وزارتخانه به اردبیل اعزام شده تا موضوع را رسیدگى 
کند و برخورد الزم با خاطى یا خاطیان صورت پذیرد. از طرفى جالل آفاقى، 
معاون اجتماعى و پیشگیرى دادگســترى کل استان اردبیل نیز از تعقیب 
کیفرى عامل یا عامالن زنده به گور کردن این تعــداد قابل توجه جوجه 
یکروزه خبر داده و گفته است که دســتگاه قضایى استان براى مجازات 

سنگین عامل یا عامالن این عمل مجرمانه ورود مى کند.
اما نکته جالب آن است که وزیر جهاد کشاورزى تلویحاً اقدام دستگاه قضا در 
تحت تعقیب قرار دادن مالک این مرغدارى را اقدامى غیرضرورى توصیف 

کرده است. ساداتى نژاد گفته: «اقدام بعضى مرغداران براى معدوم کردن 
جوجه هاى یک روزه خالف شرع اســت اما متأسفانه معدوم سازى جوجه 
یک روزه در جریان شوك هاى عرضه از روش هاى جارى در همه دنیاست 
اگرچه رئیس جمهور تأکید داشتند که این اقدام هم از جهت شرعى و هم 
از جهت وجدانى امرى غیرقابل قبول اســت و به وزارت جهاد کشاورزى 
مأموریت دادند تا ضمن به  کار بستن تدابیر الزم براى جلوگیرى از متضرر 

شدن تولیدکننده، از معدوم شدن جوجه ها هم جلوگیرى کند.»
این در حالى است که دستگاه قضا معتقد است چنین اقداماتى مغایر با لزوم 
مراعات احساسات جامعه است.  سیدعبدا... طباطبایى، دادستان عمومى و 
مرکز استان اردبیل گفته است: «به  نشانه هر اعتراضى اقدام مورد نظر قابل 
قبول نیست و اینکه با گرفتن جان هزاران جوجه یک روزه اعتراض خود 

را نشان دهیم سبب جریحه دار شدن احساسات عموم مردم خواهد شد.»

حلقه مفقوده کجاست؟
مهم آنکه اتفاقى که اخیراً در استان اردبیل رخ داده است، اولین در نوع خود 
نبوده و احتماًال آخرین هم نخواهد بود. همانطور که وزیر جهاد کشاورزى 
معتقد است جوجه ُکشى اقدامى رایج در راستاى کنترل بازار محسوب مى 
شود، رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه کشور نیز معتقد است 
آنچه از جوجه هاى یک روزه که فروش نرود، معدوم خواهند شد و این امر 

روال غیر متعارف نیست بلکه امرى طبیعى در صنعت مرغدارى است.
به نظر مى رسد حلقه مفقوده در چنین اتفاقاتى، بررسى مواردى باشد که 
باعث شده کار یک مرغدار به نابود کردن سرمایه هایش کشیده شود. در 
این صورت مى توان از بروز وقایع مشــابه جلوگیرى کرد. شاید گزارش 
بازرسان وزارت جهاد کشاورزى که دیروز به استان اردبیل اعزام شدند تا 
از نزدیک جوجه ُکشى اخیر را تجزیه و تحلیل کنند، کلید حل این مشکل 
براى آینده باشد؛ البته مشروط به آنکه این گزارش بدون قید «محرمانه» 

و براى عموم منتشر شود.  

فیلم جدید سعید روستایى، قربانى یک کشمکش قدیمى مى شود؟

تابستان داغ «برادران لیال» 

محرمانه، جوجه ُکشى! 
یک مجله پسر محمودرضا خاورى، مفسد اقتصادى فرارى را به عنوان تاجر الهام 

بخش معرفى کرده است!
مجله «تایکون» در یکى از شــماره هاى اخیر خود اردوان (اردى) خاورى، پسر 
محمودرضا خاورى مدیرعامل پیشین بانک ملى ایران و از مجرمان محکوم شده 
در ایران بخاطر مشــارکت در اختالس 3000 میلیارد تومانى را به عنوان «تاجر 

الهام بخش» سال 2022 انتخاب کرده است.
مجله «تایکون» درباره فعالیت هاى دیگر اقتصادى اردوان خاورى نوشته است: 
«ارتباط دایمى اردوان خاورى با صاحبان کسب و کار هاى اماراتى باعث شد تا او 
در سال 2007 یک شــرکت بازرگانى تخصصى در زمینه خرید و فروش مصالح 

ساختمانى در این کشور راه اندازى کند.»
در گزارش مجله «تایکون» درباره اردوان خاورى آمده است: «هنگامى که اردوان 
خاورى در 18 سالگى تصمیم به سرمایه گذارى گرفت، کسى به او توجه نکرد؛ زیرا 
بسیار جوان بود. آنچه دیگران از آن اطالع نداشتند پیشینه خانوادگى خاورى جوان 
بود. اردوان خاورى متعلق به خانواده اى است که چندین نسل سابقه کارآفرینى 

دارند و تجربه صد ها سال کسب و کار و ظرافت هاى آن به او ارث رسیده است.»
این گزارش دربــاره فعالیت هاى اقتصادى اردوان خاورى از 18 ســالگى چنین 
شرح داده است: «اردوان خاورى در سال 2005 شروع به فعالیت در صنعت سفر و 
گردشگرى کرد. او طى سه سال فعالیت، تبدیل به یکى از سه شرکت بزرگ فعال 
در آژانس هاى مسافرتى در کانادا شد و شرکت او 11 دفتر در سراسر کشور تأسیس 
کرد و خدمات فروش عمده خدمات مسافرتى به بیش از 25 آژانس در کشور ارائه 
داد. افراد و شرکت هاى ثروتمند و برجسته در زمره مشتریانش بودند و به همین 
علت شرکت او جزو نخستین آژانس هاى مسافرتى غربى بود که بسته کامل تور 

گردشگرى دبى را به مشتریان ارائه داد.»
پدر اردوان یعنى محمودرضا خاورى، در سال 2005 شهروندى کانادا را دریافت 
کرده است. او در مهر 1390 به بهانه «مشــکالت عصبى حادث شده و بیمارى 
مزمن» از مقام خود اســتعفا کرد  و به کشــور کانــادا که تابعیــت آن را دارا بود 

گریخت.

فرزند خاورى، الهام بخش کانادا شد!
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رئیس پلیــس راه فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان 
گفت: برآیند تحقیقات نشان داده که علت و عامل بروز 
30 درصد سوانح رانندگى و حوادث ترافیکى در استان، 

حواسپرتى و بى دقتى حین رانندگى است.
ســرهنگ اصغر زارع افزود: از جملــه نمونه هاى این 
حواســپرتى و بى دقتى ها در حین رانندگى مى توان به 
صحبت کردن با تلفن همراه، گوش دادن به موسیقى، 
پایین کشیدن شیشــه، عوض کردن شبکه هاى رادیو، 
تعویض ســى دى یا فالش، خوردن و آشامیدن، تمیز 
کردن داشبورد و یا بحث و جدل با سرنشینان یا کارهایى 
از این دست اشاره کرد که تأثیر بسیار زیادى بر تمرکز و 

توجه راننده به جلو دارد. وى اظهار کرد: یکى از بیشترین 
نمونه هاى حواس پرتى راننده مى توان به استفاده از تلفن 

همراه و ارسال پیامک حین رانندگى اشاره کرد. 
رئیس پلیــس راه فرماندهى انتظامــى اصفهان گفت: 
حواسپرتى هنگام رانندگى، مشکلى بسیار جدى و رو به 
رشد اســت که تهدیدى براى ایمنى ترافیکى محسوب 
مى شود.وى یک نکته بســیار مهم در پیشگیرى از بروز 
حــوادث ترافیکى و حواس پرتى راننــدگان را مقاومت 
نکردن در برابر خواب عنوان کرد و گفت: هیچگاه در زمان 
خواب آلودگى رانندگى نکنید زیرا ذهن شما قادر نیست 

به خوبى اجسام و تحرکات اطراف شما را تحلیل کند.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان دستور آزادسازى 
کامل و سریع حریم و بستر زاینده رود را صادر کرد

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان در دومین نشست 
شــوراى حفظ حقوق بیت المال در اراضى ملى و منابع 
طبیعى در ســال 1401 بر لزوم اجراى سریع، درست و 
کامل آزادسازى هاى حریم و بســتر زاینده رود تأکید و 
اظهار کرد: رفع تصرفات از حریم و بستر زاینده رود باید با 
سرعت و به طور کامل و دقیق انجام شود و هیچ بهانه اى 

در تأخیر و یا نقص در اجراى این طرح پذیرفتنى نیست.
حجت االســالم والمســلمین اســداله جعفرى افزود: 
آزادســازى منابع طبیعى از تصرف برخــى افراد خاص 

و قرار دادن ایــن منابع در اختیار همه مــردم عالوه بر 
اجراى قانون، ضرورتى اجتماعى بوده و مسئوالن باید 
این تکلیف را با جدیت و احساس مسئولیت بیشترى به 

انجام برسانند.
وى گفت: رؤســا و دادســتان هاى حوزه هاى قضایى 
حاشــیه زاینده رود در کوتاه ترین زمان با حضور میدانى 
در اراضى آزادســازى شده به بررســى و راستى آزمایى 
نحوه و میزان آزادسازى ها پرداخته و در صورت مشاهده 
موارد خالف، واقعیــت میدان را به دبیرخانه شــوراى 
حفظ حقوق بیت المال در اراضى ملــى و منابع طبیعى 

گزارش کنند.

دستور آزادسازى کامل و 
سریع حریم زاینده رود

حواسپرتى، علت  30 درصد 
سوانح رانندگى در اصفهان

افراد داراى عالئم آبله
 در منزل بمانند

مسـئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشـت اصفهان 
گفـت: افـراد مشـکوك و داراى عالئم آبله بـه ویژه 
دانه هاى پوسـتى حاوى مایع تا زمان مشخص شدن 
نتیجه نهایى آزمایش تشخیص آبله مرغان یا میمون 
در منزل قرنطینـه بمانند. رضا فدایى افـزود: تاکنون 
هیچ مورد نمونه گیرى درباره آبله میمون در اسـتان 
اصفهان نداشتیم اما با توجه به سرایت این بیمارى در 
نقاط مختلف دنیا احتمال مشاهده موارد مشکوك در 
کشور و اسـتان وجود دارد. وى با بیان اینکه افراد در 
صورت مشاهده عالئم این بیمارى به ویژه دانه هاى 
پوستى حاوى مایع باید در کوتاه ترین زمان ممکن به 
پزشـک یا مراکز بهداشـتى مراجعه کنند تـا اقدامات 
الزم انجام شـود، اظهار کرد: اظهارنظر نهایى درباره 
تشخیص این بیمارى با انجام آزمایش هاى مولکولى 
در انسـتیتو پاستور تهران انجام مى شـود که تاکنون 

نمونه گیرى نداشتیم که به تهران ارسال شود.

درگذشت کارشناس اورژانس 
حین امدادرسانى

کارشناس اورژانس پیش بیمارستانى استان اصفهان 
در حین مأموریت امدادرسـانى به مصـدوم تصادفى، 
دچار ایست قلبى تنفسى شـد و فوت کرد. محمدباقر 
آزادى که متولد سـال 1369 و داراى 6 سـال خدمت 
صادقانه در عرصه مراقبت از بیماران و امدادرسـانى 
بود 4 سـال در پایگاه انـارك شهرسـتان نایین براى 
نجات مصدومـان صادقانه خدمت کـرد. وى حوالى 
ساعت 15 روز یک شنبه حین امدادرسانى به مصدوم 
تصادفـى و حیـن انتقـال مصـدوم، در کابیـن عقب 
آمبوالنس دچار ایسـت قلبى تنفسـى شـد. در مسیر 
رسـیدن به مرکز درمانى با تالش پرسنل اورژانس و 
پرسنل درمانگاه انارك، احیاى قلبى تنفسى انجام شد 
ولى موفقیت آمیـز نبود و این کارشـناس اورژانس به 

درجه رفیع شهادت نائل شد.

کشف جسد
 یک مرد در کانال آب  

سـخنگوى سـازمان آتش نشـانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان از کشف جسـد مردى در کانال 
آب محـدوده شـش راه کـه از غرق شـدن وى چند 
روزى مى گذشـت، خبـر داد. فرهـاد کاوه آهنگران 
اظهـار کـرد: سـاعت 06:20 هشـتم خردادمـاه 
رؤیت شـدن جسـد مردى در کانال آب به سازمان 
آتش نشانى اصفهان گزارش شد. وى با بیان اینکه 
این جسـد در محدوده شـش راه کشف شـد، افزود: 
بالفاصله آتش نشانان غواص از ایستگاه هاى 15 و 
24 به محل گزارش شده، اعزام شـدند و جسد این 
مرد که چنـد روزى از غرق شـدن وى مى گذشـت 
را از کانـال آب خـارج کردند. سـخنگوى سـازمان 
آتش نشـانى و خدمـات ایمنى شـهردارى اصفهان 
خاطرنشان کرد: تشخیص سن، علت و زمان دقیق 
فوت این فرد مجهول الهویه، برعهده عوامل قضایى 

و انتظامى است.

سمپاشی منهول هاي
 فاضالب نایین

عملیات سمپاشـى منهول هاى فاضالب در سـه شهر 
نایین، انارك و بافران آغاز شد. به گزارش روابط عمومى 
آبفاى نایین، 4540 منهول فاضالب این سـه شـهر در 
طول دو هفته، سمپاشـى مى شـوند. گفتنى اسـت این 
عملیات همه ساله با شروع فصل گرم سال و با هدف از 

بین بردن حشرات موذى انجام مى شود.

هندوانه هاى افیونى
مأموران فراجا 120 کیلوگرم تریاك در پوشش هنداونه 
و حلب هاى روغن را در ایسـت و بازرسى شهید شرافت 
نایین کشف و توقیف کردند. فرمانده انتظامى شهرستان 
نایین گفـت: در این عملیات دو متهم دسـتگیر و پس از 
تشـکیل پرونده براى اقدامات قانونى به مراجع قضایى 

تحویل داده شدند.

نصف جهــان  پس از حــذف ارز ترجیحــى، برخى از 
رســتوران ها به بهانه هاى مختلــف و بدون ضابطه 

خاصى اقدام به گران کردن منوى خود کرده اند. 
این رستوران ها که بعد از کرونا منوى خود را بارها تغییر 
داده و اکنون با شلوغى مواجه شده اند، اقدام به گران 
کردن منوى خود کرده اند که این مسئله گالیه هاى 

بسیارى را در برداشته است. 
البته فعاالن این صنف هم حق را بــه خود مى دهند 

و یکى از دالیل این کارشــان را گران شــدن اقالم 
غذایى و مواد اولیه دانسته و اعتقاد دارند که اجاره مغازه 
و همچنیــن هزینه هاى جانبى هــم افزایش زیادى 
داشته اند که باید از طریق گران شدن منو جبران شود. 
این شرایط باعث شده بسیارى از مردم که تفریحشان 
رفتن به رستوران بود به واســطه وضعیت اقتصادى 
نامناسب از این مسئله محروم شده و دیگر نتوانند مانند 

گذشته به رستوران بروند.

محرومیت از رفتن به رستوران 

نصف جهان  روزنامه «نســل فــردا»، قدیمى ترین 
روزنامه اصفهان در شــماره روز یک شنبه خود، تیتر 
اولش را به عدم تمدید اعتبار گواهینامه تیبا و ســمند 
اختصاص داد و نوشــت: «تا رفع نواقص، سمند و تیبا 
شماره گذارى نمى شوند.» این روزنامه از قول مدیر کل 
دفتر نظارت بر اجراى استاندارد صنایع فلزى سازمان 
ملى استاندارد که در یک برنامه تلویزیونى با گفتن این 
سخنان واکنش هاى زیادى را به دنبال داشت نوشته: به 
تشخیص دفتر تخصصى تمدید اعتبار گواهینامه تأیید، 

تمدید اعتبار تیبا و سمند منوط به رفع نواقص یاد شده 
است و معاون مهندسى پلیس راهور نیز شماره گذارى 
این خودروها را به ارائه مســتندات کامل و ارائه تأییدیه 
سازمان ملى استاندارد منوط کرده است. مهدى انگورج، 
مدیــر کل دفتر نظــارت بر اجراى استاندارد صنایع 
فلزى سازمان ملى استاندارد، در یک برنامه تلویزیونى 
درباره حذف ســمند و تیبا از فهرســت تمدید اعتبار 
سازمان ملى استاندارد، گفت: سازمان ملى استاندارد 
به وکالت از مردم مدعى العموم کیفیت است نه متولى. 

تیبا و سمند در تحریم 

نصف جهــان   ناوگان حمل و نقــل عمومى اصفهان 
از یکى از مهمتریــن امکانات الزم براى مســافران 

برخوردار نیست.
با توجه به اینکه روزانه تعداد زیادى مســافر از ناوگان 
اتوبوسرانى استفاده مى کنند بنابراین امکانات الزم و 
ضرورى از جمله زنگ اطالع توقف در ایستگاه ها باید 
به درستى کار کند تا در شرایطى که اتوبوس شلوغ است 
راننده از قصد مسافران براى پیاده شدن اطالع پیدا کند.

برخى اتوبوس ها به علت فرسودگى و یا عدم تعمیرات 
الزم و یا دالیل دیگر از این مســئله محروم هستند و 
مســافران به علت اینکه نمى توانند به راننده به موقع 

اطالع دهند از برخى ایستگاه ها جا مى مانند.
گفتنى است؛ شــهرها روز به روز در حال گسترش و 
توسعه هســتند بنابراین حمل و نقل عمومى و ارائه 
خدمات با کیفیت شــهرى به شهروندان حائز اهمیت 

است و این موضوع باید در او لویت قرار گیرد.

  زنگ هاى بى صدا 

سرپرست شــرکت آب وفاضالب استان اصفهان با 
بیان اینکه اجراى چاه هاى جذبى براى زمان وقوع 
باران در شهر بسیار اهمیت دارد، گفت: ارائه مجوز 
احداث شــیرخانه مورد نیاز براى پیشگیرى از وقوع 

بحران ضرورى است.
ناصر اکبــرى اظهار کرد: فرونشســت زمین زنگ 
خطرى براى وقوع حادثه مشــابه متروپل آبادان در 
اصفهان است؛ زیرا در برخى خطوط، میان لوله هاى 
آب دو سانتیمتر فاصله افتاده است که با اندك رانش 

زمین دچار بحران جدى مى شود.

وى افــزود: ارائه مجوز احداث شــیرخانه مورد نیاز 
براى پیشــگیرى از وقوع بحران یکى از مهمترین 

درخواست هاى شرکت آب و فاضالب استان است.
سرپرست شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با بیان اینکه فرونشســت دو ضرر عمده براى شهر 
دارد، خاطرنشــان کرد: آســیب به آبخوان و آسیب 
به شــبکه فاضالب هنگام بارش بــاران اتفاقات 
ناگوارى را براى شهر رقم مى زند؛ بنابراین استفاده 
از چاه هاى جذبــى در زمــان وقوع باران بســیار 

مهم است.

خطرى که لوله هاى آب را تهدید مى کند 

آرمان کیانى
فرو ریختن ساختمان متروپل در آبادان، بحث ایمنى 
ساختمان سازى را به ســر خط توجهات در این حوزه 
تبدیل کرده و بسیارى از شهرهاى کشور را به خط کرده 
است. این شــهرها که در آنها ساختمان هاى نا ایمن 
قابل توجهى به چشم مى خورد، متروپل را نشانه اى از 
تهدید قریب الوقوعى پنداشته اند که عن قریب گریبان 

این شهرها را نیز خواهد گرفت.
بعد از هشــدار شــهردارى تهران درباره وجود چنین 
ســاختمان هایى در پایتخت، در اصفهــان نیز براى 
چندمین بار نســبت به وضعیت به شدت ناایمن بازار 
قدیمى شهر هشــدار داده شــد و دیروز هم اعضاى 
شوراى شهر اصفهان در جلســه این شورا نسبت به 

ساختمان ها و فضاهاى نا ایمن شهر تذکر دادند.
در همین رابطه رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان 
به مالکان ساختمان هاى غیر ایمن در این خطه براى 
تعیین تکلیف و ایمن سازى بناهاى خود هشدار داد. 
محمد نورصالحى افزود: شهردار اصفهان دستور داده 
است که فهرست ساختمان هاى غیر ایمن در این شهر 

مشخص و به مالکان آنها اطالع داده شود.
همچنین سید امیر سامع، عضو هیئت رئیسه شوراى 
اسالمى شهر اصفهان نیز با اشاره به فهرست اسامى 

ساختمان هاى غیر ایمن در این شهر گفت: برخى از 
ســاختمان هاى غیر ایمن داراى صاحب، مالک و یا 
وراث است که به شــکل  اخطار به آنها اطالع رسانى 

مى شود.
وى اظهار کــرد: اینکه  برخــى مجتمع هاى تجارى 
همچنان ناایمن هستند به این دلیل است که شهردارى 
کار خود را انجام داده، اما متولى خاصى براى ساختمان 
و فضاهاى شهرى وجود ندارد. وى افزود: مالک برخى 
پاساژها، بازارها و مجتمع هاى تجارى مشخص نیست 
و متولى خاصى ندارد و شهردارى در این زمینه دچار 

مشکل است.
ابوالفضل قربانى، نایب رئیس شوراى شهر اصفهان هم 
با اشاره به جلوگیرى از  ساخت وسازهایى که الزامات 
فنى و مهندسى در آن به درســتى رعایت نمى شود، 
گفت: نمى شود چشم خود را به روى این مسائل ببندیم 

تا اتفاقاتى مشابه ساختمان متروپل رخ دهد. 
حجت االسالم و المسلمین منوچهر مهروى پور، عضو 
شوراى اسالمى شهر اصفهان هم گفت: بنابر اعالم 
معاونت خدمات شهرى شهردارى اصفهان، 500 نقطه 
خطر در این کالنشهر وجود دارد که باید به مالکان آنها 
تذکر داده شود تا شــاهد بروز اتفاقات ناگوار همچون 

متروپل آبادان در شهر نباشیم.

هشدار به مالکان ساختمان هاى غیر ایمن

دریا قدرتى پور
پراید سوارى یک بار دیگر فاجعه آفرید؛ این بار پراید در 
محور اصفهان- تهران. آنطور کــه از جزئیات گزارش 
اورژانس استان اصفهان بر مى آید، این فاجعه از ابعاد کم 

سابقه اى هم برخوردار است.
در گزارش اورژانــس آمده که حدود ســاعت 3 بامداد 
روز گذشته، یک دســتگاه پراید به گاردریل هاى کنار 
جاده برخورد کرده و سه جوان 25 تا 28 ساله را به کام 
مرگ کشانده است. دو جوان 17 و 20 ساله هم مصدوم 

شده اند. 
گذشته از اینکه در این حادثه عدم توانایى راننده و برخورد 
اتوموبیل به گاردریل علت اصلى تصادف به نظر مى رسد 
اما یک متهم بزرگ دیگر هم در صحنه حادثه به چشم 
مى خورد؛ متهمى به نام پراید که دیروز ســه جوان را 

یکجا قربانى خودش کرد.

تصادف اجتناب ناپذیر است اما...
با وجود اینکــه «پژو» و «پراید» جــزو متهمان اصلى 
مرگ هاى جاده اى در ایران هستند اما چرا باز هم پلیس 
نتوانسته جلوى شماره شدن این خودروهاى بى کیفیت 

را بگیرد؟
این دو خودرو نســبت به خودروهاى دیگــر از جمله 
اتوموبیل هاى تولید داخل و نسبتًا ارزان قیمت در ایران 
هســتند که عده بیشــترى توان خرید آنها را دارند. اما 
تعداد زیادى از مالکان این خودروها از استاندارد پایین و 

خدمات بعد از فروش آنها گله مند هستند.
«پراید و پژو 405» بیشترین طول عمر را در خط تولید 
خودروهاى ایرانى دارند و بیش از دو دهه است که تولید 
شده اند و بیش از 70 درصدشان خودروهایى هستند که 

ABS دارند اما ایربگ (کیسه هوا) ندارند.

اســفند ســال گذشــته پلیس راهور اعــالم کرد که 
خودروهــاى «پراید و پــژو» 52 درصد کشــته هاى 
تصادفات را به خودشان اختصاص داده اند. خودروهاى 
داخلى که اکنون تمام انتقادات به سمت آنها نشانه رفته 
است و نگاه رئیس پلیس راهور ناجا هم با اینکه از ابتدا 
نسبت به خودرو هاى ساخت داخل، یک نگاه منتقدانه 
بوده به تازگى صراحت آن بیشتر شده است؛ به حدى که 
این محصوالت را مبرا از چهار ویژگى زیبایى، کیفیت، 

ایمنى و قیمت مناسب مى داند. 
سردار کمال هادیانفر، با کمال اطمینان مقصر اصلى را در 
هر حالتى خودرو مى داند: «اصًال ممکن است راننده اى 
مرتکب بى مباالتى شده یا حتى در حین رانندگى خطایى 
از وى سر بزند که منجر به تصادف شود، مسئله اینجاست 
که خودرو باید از جان او و سرنشینان محافظت کند، اما 
امروز کدام یک از خودرو هاى ما با این ویژگى ســاخته 

مى شوند؟»
 او خودش پاســخ این ســئوال را مى دهد: «امروزه در 
صنعت خودروســازى، قطعات و آلیاژ هاى خودرو، همه 
امکاناتى که در ســاخت خودرو استفاده مى شود، کیسه 
هوا، ترمز اى بى اس، کمربند ایمنى و... همه و همه باید 
نجات دهنده راننده و سرنشینان باشد، اما این امکانات 
در خودرو هاى تولید کشورمان دچار مشکل است و من 
نمى دانم تا چه زمانى باید شــاهد تکرار چنین حوادثى 
باشــیم. همین چند وقت پیش فیلمى منتشر شد از دنا 

پالسى که تصادف کرده و کابینش کامل جمع شده بود، 
اما کیسه هوایش باز نشده بود؛ اینها اشکاالتى است که 

باید رفع شود.»
در تــازه ترین اظهارنظرهــا هم رئیــس پلیس راهور 
استان اصفهان که اخیراً در زمینه ایمنى خودروها ورود 
جدى داشــته، با انتقاد از وضعیت تولید غیر استاندارد 
خودروهاى داخل، این خودروها را به آکواریوم تشــبیه 
کرده اســت:«خوردوهاى داخلى مانند آکواریوم هایى 
هستند که سرنشــینان ماهى هاى درون آن هستند و با 
برخورد با هر وسیله اى متالشى شده و بعضًا سرنشینان 
آنها به نســبت هر تعداد که هستند جان خود را از دست 
مى دهند. طى چند روز اخیر شــاهد متالشــى شــدن 
خودروها در اصفهان بر اثر برخورد با گاردیل، میله و حتى 
بلوار وسط بزرگراه هستیم که این امر را نمى توان نادیده 
گرفت.علت تصادف یک مسئله و مرگ سرنشینان یک 
مسئله دیگرى است که باید مورد بررسى قرار گیرد. باید 
توجه داشت که تصادف اجتناب ناپذیر است و هر کسى 
ممکن است پشت فرمان غفلت کند، خودرو دچار نقش 
فنى شود، فرمانش ببرد و... اما قرار نیست هر تصادفى 
که اتفاق مى افتد فوتى داشته باشد. ایمنى قبل از تصادف 
شامل امکانات و سیســتم هایى است که خودروسازان 
براى خودروها تعریف مى کنند، در زمینه کیسه هاى هوا 
نیز شاهد چنین اتفاقاتى هستیم، خودروسازان بابت این 
امکان نیز از شهروندان پول دریافت مى کنند اما کمتر 
شاهد بوده ایم در تصادفات کیسه هاى هوا براى کاهش 

شدت خسارات جانى فعال شده باشد.»
وى با بیان اینکــه کارخانه هاى ســازنده داخلى باید 
خودروهاى ایمن تحویل مشترى دهند، گفت: استاندارد 
در مرحله دوم باید نظارت جدى داشته باشد و از سویى 
مردم به این دســتگاه نظارتى اعتماد مى کنند و خودرو 
را مى خرند و از ایــن رو همه باید به مســئولیت خود 
توجه داشته باشــند. ما ســعى داریم از همه تصادفات 
تصویربردارى کرده و از آنها در مراجع قضائى استفاده 
کنیم و از ســویى نیــز از قضاتى که بعــد از پلیس در 
اعتراضات و هیئت هاى بعدى نظر مى دهند درخواست 
داریم همچون گذشــته از حقوق مــردم دفاع کنند. در 
شرکت هاى خارجى تســت هاى ایمنى قبل از تحویل 
به مشترى همه تست ها انجام مى شود و از این رو شاهد 

چنین اتفاقاتى نیستیم.»
این مطالبه از ســال ها قبل در دســتور کار پلیس قرار 
داشته و بار ها و بار ها از زبان افراد مختلف در جایگاه هاى 
گوناگون مطرح شده و خالصه اش این بوده که پلیس 
باید مانع شــماره گذارى خودرو هاى ناایمن شــود اما 
وضعیت خودروسازى در کشور و اینکه چرا همچنان این 
اتفاق مى افتد و این صنعت هرگز با چاشنى کیفیت، طعم 

دار نمى شود، کالف پیچیده اى است.
در این میان عملکردهاى کاغذى هم آنچنان قابل دفاع 
نبوده اند که مانعى براى عدم شماره گذارى «پراید» و 
«پژو» باشد. خودروهایى که به گفته رئیس پلیس راهور 
اســتان اصفهان با نصب تجهیزات جدید نه تنها ایمن 
نشده اند بلکه، تشدید کننده تصادفات نیز هستند:«در 
واقع باید توجه داشت برخى از تجهیزات جدید نصب شده 
براى ایمنى خودروهاى داخلى تسهیلگر و تشدید کننده 

تصادفات هستند.»

حاال روزانه نزدیک به یــک میلیون خودرو در اصفهان 
شماره گذارى مى شود، خودروهایى که به درصد زیادى 
از آنها وصله بى کیفیتى مى چسبد و تبدیل به قاتالنى 
شده اند که آمار قربانیشــان در طول سال به راحتى از 
کشــته هاى یک جنگ تمام عیار باال مى زند اما چون 
همیشه این در بر روى یک پاشنه چرخیده، این موضوع 
به یک عادت تبدیل شــده و مانند حــوادث دیگر مثل 
سقوط هواپیما یا ریزش ساختمان هاى چند طبقه فاجعه 

محسوب نمى شود.

کوالك مرگ در جاده ها 
طى یک دهه گذشــته و فقط در طول تعطیالت کوتاه 
مدت ســال نو، نزدیک ده هزار نفر در جاده هاى ایران 
جان باخته اند، گرچه آمار بــاالى مرگ در حادثه هاى 
رانندگى در ایران محدود به نوروز نیســت. خودرو هاى 
داخلى در نوروز امســال به روایت رئیس پلیس راهور 
ناجا در هفت استان کشــور و از جمله اصفهان کوالك 
کرده اند، به طورى که 53 درصــد تصادفات فوتى که 
بیش از نیمى از آنها را شامل مى شــود، در استان هاى 
سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، خراسان رضوى، 
اصفهان، مرکــزى و خوزســتان رقم خورده اســت؛ 
خودرو هایى که 70درصد آنها ســوارى، 6 درصدشان 
وانت بــار، 4 درصد آنهــا کامیون و یک درصدشــان 
اتوبوس ها بوده اند. جاده هاى ناایمن و حادثه آفرین که 
آن هم حکایت مفصل خودش را دارد و حسابى به بحث 

نخ نماى بى پولى گره خورده است. 
برآورد سال 2018 ســازمان بهداشــت جهانى نشان 
مى دهد که ایران میان 170کشــور یا منطقه در جهان، 
از نظر شــمار مرگبار بودن جاده ها در ردیف 63 و میان 
کشورهاى توسعه نیافته بیشــتر آفریقایى قرار دارد که 
مقصر اصلى حجم زیادى از این تصادفات که دیگر باید 
به ثانیه حسابشان کرد، خودروهاى غیر استانداردى است 

که ساالنه هزاران نفر را مى کشد . 
فارغ از این آمارها، اما اینکه آیا پلیس راهورناجا مى تواند 
به تنهایى مانع شــماره گذارى خودرو هاى ناایمن شود 
یا خیر، سئوالى است که پاســخش معلوم است، چون 
اگر مى توانســت مدت ها قبــل این کار را کــرده بود. 
درباره اینکه چرا پلیس نمى تواند جلوى شــماره شدن 
خودرو هاى بى کیفیت را بگیرد، پس از تصادف زنجیره اى 
و غمبار 60 خــودرو در محور بهبهــان- رامهرمز که 
زمستان 1400 به علت باز نشدن هیچ کدام از ایربگ ها 
حسابى خبرســاز شــد، رئیس پلیس راهور ناجا، حرف

اول و آخر را زد.
او توضیح داد: «پلیس در خط تولید خودرو ها مسئولیت 
و نظارتى ندارد و فقط هنگام وقــوع تصادفات متوجه 
نواقص خودرو هــا مى شــود و مى فهمــد تأییدیه ها 
غیراصولى اســت. با این وصف پلیس چطور مى تواند 

مانع شماره گذارى خودرو ها شود؟»
پس باز هم پاى یک گره کور در میان اســت و توپ در 
حالى به زمیــن پلیس انداخته مى شــود که این مرجع 
چاره اى جز شماره گذارى ندارد، زیرا مراجعى که باید مانع 
شماره گذارى خودرو هاى بى کیفیت شوند، همان مراجع 
باالدستى هســتند که محصوالت را با همه ایراداتشان 

تأیید مى کنند.

پول براى پراید مى دهیم تا بمیریم!

جاده مرگ را فریاد مى زند
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در این مقاله قصد داریم 5 عادت غلط را به شما معرفى 
کنیم که با انجام دادن آنها به طور ناخواسته روى عملکرد 
و سرعت ویندوز 10 سیستمتان تأثیر منفى مى گذارید. 
اگر از کاربران ویندوز 10 هستید و مدتى است متوجه کند 
شــدن بیش  از حد سیستمتان شــده اید، تا انتهاى این 

نوشتار همراه ما باشید.
آیا سیستم عامل ویندوز 10 شــما مدتى است کند شده 
و یا با لگ هاى زیادى همراه است؟ آیا براى بوت شدن 
ویندوز مدتى زیادى منتظر مى مانید؟ آیا باترى لپ تاپ 
شــما خیلى زودتر از حد نرمال تمام مى شــود؟ اگر این 
مشکالت براى شما هم پیش آمده یا با آن دست و پنجه 
نرم مى کنید، به نظر مى رسد که سیستم شما به صورت 
مخفیانه انرژى تولید شــده را صرف انجام پروسه هاى 
غیرضرورى مى کنــد. بنابراین پیدا کــردن دلیل این 
مشکالت و جلوگیرى از هدر رفتن این انرژى مى تواند به 
افزایش سرعت ویندوز 10 سیستم شما و عملکرد بهتر 
آن کمک شایانى کند. در این مطلب ما به معرفى 5 عادت 
غلطى مى پردازیم که مطمئنًا نمى دانستید با انجام دادن 

آنها سرعت و عملکرد ویندوز 10 دچار کاهش مى شود.

1. برنامه هایى که در 
پس زمینه اجرا مى شوند 

را نمى بندید
برنامه ها و فرایندهایى که حتى با وجود بسته بودن و عدم 
استفاده از آنها، همچنان فعال هستند و از منابع سیستم 
شما نظیر اینترنت و باترى استفاده مى کنند «برنامه هاى 
پس زمینه » نام دارند. از آنجا کــه این برنامه ها همواره 
فعال هستند، منابع زیادى از سیستم شما را مورد استفاده 

قرار مى دهند.
عالوه بر این شما نمى توانید با آگاهى از اینکه تعداد زیادى 
از این فرایندها در پس زمینه کار مى کنند، تأثیر تک تک 
آنها را روى سیســتم خود مورد ارزیابى قــرار دهید. اما 
کاربران ویندوز 10 مى توانند با استفاده از مراحلى که در 
ادامه توضیح خواهیم داد، این برنامه ها را پیدا کرده و در 
مورد ادامه یا عدم فعالیت آنها در پس زمینه سیستمشان 
تصمیم گیرى نمایند. براى انجام دادن این کار مراحل 

زیر را دنبال کنید:
بر روى دکمه  Windows Start راســت کلیک کرده و 

به تنظیمات بروید.
در این بخش، قسمت Privacy را پیدا کنید.

در بخش زیر گروه App permissions در سمت چپ، 
به قسمت Background apps بروید.

در بخش Let apps run in the background، لیست 
همه  برنامه هایى که در پیش زمینه در حال فعالیت هستند 
به شما نشان داده مى شود. شما مى توانید آنها را غیرفعال 
کنید یا برنامه هاى مد نظرتان را از این لیست خارج کنید.

عالوه بر این برنامه ها، براى بهبود پیدا کردن عملکرد 
سیســتم نیاز اســت تا برخــى فرایندهــاى فعال در 
پیش زمینه نیز متوقف شوند. شــما مى توانید از بخش 
Task Manager براى پیدا کردن و غیرفعالسازى این 

فرایندها استفاده کنید. براى انجام دادن این کار مراحل 
زیر را دنبال کنید:

بر روى دکمه شــروع کلیک 
 Task راســت کرده و به

Manager بروید.

تــب  بــه 

Processes بروید.

روى گزینه  View در قسمت باالیى کلیک کرده و سپس 
گزینه  Group by type را انتخاب نمایید.

با دنبال کــردن مراحل فــوق، فرایندهــاى فعال در 
پس زمینه به طــور جداگانه گروه بندى مى شــوند. به 
همین ترتیب، مى توانید لیست نشان داده شده را بررسى 
کرده و فرایندهایى که منابع زیادى را مورد مصرف قرار 
مى دهند، غیرفعال کنید. براى متوقف کردن هر فرایندى 
کافى است تا روى همان راســت کلیک کرده و گزینه  

Task End را انتخاب کنید.

شــما همچنین مى توانید برنامه هاى موجود در لیست 
 Windows Task Manager اســتارت آپ را از بخش
غیرفعال کنید تا میزان مصرف منابع در هنگام شــروع 
برنامه ها کمتر شــود و ایــن اقدام موجب مى شــود تا 
سیستم عامل ویندوز 10 شــما سریع تر بوت شود. براى 
آن دســته از کاربرانى که نمى دانند بایــد گفت برخى 
از برنامه ها وجــود دارند که به محض روشــن کردن 
سیســتم به طور همزمان با باال آمــدن ویندوز 10 اجرا 
مى شوند. شــما مى توانید پس از بوت شــدن ویندوز 
برخى از آنها را مشــاهده کنید که در حال اجرا هستند 
و در قســمت راســت نوار پایینى وینــدوز و در بخش 
 Windows Task آیکون ها به چشم مى خورند. در بخش
Manager همه برنامه هاى موجود در لیســت استارت 

آپ قابل مشاهده هســتند که کاربران مى توانند آنها را 
غیرفعال کنند.

2. سرویس هاى ثالث 
ویندوز را فعال
 نگه مى دارید

کاربران ویندوز 10 براى بهره گیرى از قابلیت هاى این 
سیستم عامل متناســب با نیازشــان، برنامه هاى ثالث 
مختلفى را روى سیستمشان نصب مى کنند. این برنامه ها 
به محض شــروع و آغاز به کار کردن، سرویس هایى را 
درون سیستم شــما فعال مى کنند که این سرویس ها 

حتى پس از بسته شدن برنامه ها نیز به کار خود ادامه 
مى دهند. این سرویس  ها براى 

مثال مى تواننــد مربوط به 
سرویس هاى یک مرورگر 

باشند که به صورت پیوسته 
آن  به روزرســانى هاى 

را مورد بررســى قرار 
مى دهند. ممکن است 
تا االن نمى دانستید 
که این سرویس ها 
منابع سیســتم 
اشغال  شــما 

مى کنند و بدیهى اســت که مى توانند روى عملکرد آن 
تأثیر منفى بگذارند. بنابراین بهتر اســت کــه آنها را با 

استفاده از مراحل زیر غیرفعال کنید:
بر روى دکمه  Windows Start راســت کلیک کرده و 

روى Run کلیک کنید.
عبارت «msconfig» را تایپ کرده و اینتر را بزنید.

در تــب پنجــره  System Configuration، بــه تب 
Services  بروید.

گزینه Hide all Microsoft services box را بزنید تا 
سرویس هاى مربوط به سیستمتان از لیست نشان داده 

شده محو شوند.
اکنون سرویس هایى را مشــاهده مى کنید که مربوط 
برنامه هاى ثالث هستند و با بررســى آنها مى توانید هر 
کدام که منابع بیشترى از سیســتم شما را مورد استفاده 

قرار مى دهند، غیرفعال کنید.
همچنین مى توانید با انتخاب گزینه  Disable all و سپس 
Apply کردن آن، همه ســرویس هاى این لیست را در 

پس زمینه غیرفعال کنید. بعد از انجام این کار سیستم خود 
را رى استارت کرده تا همه سرویس هایى که در پس زمینه 

فعال بودند، غیرفعال شوند.

3. عالوه بر 
ویندوز دیفندر، از 

آنتى ویروس هاى ثالث نیز 
در سیستم خود 
استفاده مى کنید

ویندوز دیفنــدر، آنتى ویــروس اختصاصى شــرکت 
مایکروســافت اســت که در ویندوز 10 بــه صورت 
پیش فرض تعبیه شده است. از مزایاى این آنتى ویروس 
این اســت که تمامى فعالیت هاى خود را در پس زمینه 
انجام مى دهــد و اختاللى در عملکرد سیســتم ایجاد 
نمى کند. ویندوز دیفندر تمامــى فعالیت هاى ویندوز از 
ریزترین کار 

تا بزرگ ترین را مورد بررســى قرار مى دهد و به محض 
مشاهده  هرگونه ویروس یا فایل مخرب، آن را پاکسازى 

خواهد کرد.
از آنجایى که وینــدوز دیفندر مقاومــت خوبى در برابر 
بدافزارها و نرم افزارهاى مخرب دارد، اســتفاده از یک 
آنتى ویروس ثالث مجزا همگام با آن روى سیســتم به 
هیچ عنوان توصیه نمى شود. زیرا هر دوى این برنامه ها 
یک را کار انجام مى دهند و بدیهى است که تالش هر دو 
برنامه براى محافظت از سیستم عامل ویندوز شما انرژى و 
منابع بیشترى مصرف خواهد کرد. بسیارى از برنامه هاى 
آنتى ویروس به طور مداوم اجرا مى شوند و براى اسکن 
کردن سیستمتان به پردازش زیادى نیاز دارند. استفاده 
از آنتى ویروس هاى ثالث تنها در صورتى توصیه مى شود 
که شما ویندوز دیفندر را غیرفعال کرده باشید، در غیر این 
صورت منابع زیادى از سیستم شما را اشغال خواهد کرد.

همچنین غیرفعال کردن آنتى ویروس هاى ثالث مى تواند 
تأثیر مثبتى روى عملکرد سیستم شما بگذارد و به سایر 
فرآیندهاى ویندوز این امکان را مى دهد تا با ســرعت 
بیشترى به انجام وظایف خود بپردازند. اما اگر به دالیلى 
مجبور هستید از این آنتى ویروس هاى ثالث بهره ببرید، 
سعى کنید به صورت دوره اى از آنها استفاده کنید. براى 
مثال سعى کنید تنها یک بار در روز سیستم خود را اسکن 
نمایید تا منابع کمترى از سیستمتان در اختیار این برنامه 

قرار بگیرد.

4. تنظیمات گرافیکى 
ویندوز خود را بیش از 
حد سفارشى سازى کرده 

 Sound و تنظیمات
Enhancements را 

فعال کردید
سفارشى سازى تنظیمات گرافیکى ویندوز براى اعمال 
تغییرات مورد نظر، زیباتر شدن 
تصاویر نمایشگر و بهتر 
شدن کیفیت صدا 
هیچ مشکلى را 
براى سیستمتان 
ایجاد نمى کند. 

اما باید توجه کنید که سفارشى سازى بیش از حد مى تواند 
عملکرد آن را دچار مشکالت جدى کند و این دقیقاً همان 
بالیى است که برنامه هاى ثالث سفارشى سازى گرافیک 

ویندوز به سر سیستم شما مى آورند.
بنابراین بهتر است که از تم هاى سفارشى شده استفاده 
نکنید، روشنایى نمایشــگر را در حالت کم نگه دارید و 
تنظیمات مدیریت رنگ ها، وضوح و مقیاس صفحه را به 
هم نزنید. همچنین، اگر از برنامه هاى ثالث براى مدیریت 
این شخصى ســازى ها بهره مى برید، بهتر است که آنها 
را حذف کنید. عالوه بر این، از آنجا که ویندوز به شــما 
امکان مى دهد گرافیک در نظر گرفته شده  همه  برنامه ها 
را کنترل کنید بهتر است به ویندوز اجازه دهید به جاى 
استفاده از نهایت توان گرافیکى سیستم، از گرافیک در 

نظر گرفته شده و مناسب برنامه ها استفاده کند.
براى تغییر دادن گرافیک هر برنامه مراحل زیر را دنبال 

کنید:
بر روى دکمه Windows Start راســت کلیک کرده و 

روى تنظیمات کلیک کنید.به بخش System بروید.
روى گزینه  Display در نوار کنارى سمت چپ کلیک 
کنید.ســپس گزینه  Graphics settings را از سمت 

راست صفحه انتخاب کنید.
با استفاده از این مراحل توضیح داده شده، شما مى توانید 
تنظیمات گرافیکى هر برنامه را تغییر دهید. همچنین در 
صورتى که برنامه مد نظر شما در این لیست قرار نداشت، 
مى توانید آن را اضافه کنید. براى تغییر گرافیک در نظر 
گرفته شده  هر برنامه روى گزینه  Options کلیک کرده 
و اجازه دهید که خود ویندوز در مورد آن تصمیم بگیرد، 

در نهایت گزینه  Save را بزنید.
به همیــن ترتیب، همه  تنظیمــات غیرضرورى بخش 
sound enhancements را غیرفعــال کــرده و تنها 

در صورت لزوم و براى مدت کوتــاه از آنها بهره ببرید. 
عالوه بر این، پیشــنهاد مى کنیم که از برنامه هاى ثالث 
براى سفارشى ســازى تنظیمات صوتى سیســتم خود 

استفاده نکنید.

5. لوازم جانبى  
غیرضرورى به لپ تاپ 
شما متصل است

هرگز لوازم جانبى هاى غیرضرورى را براى مدت طوالنى 
به لپ تاپ خود متصل نکنیــد. اوًال به این دلیل که این 
لوازم برخى از قابلیت هاى سیستم شما را همانند بلوتوث 
روشــن نگه مى دارند که همین عامل انــرژى زیادى 
مصرف مى کند. ثانیًا این وســایل با مصرف زیاد انرژى 
و تخلیه زودهنگام باترى لپ تاپ روى عملکرد ویندوز 
10 نیز اثرات منفى مى گذارند. بنابراین اگر از لوازم جانبى 
متصل به لپ تاپ بهــره نمى برید، بهتر اســت آن را از 

لپ تاپ جدا کنید.
در این مقاله به بررسى 5 عادت غلط که بسیارى از شما در 
سیستم عامل ویندوز انجام مى دهید پرداختیم و  در مورد 
اثرات منفى این 5 عادت آگاهى  رسانى هاى الزم را انجام 
دادیم تا شــما بتوانید با اصالح این عادت هاى نادرست 
به سیستمتان منابع بیشترى براى فعالیت داده و نهایت 
بهره را از قابلیت هاى پرشــمار آن 

ببرید. 

در این راهنما، نحوه بازیابى رمز عبور جیمیل بدون ایمیل 
و شماره موبایل بازیابى را به شما آموزش مى دهیم.

جیمیل یکى از اولین و پرکاربردترین سرویس هاى گوگل 
است. تقریبًا هر دارنده حساب گوگل، براى به روزرسانى 
یا کار هاى دیگر به جیمیل متکى اســت. اگر رمز عبور 
جیمیل خود را فراموش کنید، بازیابى آن مى تواند زمان 
زیادى از شما بگیرد. گوگل چندین راه براى بازیابى رمز 
عبور جیمیل در اختیار کاربران خود قرار داده است. این 

مراحل به تأیید ایمیل یا پیامک نیاز دارند.
برخى از دارندگان حســاب گوگل هیچ جزئیاتى مانند 
شماره موبایل و یا ایمیل را به حساب کاربرى خود اضافه 
نمى کنند و اینجاســت که در بازیابى رمز عبور جیمیل 
دچار مشکل مى شوند. نگران نباشید، همچنان مى توانید 
حســاب خود را بازیابى کنید. این کار زمان بیشترى از 

شما مى گیرد.
در این راهنما، نحوه بازیابى رمز عبور جیمیل بدون ایمیل 
و شماره موبایل بازیابى را به شما آموزش مى دهیم. این 
مراحل محدودیت هایى نیز دارند. شما باید از قبل حداقل 
در یک دستگاه وارد حساب کاربرى جیمیل یا گوگل خود 
شده باشید و همچنین به آن دســتگاه دسترسى داشته 

باشید. براى این کار مراحل زیر را دنبال کنید:
1- ابتدا به صفحه بازیابى حســاب گوگل خود مراجعه 

کنید.2- شناسه یا نام کاربرى جیمیل خود را وارد کنید 
و روى Next کلیک کنید.3- در صفحه بعد ســه گزینه 
مشاهده خواهید کرد. Try another way to sign in را 
انتخاب کنید.4- اگر در دستگاه دیگرى وارد همان حساب 
گوگل شده باشید، یک اعالن دریافت خواهید کرد. آن را 
تأیید کنید.5- در مرحله بعد، صفحه اى با گزینه بازیابى 
حساب خود با اســتفاده از تأیید پیامک مشاهده خواهید 
کرد. مى توانید روى Send کلیک کنید و حســاب خود 
را تأیید کنید. این روش فقط در صورتى کار مى کند که 
شماره تلفن همراه شما به حســاب گوگلتان پیوند داده 
شده باشد؛ بنابراین این روش براى شما کار نخواهد کرد، 

 Try زیرا شماره موبایل بازیابى ندارید.6- اکنون بر روى
another way کلیک کنید.7- گوگل پس از 72 ساعت 

پیوندى براى بازنشانى رمز عبور برایتان ارسال مى کند. 
سه روز طول مى کشد تا گوگل تأیید کند که آیا حساب 
متعلق به شماست یا خیر. اگر پس از 72 ساعت ایمیلى 
دریافت نکردید، پوشــه spam و junk خود را بررسى 
کنید. این روش در صورتى کار مى کند که حداقل در یک 
دستگاه با همان حساب جیمیل وارد شده باشید.8- وقتى 
 Get ایمیلى براى بازنشانى رمز عبور دریافت کردید، روى
started کلیک کنید. اکنون، دســتورالعمل هاى روى 

صفحه را براى تغییر رمز عبور خود دنبال کنید. این رمز 
عبور پس از 7 روز منقضى مى شود.

پس از وارد کردن رمز عبور جدید، مى توانید یک ایمیل و 
یک شماره موبایل براى بازیابى رمز جیمیل خود اضافه 
کنید. این کار به شــما امکان بازیابى آســان رمز عبور 

جیمیل را مى دهد.
 براى افزودن ایمیل و شماره موبایل بازیابى، به صفحه 
My Google account رفتــه و Personal info را 

انتخاب کنید. در این قسمت مى توانید شماره موبایل و 
آدرس ایمیل خود را اضافــه کنید. مى توانید این مراحل 
را براى به روز رسانى یا حذف اطالعات تماس خود نیز 

انجام دهید.

عاداتى که موجب کند شدن سرعت ویندوز 10 مى شود

آنها را روى سیســتم خود مورد ارزیابى قــرار دهید. اما 
10 مى توانند با استفاده از مراحلى که در  0کاربران ویندوز
ادامه توضیح خواهیم داد، این برنامه ها را پیدا کرده و در 
مورد ادامه یا عدم فعالیت آنها در پس زمینه سیستمشان

تصمیم گیرى نمایند. براى انجام دادن این کار مراحل 
زیر را دنبال کنید:

tبر روى دکمه  Windows Start راســت کلیک کرده و

به تنظیمات بروید.
yدر این بخش، قسمت Privacy را پیدا کنید.

سمت چپ،  sدر بخش زیر گروه App permissions در

sبه قسمت Backgroundapps بروید.

dدر بخش Let apps run in the background، لیست 

همه  برنامه هایى که در پیش زمینه در حال فعالیت هستند 
به شما نشان داده مى شود. شما مى توانید آنها را غیرفعال 
کنید یا برنامه هاى مد نظرتان را از این لیست خارج کنید.

عالوه بر این برنامه ها، براى بهبود پیدا کردن عملکرد 
سیســتم نیاز اســت تا برخــى فرایندهــاى فعال در 
پیش زمینه نیز متوقف شوند. شــما مى توانید از بخش

Task Manager براى پیدا کردن و غیرفعالسازى این 

فرایندها استفاده کنید. براى انجام دادن این کار مراحل 
زیر را دنبال کنید:

بر روى دکمه شــروع کلیک 
Task راســت کرده و بهk

Manager بروید.

تــب  بــه 

روىسیستمشان نصب مى کنند. این برنامه ها  مختلفى را
به محض شــروع و آغاز به کار کردن، سرویس هایى را 
درون سیستم شــما فعال مى کنند که این سرویس ها 

حتى پس از بسته شدن برنامه ها نیز به کار خود ادامه 
مى دهند. این سرویس  ها براى 
وى تواناننــد مربوط به مثال م
سرویس هاى یک مرورگر 

باشند که به صورت پیوسته 
آن  به روزرســانى هاى 

را مورد بررســى قرار
تاست مى دهند. ممکن 
دددتید تا االن نمى دانس
ااا ها که این سرویس
مـتم منابع سیسـ
اشغال شــما 

انجام مى دهــد و اختاللى در عملکرد سیســتم ایجاد 
نمى کند. ویندوز دیفندر تمامــى فعالیت هاى ویندوز از 
رررریزریزترین کار 

فعال کردید
سفارشى سازى تنظیمات گرافیکى ویندوز براى اعمال 
تغییرات مورد نظر، زیباتر شدن 
تصاویر نمایشگر و بهتر 
شدن کیفیت صدا 
هیچ مشکلى را 
براى سیستمتان 
ایجاد نمى کند. 

براى سفارشى ســازى تنظیمات صوتى سیســتم خود
استفاده نکنید.

5. لوازم جانبى  
غیرضرورى به لپ تاپ 
شما متصل است

هرگز لوازم جانبى هاى غیرضرورى را براى مدت طوالنى
به لپ تاپ خود متصل نکنیــد. اوًال به این دلیل که این
لوازم برخى از قابلیت هاى سیستم شما را همانند بلوتوث
روشــن نگه مى دارند که همین عامل انــرژى زیادى
مصرف مى کند. ثانیًا این وســایل با مصرف زیاد انرژى
و تخلیه زودهنگام باترى لپ تاپ روى عملکرد ویندوز
10 نیز اثرات منفى مى گذارند. بنابراین اگر از لوازم جانبى
متصل به لپ تاپ بهــره نمى برید، بهتر اســت آن را از

لپ تاپ جدا کنید.
5در این مقاله به بررسى 5 عادت غلط که بسیارى از شما در
در مورد پرداختیم و سیستم عامل ویندوز انجام مى دهید
5اثرات منفى این 5 عادت آگاهى  رسانى هاى الزم را انجام
دادیم تا شــما بتوانید با اصالح این عادت هاى نادرست
به سیستمتان منابع بیشترى براى فعالیت داده و نهایت
بهره را از قابلیت هاى پرشــمار آن

ببرید. 

یوتیوب در نسخه وب و موبایل اپلیکیشن خود، تغییر جدیدى اضافه کرده و مى تواند 
بخش هاى «پربازدید» ویدیوها را براى کاربران مشخص کند. این ویژگى قبًال براى 
مشترکین پرمیوم یوتیوب مورد آزمایش قرار گرفته بود و اکنون براى تمام کاربران 

ارائه شده است.
با وجود این قابلیت، همانطور که در تصاویر زیر دیده مى شــود، یوتیوب با استفاده از 
نمودارى در پایین پلیر خود نشــان مى دهد که کدام قسمت یک ویدیو بیشتر توسط 
کاربران پخش شده  است. همانطور که گوگل توضیح مى دهد، با وجود این قابلیت که 
براى ویدیوهاى طوالنى کاربردى است، کاربران سریع تر مى توانند بخش هاى اصلى 

یک ویدیو را پیدا کرده و آن را تماشا کنند.
همانطور که گفتیم این ویژگى قبًال براى مشــترکین پرمیوم یوتیوب در دســترس 
 iOS ،بوده اما اکنون براى تمام کاربران رایگان و اشتراکى در پلتفرم هاى دسکتاپ
و اندروید شده است. البته ظاهراً هم اکنون تنها دسته اى از کاربران به آن دسترسى 

دارند و احتماًال طى روزهاى آینده براى تمام کاربران قابل دسترس خواهد بود.

ویژگى هاى جدید دیگر یوتیوب  
همچنین گوگل این قابلیت را به همراه به روزرسانى هاى دیگرى معرفى 
کرده که اساسًا براى ویدیوهاى طوالنى درنظر گرفته شده اند تا بتوان 
آنها را به بخش هاى مختلفى تقسیم کرد. به عنوان مثال یوتیوب در حال 
آزمایش قابلیت جدیدى اســت تا کاربران بتواننــد در ویدیوها، لحظات 

موردعالقه خود را مشخص و تماشا کنند.
عالوه بر این، یوتیوب ابزار تقســیم بندى ویدیوهاى خود که اولین بار در 

سال 2020 راه اندازى شده بود را اکنون در دسترس تلویزیون هاى هوشمند 

و کنسول هاى بازى قرار داده است. از زمان راه اندازى این ویژگى، یوتیوب همچنین 
امکان ساخت خودکار بخش ها را نیز فراهم کرده و ادعا مى کند که تا به امروز حدود 

20 میلیون ویدیو از این قابلیت استفاده کرده اند.
از ویژگى هاى اضافه شــده جدید یوتیوب مى توان به Single Loop اشاره کرد که 
به کاربران اجازه مى دهد تــا یک ویدیو را روى تکرار و پخــش مجدد تنظیم کنند. 
همچنین در حالت تمام صفحه، اکنــون پنل جدیدى براى کاربــران نمایش داده 
مى شــود که اطالعات مربوط به ویدیو مانند توضیحــات، بخش بندى ها و نظرات

 در آن وجود دارد.
در نهایت، یوتیوب اعالم کرد که به زودى قصــد دارد قابلیتى را آزمایش کند که به 
کاربران اجازه مى دهد زمان دقیق ویدیویى که مى خواهند تماشا کنند را جستجو کنند. 

شد.این ویژگى نیز ابتدا فقط با کاربران پرمیوم آزمایش خواهد 

یکــى از محبوب ترین قابلیت هاى اینســتاگرام، 
استورى اســت و کاربران بســیار زیادى به طور 
روزانه از آن استفاده مى کنند. حاال شبکه اجتماعى 
متعلق به متا، در حال آزمایش طرح جدیدى براى 
استورى هاســت تا تنها سه اســتورى به کاربران 
نمایش داده شود. البته گزینه جدیدى تحت عنوان 
«نمایش همه» (See All) به باالى صفحه اضافه 

خواهد شد که تمام استورى ها را نشان مى دهد.
یکى از کاربران برزیلى اینستاگرام اخیراً متوجه این 
تغییر شده و تصویرى از آن را در توییتر به اشتراك 
گذاشته است. طبق این تصویر، ظاهراً در این طرح 
جدید کاربران قادر خواهند بود تا تنها سه استورى 
را مشاهده کنند. در باالى صفحه و زیر نام کاربرى، 
تعداد استورى ها و دکمه جدید See All (در تصویر 
Mostrar tudo) دیده مى شود. همچنین باید به 

این نکته اشاره کرد که پس از نمایش سه استورى، 
اینستاگرام به طور خودکار استورى کاربر بعدى را 

نمایش خواهد داد.
کاربران اینســتاگرام و افرادى که عــادت دارند 
استورى هاى بسیار زیادى ارسال کنند، همچنان 
قادر خواهند بود تا به طور همزمان 100 استورى را 
به اشتراك بگذارند و تعداد آنها با وجود این طرح 

تغییرى نخواهد کرد.
در مقابل، این تغییر مى تواند تأثیر بسیار زیادى روى 
تجربه کاربر از اپلیکیشــن داشته باشد و تغییراتى 
را به وجود بیاورد. همانطور که احتماًال مى دانید، 
برخى کاربران عادت دارند تا تعداد اســتورى هاى 
بسیار زیادى را به اشتراك بگذارند، اکنون صفحه 
نمایش استورى هاى آنها کمى مرتب تر مى شود. از 
سوى دیگر، کاربران دیگر مجبور نخواهند بود تا 
براى نمایش تمام اســتورى ها مدام روى صفحه 

ضربه بزنند.

آزمایش طرح جدید 
اینستاگرام 

براى محدود کردن
 نمایش استورى ها

چگونه رمز عبور جیمیل را بدون استفاده از ایمیل و شماره موبایل بازیابى کنیم؟ یوتیوب بخش هاى پربازدید یک ویدیو را به کاربران نشان مى دهد

iOS Sتفرم هاىدسکتاپ،

ز کاربران به آن دسترسى 
سترس خواهد بود.

گرى معرفى
ه اند تا بتوان 
حال تیوب در

یوها، لحظات 

که اولین بار در 
ن هاى هوشمند 

پرمیوم آزمایش خواهد  کاربران شد.این ویژگى نیز ابتدا فقط با

خانواده  پسر بچه اى در تگزاس به دلیل سهل انگارى اپل 
در ساخت ایرپاد از آن شکایت کردند.

والدین پســر بچه اى در تگزاس، از اپل و شــرکت هاى 
شریکش به دلیل عدم هشــدار براى استفاده از ایرپاد که 

منجر به کاهش شنوایى پسرشان شد، شکایت کردند.
 این پســر در حالى که از ایرپاد براى تماشاى انیمیشنى 
استفاده مى کرد یک اعالن Amber Alert دریافت کرد 
و فوراً صداى تکان دهنده اى که باعث آســیب رسى به 
گوشش شد شنید. پس از این حادثه، پسربچه دچار حالت 
تهوع، سرگیجه و وزوز گوش شــده است. طبق نظرات 

پزشکان او باید تا پایان عمر از سمعک استفاده کند.
«تج پرانجپه»، وکیل قانون PMR گفت: «زندگى این پسر 
به شدت تغییر کرده، زیرا اپل در مورد میزان صداى ایرپاد هاى 
خود هشدارى ارائه نکرده که منجر به از دست دادن دائمى 
شنوایى او شده است. اگر اپل ایرپاد را طورى طراحى کرده بود 
که خود را در سطوح ایمن تنظیم کند یا هشدار هایى در مورد 
افزایش صدا ارائه مى کرد، این پسر یک زندگى عادى داشت.»

ایرپاد اپل باعث ناشنوایى
 یک پسربچه  شد
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سرگیجه هاى سفرى راسرگیجه هاى سفرى را

نکته مهار کنید
با رعایت چند 

بسیارى افراد از همان لحظه اى که به سفر فکر مى کنند، 
باید به چاره اى براى «بیمارى مسافرتى» خود نیز فکر 
کنند. عارضه اى که بعضى افراد در طول ســفر به آن 

دچار مى شوند.
در شرایط حاد بیمارى، ســفر با خودروى شخصى نیز 
براى فرد مبتال به بیمارى مســافرتى آزاردهنده بوده و 
لذت سفر را از او مى گیرد. بیمارى مسافرتى از معضالتى 
است که خیلى ها را گرفتار مى کند؛ علت و راهکار هاى 
جلوگیرى از بروز بیمارى مسافرتى یا کاهش نشانه هاى 
آن موضوعى اســت که در آغاز هر فصل از سفر باید به 

آن پرداخت.
اگر دچار بیمارى مسافرتى هســتید؛ بدانید که ویژگى 
خاصى دارید. دستکم بیمارى شــما قدمتى به درازاى 
تاریخ بشر دارد! مى گویند اولین بار یونانى ها و رومى ها 
بودند که بیمارى مسافرتى را شناختند. شاید هم اصًال 
ندانید به این بیمارى مبتال هستید، اما به محض نشستن 
در خودرو و کمى تکان خوردن و دور زدن آن، دچار حالت 
تهوع مى شوید. تعجب کردید؟ بله، همین نشانه یعنى 

اینکه شما به این عارضه دچارید.

در کجا النه کرده؟
هر عارضــه اى، زمینه و علتــى دارد؛ دلیــل بیمارى 
مسافرتى نیز ناشــى از ناتوانى مغز در تشخیص ارسال 
پیام ها (ســیگنال ها) از اندام هاى مختلف به مغز است. 
بگذارید اصل ماجرا را بشکافیم. در افراد مبتال به بیمارى 
مســافرتى، حس هاى متعددى بروز مى کنند. نخستین 
حس، ترس است که باعث تالطم روانى فرد مى شود. 
سرگیجه و چرخش اشــیاء در اطراف، انقباض و تنش 
در عضالت و احســاس حرکت و لــرزش در گوش که 
ممکن است با سوت کشیدن همراه باشد. این حالت ها و 
حس هاى سردرگم و متعدد، باعث اختالط در انتقال پیام 

شده و مغز در نهایت پیام بیمارى، سرگیجه، تهوع همراه 
با تعرق را به بدن منتقل مى کند.

گوش ها مقصرند
گوش ها فقط براى شــنیدن نیســتند. «گوش میانى» 
عامل اصلى حفظ تعــادل بدن بوده و هــر عاملى که 
عملکرد «سیســتم دهلیزى» را دچــار اختالل کند، 
محرکى براى به هم خوردن تعادل بدن است. سیستم 
دهلیزى شامل سه جفت کانال نیم دایره اى و دو کیسه 
به نام هاى «ساکول» و «اُتریکول» هستند. این ساختار، 
اطالعات الزم درباره شرایط محیط اطراف شما را به مغز 
منتقل مى کند. داخل نیم دایره ها مایعى وجود دارد که با 
چرخش سر شــما، حرکت مى کنند. ساکول و اتریکول 
نیز به گرانش زمین حساس هســتند. در مجموع این 
ساختار ها به مغز پیام مى دهند شما در چه شرایطى قرار 
دارید. مغز با دریافت پیام از سیســتم دهلیزى وضعیت 
شما را متعادل نگه مى دارد. اما در افراد مبتال به بیمارى 
مســافرتى، پیام هاى متعدد، مغز را ســردرگم کرده و 
تهوع و ســرگیجه اتفاق مى افتد. درست مثل وقتى که 
در تصمیم گیرى سردرگم هســتیم و نمى دانیم چه کار 

مى کنیم!

مى روم، مى آیم یا ایستاده ام؟
فرض کنید در هواپیما نشسته و در حال پروازید. گوش ها 
تغییراتى را حس مى کنند. اما چشــم ها بــه مغز پیغام 
مى دهند در حال حرکت نیســتید. این دو پیغام مختلف 
باعث سردرگمى مغز مى شود. ســفر دریایى شما پایان 
یافته است. روى خشــکى ایســتاده اید. اما همچنان 
بدن شما پیغام حرکت به مغز صادر مى کند. بازهم مغز 
دو پیغام مختلف دریافت کرده و ســردرگم مى شــود. 

نتیجه هر دو مسئله یکسان است! بیمارى مسافرتى با 
نشانه هاى آن آغاز شده و سفر شما تلخ مى شود!

نشانه ها مى آیند که تلخ شود
نخستین عالمت بروز بیمارى مسافرتى، «عرق سرد» 
و «حالت تهوع» اســت. این حالت ناشــى از پر بودن 

معده نیســت. سرگیجه، 
افزایش بــزاق دهان، 
از دســت دادن اشتها 
از  رنگ پریدگــى  و 
نشانه هاى مشترك و 
بارز بیمارى مسافرتى 

است. در 

بعضــى افــراد ممکــن اســت 
ســردرد، خســتگى و بى حالى و 

نفس نفس زدن نیز دیده شود.

به خودتان باید مسلط شوید
حاال که مى دانید دچار بیمارى مســافرتى هستید، باید 
یاد بگیرید به خودتان مســلط شوید. مدت زمان عالئم 
در افراد مختلف متفاوت اســت. از سوى دیگر شدت و 
مدت بروز نشــانه ها به وضعیت روانى شما هم بستگى 
دارد. به ایــن معنى که اگر دچار اســترس و اضطراب، 
افســردگى یا هر اختالل دیگرى باشید؛ روى شدت و 
مدت بروز نشانه ها اثرگذار است. در زمان بروز نشانه ها، 
براى کنترل و جلوگیرى از پیشــرفت آن، این کار ها را 

انجام دهید.
آرام باشــید: ســعى کنید فکرتان را 
منحرف کنید. براى این کار مى توانید 
نفس کشــیدن عمیق یا شــمارش 
معکــوس از 100 را شــروع کنیــد. 

چشم ها را ببندید. این 
کار به آرامش بیشــتر شما 

کمک مى کند.
به نقطه ثابت دل ببندیــد: در یک نقطه، 

ثابت نشسته و به یک نقطه ثابت نگاه کنید. براى 
مثال اگر در قایق یا کشتى هستید، به دماغه کشتى یا 

نوك قایق نگاه کنید. اگر داخل خودرو هستید، از پنجره 
بیرون را نگاه کنید و حواستان را به حرکت اشیاء بیرون 
پرت کنید. ســعى کنید خودتان هم در یک نقطه ثابت 

نشسته و هیچ حرکتى نداشته باشید.
نوشیدنى ممنوع: پیش از شروع سفر- با هر وسیله اى- 
بهتر است از نوشیدن هر نوع نوشیدنى اى خوددارى کنید 
تا معده پر نشده و اصطالحًا آبکى نشود. ضمن اینکه با 
آبکى شدن معده، اسید معده نیز افزایش یافته و این خود 

عاملى محرك است.
هواى تازه: اگر داخل هواپیما هستید، دریچه باالى سر 
صندلى خود را روى خود تنظیم کنید تا کامًال هواى تازه 
در دسترس شما باشد. در کشــتى، روى عرشه بروید و 
در نقطه اى ثابت بنشــیند. اگر در خودروى شخصى یا 
اتوبوس، قطار و... هســتید، حتمًا کنار پنجره نشسته و 
کمى آن را باز کنید تا هواى تازه به مقدار کافى در اختیار 

داشته باشید. از کشیدن سیگار خوددارى کنید.
پنکه وار حرکت نکنید: از پایین انداختن ســر، مطالعه 
در حین حرکت، برگشــتن و نــگاه کردن به 
پشت سر، چرخاندن سر و صحبت کردن یا 
نگاه کردن به نفر بغل دستى و هر کارى که 
باعث شود «سر» را حرکت دهید، خوددارى 
کنیــد. همانطور که گفتیــم، گوش میانى 
مســئول حفظ تعادل و انتقال پیام به مغز 
است. حرکت بیش از اندازه سر باعث حرکت 
مایع گوش میانى و تشدید پیام ها و شروع یا 

افزایش نشانه تهوع مى شود.
معده را خالى بگذارید: خوراکى هاى ارائه شده 
در هواپیما، قطار، کشتى و حتى صبحانه بین 
راه در خودروى شخصى بسیار دلچسب است. 
اما از مصرف آنهــا در طول حرکت خوددارى 

ش ها مقصرند
ـنیدن نیســتند. «گوش میانى» 
ادل بدن بوده و هــر عاملى که 
هلیزى» را دچــار اختالل کند، 
خوردن تعادل بدن است. سیستم 
ت کانال نیم دایره اى و دو کیسه 
 «اُتریکول» هستند. این ساختار، 
شرایط محیط اطراف شما را به مغز 
یم دایره ها مایعىوجود دارد که با 
کت مى کنند. ساکول و اتریکول 
ساس هســتند. در مجموع این 
ى دهند شما در چه شرایطى قرار 
ام از سیســتم دهلیزى وضعیت 
دارد. اما در افراد مبتال به بیمارى

 متعدد، مغز را ســردرگم کرده و 
ق مى افتد. درست مثل وقتى که 
گم هســتیم و نمى دانیم چه کار 

ى آیم یا ایستاده ام؟
شسته و در حال پروازید. گوش ها 
نند. اما چشــم ها بــه مغز پیغام

ت نیســتید. این دو پیغام مختلف 
ى شود. ســفر دریایى شما پایان 
ـکى ایســتاده اید. اما همچنان

 به مغز صادر مى کند. بازهم مغز 
ت کرده و ســردرگم مى شــود.

نتیجه هر دو مسئله یکسان است! بیمارى مسافرتى با 
نشانه هاى آن آغاز شده و سفر شما تلخ مى شود!

نشانه ها مى آیند که تلخ شود
نخستین عالمت بروز بیمارى مسافرتى، «عرق سرد» 
ن این حالت ناشــى از پر بودن  و «حالت تهوع» اســت.

،،،،،،،،،ه،جه، معده نیســت. سرگی
افزایش بــزاق دهان، 
از دســت دادن اشتها

از  رنگ پریدگــى  و 
نشانه هاى مشترك و 
ىرتى بارز بیمارى مساف

ررررررررر در در در در دردرد ت.ست.است.

و و ى
زمان بروز نشانه ها،  مدت بروز نشانه ها اثرگذار است. در
و جلوگیرى از پیشــرفت آن، این کار ها را براى کنترل

جججانجانجانجانجانجانجانجانجامام دهید.
آآآرآرام باشــید: ســعى کنید فکرتان را 
ممنحرف کنید. براى این کار مى توانید 
کشــیدن عمیق یا شــمارش  ننننففس
ممممعمعکــوس از 100 را شــروع کنیــد. 

و ر رون
پرت کنید. ســعى ک
نشسته و هیچ حرکتى
نوشیدنى ممنوع: پیش
بهتر است از نوشیدن
تا معده پر نشده و اص
آبکى شدن معده، اسی
عاملى محرك است.
هواى تازه: اگر داخل
صندلى خود را روىخ
دسترس شما باش ددددددددر
ددددددر نقطه اى ثابت بنش
ااااتاتاتاتاااتاتاتاتاتوبوس، قطار و... هس
کمى آن را باز کنید تا
داشته باشید. از کشید
پنکه وار حرکت نکنی
در حین حر
پشت سر
نگاه کرد
باعث شو
کنیــد.
مســئو
است. حر

مایع گوش
افزایش نش
معده را خا
در هواپیما
در خودر راه
مصرف اما از

کپک ها قارچ هایى هستند که همه جا رشد مى کنند و همه 
ما بار ها با مواد غذایى کپک زده شده مواجه شده ایم، اما 
در بیشتر مواقع با برداشتن قسمت کپک زده، ماده غذایى 
را مصرف کرده ایم، درحالى که در بیشتر مواقع کپک به 
داخل ماده غذایى نفوذ کرده و مصرف آن تهدید جدى 

براى سالمت ماست.
 دکتر مریم دلشاد،پزشــک عمومى در مورد کپک ها و 
خطرات آن بر سالمتى انســان ها، اظهار کرد: برخالف 
تصور عامه کپک ها براى ســالمتى ما بسیار خطرناك 
هستند. کپک ها نوعى قارچ محســوب مى شوند که از 

و همه جــا میلیون ها سال پیش وجود داشته اند 
رشد پیدا مى کنند.

وى بابیان اینکه محیط هاى 
گرم، مرطــوب و تاریک 

محیط هــاى بهتــرى 
براى رشــد کپک ها 

گفت:  هســتند، 
بــا وجود 
ایــن، 

مى بینیم که کپک ها همه جا وجــود دارند و حتى بار ها 
دیده ایم در یخچال که محیط خنکى اســت مواد غذاى 
کپک مى زنند، پس کپک ها همه جا هستند و باید مراقب 

باشیم کپک بر روى مواد غذایى ایجاد نشوند.
وى در مورد خطر کپک ها براى سالمتى انسان، توضیح 
داد: کپک ها باکترى هاى مفید دستگاه گوارش را از بین 
مى برند و در برخى موارد باعث التهاب دستگاه گوارش 
مى شوند، حتى ممکن است دستگاه گوارش ما را سوراخ 
کنند. برخى افراد نیز به کپک ها حساسیت دارند و ممکن 

است با مصرف کپک ها دچار آلرژى هاى شدید شوند.
دلشــاد بابیان اینکه عالئم گوارشى و مسمومیت بعد از 
خوردن کپک ها معموًال 24 تا 72 ساعت بعد از خوردن 
کپک بروز مى کند، تصریح کرد: خوردن مداوم و کم کم 
کپک ها منجر به مشکالت شایعى مثل مشکل گوارشى 
و یا منجر به ســرطان کبد مى شــود. یکسرى کپک ها 
که سم هایى مثل مایکوتوکســین ها و آفالتوکسین ها 
ترشح مى کنند گروه هاى بســیار خطرناك ترى هستند 
که مى توانند بر روى آجیل و لبنیــات تکثیر پیدا کنند و 
باید دقت بسیار زیادى در مصرف این مواد غذایى داشته 

باشیم.
کپک را بو نکشید

وى خاطرنشــان کرد: یکى از مــواردى که 
توصیــه  همیشــه 
مى شــود این است 
که اگر در یخچال و یا 
بر روى ماده غذایى کپک 
دیدید هرگز بو نکشید، چون 
میســیلیوم هاى کپــک وارد 
مجارى تنفسى مى شــود و در 
برخى افراد آلرژى هاى شدید ایجاد 

مى کند.

با نان کپک زده چه کنیم؟
وى در مورد اینکه کدام یک از مــواد غذایى کپک زده را 
مى توان مصرف کرد و کدام مــوارد غذایى را نمى توان 
مصرف کرد، توضیح داد: اولین و مهمترین ماده غذایى 
که کپک روى آن زیاد دیده مى شــود نان است. اگر نان 
کپک زد باید کل نان را دور بریزیم، چون میسیلیوم هاى 

کپک ِ به تمام الیه هاى نان نفوذ پیداکرده است. 

کپک همیشه سبز و آبى نیست
این پزشک با یادآورى اینکه کپک ها همیشه آبى و سبز 
نیســتند و رنگ هاى مختلفى دارند، توضیح داد: خیلى 
وقت ها روى نان هاى سفید، کپک هاى سفید مى زند که 
ما نمى بینیم و یکى از علت هاى مسمومیت با کپک همین 
موضوع است. کپک هاى پنیر هم گاهى سفید است و الیه 
سفیدرنگى روى پنیر یا آب آن ایجاد مى شود که باید کل 

پنیر را دور بیندازیم.
وى بابیان اینکه نوع کپک پنیر هایى که به عنوان بلوچیز 
در بازار وجــود دارند با کپک هاى مضر متفاوت اســت، 
گفت: کپک ها هم مثل باکترى هاى مفید و مضر دستگاه 
گوارش، انواع مفید و مضر دارند مثل پروبیوتیک ها که 
باکترى هاى مفید هســتند؛ بنابراین، اگر پنیر ســفید و 
خامه اى کپک زد باید آن را دور بیندازید. اگر کپک روى 
پنیر هاى سفت و سخت مثل گودا دیده شد و مقدار آن کم 
بود مى توانید یک و نیم سانتیمتر از هر طرف و عمق کپک 
را ببرید و بقیه را مصرف کنیــد و چاقویى که با آن پنیر 

کپک زده را برش زده اید را هم خوب بشویید.

میوه هاى کپک زده را دور بریزید
وى بابیان اینکه سبزى ها نرم مثل کاهو و سبزى خوردن 
اگر کپک بزند باید کًال دور ریخته شــود، گفت: در مورد 
سبزى ها سخت مثل فلفل دلمه و هویج و گل کلم مثل 

پنیر گودا مى توان یک و نیم تا دو سانتیمتر اطراف کپک 
را برید و دور ریخت و بقیه این سبزى ها را استفاده کرد. 
میوه هایى مثل نارنگى، پرتغال، سیب، کیوى و خیار اگر 

کپک بزنند باید دور ریخته شوند.

رب هاى کپک زده را دور بریزید
وى بابیان اینکه رب گوجه نیز از مواد غذایى است که اگر 
کپک زده شود کل آن باید دور ریخته شود، گفت: خیلى ها 
سطح کپک زده را از روى رب برمى دارند و بقیه را استفاده 
مى کنند، به ویژه رب هاى خانگى که زودتر کپک مى زند، 
درحالى که بایــد کًال دور ریخته شــود. یکى از راه هاى 
خوب براى جلوگیرى از کپــک زدن رب گوجه فرنگى، 
فریز کردن آن اســت که مى توانیــم جلوى کپک زدن 
رب را بگیریم و هر بار به اندازه مصــرف، از فریزر خارج 

و استفاده کنیم.

سم خطرناك بر روى آجیل ها
وى با اشاره به کپک هاى خطرناك مایکوتوکسین ها و 
آفالتوکسین ها که ممکن است روى سطح آجیل وجود 
داشته باشد، گفت: این ســم بسیار خطرناك است و کل 

آجیل باید دور ریخته شود.
این پزشک بابیان اینکه ماست، آب غوره، آب لیمو و سرکه 
اگر کپک بزند کًال باید دور ریخته شود، خاطرنشان کرد: 
معموًال آب غوره هاى خانگى همیشــه الیه اى از کپک 
دارد که مردم آن را برمى دارند و بقیه را استفاده مى کنند، 

در حالى که خیلى خطرناك است و نباید استفاده شود.
وى با اشــاره به اینکه برخى افراد مى گویند مواد غذایى 
کپک زده را بعد از برداشتن کپک مى جوشانیم، اظهار کرد: 
این تصور اشتباهى است که کپک با جوشاندن و پختن 
از بین مى رود، چون ماده غذایى کپک زده حتى اگر پخته 

شود همان آسیب را به سالمتى ما مى زند.

ووووووووو همه جــا میلیون ها سال پیش وجود داشته اند 
رشد پیدا مى کنند.

ىىىىىىىىىىهاى وى بابیان اینکه محیط 
ککککککککریک و تا مرطــوب گرم،
ىىىىىىىىىىىىىـرى محیط هــاى بهتـ
براى رشــد کپک ها

گفت:  هســتند، 
بــا وجود 
نـن، ییییایـ

دلشــاد بابیان اینکه عالئمگوارشى و مسمو
2 تا 72 ساعت بعد 4خوردن کپک ها معموًال 24
کپک بروز مى کند، تصریح کرد: خوردن مدا
کپک ها منجر به مشکالت شایعىمثل مشک
و یا منجر به ســرطان کبد مى شــود. یکسر
که سم هایى مثل مایکوتوکســین ها و آفالت
ترشح مى کنند گروه هاى بســیار خطرناك ت
که مى توانند بر روى آجیل و لبنیــات تکثیر
باید دقت بسیار زیادى در مصرف این مواد غذ

باشیم.
کپک را بو نکشید

ووىىىىوىوىوىوىوىوىوىوىوى خاطرنشــان کرد: یکى از مــ
همیشــه
مى شــود
که اگر در ی
بر روى ماده غذ
دیدید هرگز بو نک
میســیلیوم هاى ک
مجارى تنفسى مى ش
برخى افراد آلرژى هاى

مى کند.

کدام مواد غذایى کپک زده را مى توان مصرف کرد؟
یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى با بیان اینکه ســیرابى یکى از منابع پروتئین و ویتامین هاى گروه «B» به حساب 
مى آید، گفت: این ماده غذایى مى تواند در آش ها، ســوپ ها و به منظور رشد کودکان مورد استفاده قرار بگیرد، سیرابى 

عالوه بر طبخ مجزا مى تواند در آش ها و سوپ ها نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
سیاوش فاضلیان با بیان اینکه سیرابى، جزو اعما و احشا درون شکم نشخوارکنندگان محسوب مى شود، اظهار کرد: این 
ماده غذایى به صورت سنتى سر سفره خانوار هاى ایرانى مصرف شده و مى تواند به عنوان یک منبع ارزان قیمت پروتئینى، 
جایگزین دیگر پروتئین ها شود. وى افزود: پروتئین و چربى موجود در سیرابى، کمتر از پروتئین گوشت گاو و مرغ بوده، اما 
مقدار آهن سیرابى تقریباً مشابه گوشت قرمز بوده و از کیفیت خوبى برخوردار است، جذب آهن موجود در سیرابى، تحت 

تأثیر عوامل دیگر قرار نگرفته و مختل نخواهد شد.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى با اشاره به شرایط یک سیرابى براى مصرف، تصریح کرد: در هنگام خرید سیرابى 
نباید بوى تعفن و ماندگى دهد، از طرفى دیگر رنگ ســیرابى در فصول تابستان و پاییز سفیدرنگ و در زمستان و بهار 
تیره رنگ است، سیرابى نسبت به کله پاچه و جگر چربى کمترى داشته و کلسترول آن تقریباً مشابه میزان کلسترول گاو 

و کمتر از کلسترول گوشت گوسفندى است.
فاضلیان گفت: باتوجه به اینکه ســیرابى یکى از منابع پروتئین و همچنین ویتامین هاى گروه «ب» به حساب مى آید، 

مى تواند در آش ها، سوپ ها و همچنین براى کودکان در سنین رشد مورد استفاده قرار بگیرد.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى با بیان اینکه عنصر روى در سیرابى موجود است، اضافه کرد: عوامل گیاهى مانند 
فیتات و فیبر بر جذب روى اثر دارند، از آنجا که این عناصر در ســیرابى وجود ندارد، عنصر روى موجود در آن به راحتى 

جذب مى شود.
فاضلیان با اشاره به اینکه سیرابى همانند گوشت 
قرمز باید هفته اى یک بار مصرف شود، اظهار 
کرد: از آنجایى که نمــک زیادى هنگام پخت 

سیرابى به آن افزوده مى شــود، این ماده غذایى 
براى افرادى که دچار فشار خون هستند اصًال توصیه 

نمى شود، البته مصرف بیش از حد سیرابى نیز مضر 
است، از آنجا که معموًال سیرابى با کله پاچه سرو 

مى شود، کالرى زیادى را به بدن فرد مى رساند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانى  یادآور 
شد: کله پاچه منبع اسید هاى چرب اشباع و 
منبع کلسترول است و مصرف آن باید به 

حداقل برســد، مغز آن چربى بیشترى نسبت به 
پاچه و زبان دارد و براى بیماران کلیوى، قلبى و عروقى و مبتال به نقرس و 
داراى اسیداوریک باال، مبتال به فشار خون و دیابت اصًال توصیه نمى شود.

با این منبع ارزان قیمت پروتئین آشنا شوید

د، از آنجا که این عناصر در ســیرابى وجود ندارد، عنصر روى موجود در آن به راحتى

همانند گوشت 
ف شود، اظهار 
 هنگام پخت 

ین ماده غذایى 
ههههصیه  هستند اصًال تو
ررررررمضر  سیرابى نیز 
ووووسرو  کله پاچه

.اند. د مى رس
رآور ى  یاد
وع و  اشبا

ن باید به 
ترى نسبت به 

لیوى، قلبى و عروقى و مبتال به نقرس و
شار خون و دیابت اصًال توصیه نمى شود.

درمان گلودرد بدون دارو در خانه
عالوه بر عفونت هاى ویروسى مانند سرماخوردگى یا آنفلوآنزا و عفونت باکتریایى، برخى از علل کمتر شایع التهاب حلق و گلودرد مانند 

آلرژى، هواى خشک، آلودگى هوا، درد ماهیچه ها و علل دیگر مانند ورم ها براى آن وجود دارد.
معموًال درمان گلودرد ویروسى به دارو نیاز ندارد و ممکن است بین 5 تا 7 روز طول بکشد و سپس شروع به بهبودى کند، اما مى توان 

از مسکن هایى مانند استامینوفن براى تسکین گلودرد استفاده کرد، اما در مورد کودکان خردسال، نوزادان و نوجوانان مى توان 
مسکن هایى مانند استامینوفن و ایبوپروفن به آنها داد.

در مورد درمان گلودرد باکتریایى نیز باید به روشــى متفاوت از عفونت ویروسى عمل کرد و پس از انجام آزمایشات 
الزم به وجود باکترى ها و مثبت شدن نتیجه آن پى برد. پزشک درمان مناســب را براى بزرگساالن و کودکان 

تجویز مى کند. 
گیاهان طبیعى در کمک به درمان گلودرد نقش بســزایى دارند، اما این به معناى عدم 

مشورت با پزشک و اســتفاده از دارو نیســت، گیاهان دارویى در تسکین 
گلودرد و درمان آن در بسیارى از موارد مؤثر هستند و از جمله 

گیاهانى که براى درمان عالئم گلودرد استفاده 
مى شود دارچین، مریم گلى، زنجبیل 

و گیاهان دیگر است.

ى کبد
ز برا

آب پ
ینى 

ب زم
واید سی

ف

د. براى  ن
شتى یا 
جره

سیب زمینى آب پز فواید زیادى براى کبد دارد، زیرا به طور طبیعى سرشار از ویتامین ها و مواد معدنى به ویژه پتاسیم، فسفر و ویتامین هایى مانند ویتامین B کمپلکس و ویتامین C است. کالرى و چربى کمى 
دارد و محتواى باالى فیبر آنها به احساس سیرى کمک مى کند.

برخالف تصور رایج، سیب زمینى باعث افزایش وزن نمى شود، مگر اینکه کره یا خامه ترش را به آن اضافه کنید که در این حالت کالرى و چربى را به میزان قابل توجهى افزایش مى دهد؛ بنابراین 
اگر در تالش براى کاهش وزن هستید، آن را با گیاهان یا ادویه هاى کم کالرى مزه دار کنید.

یک سیب زمینى به وزن 300 گرم حاوى261 کالرى.6 گرم پروتئین.0.3 گرم چربى.5 گرم فیبر.3 گرم شکر طبیعى است.
جوشاندن یا سرخ کردن سیب زمینى با پوست آن فوایدى را که درون آن نهفته است حفظ مى کند، اگر قبل از جوشاندن پوست آنها جدا شود، بسیارى از آنها از بین مى روند.

تیمى از محققان شیمیدان در مرکز تحقیقات ملى مصر اخیراً مطالعه اى را در مورد فواید سیب زمینى آب پز براى کبد انجام دادند و این مطالعه نشان داد که خوردن 
آن به تقویت، محافظت و احیاى کبد کمک مى کند.

اهمیت خوردن سیب زمینى آب پز به این دلیل است که سرشار از ترکیبات آنتى اکسیدانى، سلنیوم، آهن، پتاسیم، منیزیم و بسیارى از عناصر دیگر است 
که باعث تقویت سیستم ایمنى بدن مى شود.

این مطالعه همچنین ثابت کرد که خوردن سیب زمینى در افزایش ایمنى افراد مبتال به شیستوزومیازیس و محافظت از کبد تأثیر مؤثرى 
دارد.

یکى از فواید سیب زمینى آب پز براى کبد این اســت که حاوى درصد زیادى از ویتامین B کمپلکس است که به بدن در 
تشکیل ســلول هاى خونى کمک مى کند و از پروتئین، کربوهیدرات ها و چربى هاى غذایى که مى خورید انرژى 

تولید مى کند.
سیب زمینى آب پز موارد زیر را به بدن مى رساند:

. B ۶ بیش از نیمى از نیاز روزانه به ویتامین
 به عالوه حدود 30 درصد از تیامین و نیاسین مورد نیاز بدن.

همچنین ســیب زمینى آب پز حــاوى مقدار زیــادى ویتامین C اســت. اما  
سیب زمینى آب پز و پوست کنده نیمى از محتواى ویتامین C خود را از 
دســت مى دهد و تنها 25 درصد از ویتامین C مورد نیاز روزانه را 

تأمین مى کند.

کنیــد. از یک 
ســاعت پیــش از 

شروع ســفر - با هر وسیله اى- نیز 
معده را پر نکنید.

دارو هایى که به شما کمک مى کند
براى جلوگیرى از حالت تهــوع مى توانید از دو داروى 
گیاهى، دو داروى شیمیایى و یک روش فیزیکى براى 

کنترل تهوع کمک بگیرید.
زنجبیل تازه: این داروى گیاهى براى درمان سرگیجه 
کاربرد دارد. به همین دلیل تکه کوچکى از آن را داخل 

دهان بگذارید.
نعناع: آدامس یا آب نبات نعناع مى تواند درطول سفر حال 

شما را بهبود بخشد.
قــرص دیِمن هیدرینات: که به اســم «ِدرامامین» نیز 
معروف اســت مانع از حالت تهوع مى شود. یک ساعت 
پیش از شروع سفر، یک عدد از آن را مصرف کنید. اگر 
سفر شما طوالنى است، مى توانید چهار تا شش ساعت 

بعد هم یک یا نصف یک عدد را نیز استفاده کنید.
قرص اِسکوپوالمین: این دارو را به اسم «مالدیمار» نیز 
مى شناســند. این دارو را باید چهار ساعت پیش از سفر 

مصرف کرده و تأثیر آن تا سه روز باقى است.
فشار درمانى: اگر اهل مصرف دارو نیستید، از روش فشار 
درمانى کمک بگیرید. در این روش، فشــاردادن نقطه 
اى درست زیر مچ دســت از داخل، مى تواند به تخفیف 

نشانه هاى بیمارى مسافرتى کمک کند.
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006008888- تاریخ: 1400/12/23 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالســه 1400114402006000362 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مریم صفارى فرد 
خوزانى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 119617 مورخ 
1372/12/26 دفترخانه 20 و ذیل ثبت و صفحه 192 دفتر 266 و مالحظه نقشــه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت 
به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى 
نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مریم صفارى فرد خوزانى 
به شناسنامه شماره 987 کدملى 6639380978 صادره فرزند کریم در ششدانگ یک قطعه 
ملک داراى اعیانى به مساحت 152/72 مترمربع پالك شماره 134/1 فرعى از 82 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل 

صادر مى نماید. 
شماال به طول 7/90 متر درب و دیواریست به شارع 

شرقا به طول 19/35 متر به دیوار مجاور از پالك باقیمانده 
جنوبا به طول 7/90 متر دیواریست به شارع 

غربا به طول 19/35 متر به دیوار پالك ثبتى 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/25- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/03/09- م الف: 1314357 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /2/344

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

شماره: 140160302006000054- تاریخ: 1401/01/08 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه به موجب ســند الکترونیک شماره 
139820302006003531 و سند شماره 173472  مورخ 1399/12/14 دفتر 64 اصفهان 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضــى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
مصطفى مجیرى فروشانى به شناسنامه شماره 703 کدملى 1141209683 صادره فرزند 
ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135/54 مترمربع پالك 
شــماره 740 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه به موجب ســند الکترونیک شماره 
139820302006003531 و سند شماره 173472  مورخ 1399/12/14 دفتر 64 اصفهان 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضــى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
نرگس حاجیان فروشانى به شناسنامه شماره 13970 کدملى 1142354431 صادره فرزند 
کرمعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135/54 مترمربع پالك 
شــماره 740 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 5/54 متر درب و دیواریست به گذر 

شرقا در سه قسمت که قسمت دوم شمالیست اول به طول 17/28 متر دیوار مشترك است 
با باقیمانده 

جنوبا به طول 12/47 متر دیوار به دیوار پالك 156/1
غربا به طول 20/53 متر دیوار به دیوار پالك 741 فرعى

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/25- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/03/09- م الف: 1315186 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /2/346

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

شــماره: 140160302006000247- تاریخ: 1401/01/20 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006000893 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم على على  نقیان مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 32615 مورخ 
1348/2/13 دفترخانه 86 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى 
دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم على على نقیان به شناسنامه شماره 82 کدملى 1140938916 
صادره فرزند محمد هادى در ششــدانگ یکباب کارگاه به مســاحت 249 مترمربع پالك 
شماره - فرعى از 88 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و 

رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 8/11 متر درب و دیواریست به گذر 

شــرقا به طول هاى 18/71 متر و 9/53 متر به صورت شکســته دیواریست به پالك 88 
اصلى باقیمانده 

جنوبا به طول 9/27 متر درب و دیواریست به جاده 
غربا به طول 25/15 متر دیواریست به دیوار باقیمانده از 88 اصلى 

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق 
مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى 
مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/25- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/09- 
م الف: 1315293 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 

محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /2/348

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

شــماره: 140160302006000889- تاریخ: 1401/02/10 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006001474 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محمدعلى محمودى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى از......... پالك شماره فرعى از 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب ثبت و صفحه 329 دفتر 508 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضــى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
محمدعلى محمودى به شناسنامه شماره 14 کدملى 5279485098 صادره فرزند على داد 
در ششدانگ از یکباب خانه مسکونى به مساحت 231/80 مترمربع پالك شماره 685 فرعى 
از 99 اصلى به استثناى ثمیه اعیانى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
تأیید و رأى خود را با حدود ذیل با توجه به گواهى کارشناس دال بر تناسب میزان مالکیت 
متقاضى با متصرفات وى و همچنین گواهى مســئول دفتر امالك مبنــى بر بقاى مقدار 

مالکیت ابتیاعى متقاضى تا این تاریخ مبادرت به صدور راى مى نماید. 
شماال به طول 9/60 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 

شرقا به طول 23/22 متر دیواریست به دیوار پالك 99/2959
جنوبا به طول 10/90 متر درب و دیواریست به کوچه 

غربا به طول 22/10 متر دیواریست به دیوار پالك 99/3531
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/25- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/09- م الف: 1315320 - عضو قضائى - مجتبى پور على. رئیس اداره 
راه و شهرسازى - ســعید حاج احمدى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى 

ملک زاده /2/350

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

راى شماره 140160302026002753 مورخ 1401/02/19 هیات سه آقاى رامین شعبانى 
قهجاورستانى به شناسنامه شــماره 0012411574 کدملى 0012411574 صادره تهران 
فرزند حسن بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 193,78 مترمربع از پالك 
شــماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت حاج اســداله صادقى برزانى موضوع سند انتقال 

15684- 1343/05/25 دفترخانه 36 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/25 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/09 - م الف: 1316199 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /2/352 

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

1 راى شــماره 140060302026014771 مورخ 1400/11/14 هیات سه آقاى علیرضا 
حسینى به شناسنامه شماره 1272999981 کدملى 1272999981 صادره فرزند محسن 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 223,64 مترمربع از پالك شماره 128 فرعى 
از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 

رسمى متقاضى موضوع دفتر امالك الکترونیکى به شماره 139920302026014809
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/25 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/09 - م الف: 1316396 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /2/354

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

شــماره: 140060302006008730- تاریخ: 1400/12/17 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالســه 1400114402006001629 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم صدیقه درویشــى 
ورنوسفادرانى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند الکترونیک به شماره 3168 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضــى دارد. لذا مالکیت آقاى/خانم 

صدیقه درویشى ورنوسفادرانى به شناسنامه شــماره 264 کدملى 1141004283 صادره 
فرزند محمد در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى به مساحت 179/26 مترمربع پالك 
شــماره 311 فرعى از 116 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى  نماید: 
شماال به طول 8/97 متر دیواریست به پالك 116/311
شرقا به طول 20/44 متر دیوار به دیوار پالك 116/310

جنوبا به طول8/92 متر درب و دیواریست به گذر 
غربا به طول 19/73 متر دیوار به دیوار پالك 116/311 

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/25- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/03/09- م الف: 1315768 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /2/356

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

راى شماره 140160302026003504 مورخ 1401/03/04 هیات دو خانم مریم زارعى 
شمس آبادى به شناسنامه شماره 1270236229 کدملى 1270236229 صادره اصفهان 
فرزند احمد بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 151,67 مترمربع پالك شماره 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت محمد صدرى موضوع سند انتقال 2338 مورخ 

24/08/29 دفترخانه 67 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/24 - م الف: 1325478 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /3/182

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

راى شماره 140160302026001690 مورخ 1401/01/30 هیات یک آقاى على بهاءلو به 
شناسنامه شماره 26 کدملى 4623205282 صادره از شهرکرد فرزند غالمرضا بصورت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 281,88 مترمربع از پالك شماره 
556 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رســمى متقاضى موضوع دفتر الکترونیکى شماره 139820302026022965 و 

 139820302026030485
راى شماره 140160302026001689 مورخ 1401/01/30 هیات یک خانم صدیقه رقائى 
به شناسنامه شماره 999 کدملى 1287571085 صادره از اصفهان فرزند حسن بصورت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 281,88 مترمربع از پالك شماره 
556 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رســمى متقاضى موضوع دفتر الکترونیکى شماره 139820302026022965 و 

 139820302026030485
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/24 - م الف: 1325485 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /3/184

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

1 راى شــماره 140060302026016010 مورخ 1400/12/16 هیات ســه آقاى محمد 
دهقانى به شناســنامه شــماره 6 کدملى 5659822908 صادره از کوهپایه فرزند رجبعلى 
بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 161,470 مترمربع از پالك شماره 15180 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى 

متقاضى موضوع سند انتقال 5255 مورخ 1390/08/11 دفتر 228 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/24 - م الف: 1325541 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /3/186 

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

1 راى شــماره 140160302026002401 مورخ 1401/02/08 هیات ســه خانم زینب 
الملوك زارعى شمس آبادى  به شناسنامه شــماره 766 کدملى 1286327210 صادره از 
اصفهان فرزند احمد بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 221,226 مترمربع 
از پالك شــماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان (مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 86679 مورخ 98/02/17 دفترخانه 

82 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/24 - م الف: 1325561 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /3/188

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

راى شــماره 140060302026015445 مورخ 1400/12/01 هیــات چهار خانم فاطمه 
حدادى زفره به شناسنامه شماره 2422 کدملى 5659024629 صادره فرزند محمد بصورت 

ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 184,66 مترمربع از پالك شماره 102 فرعى از 
14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت حاج تقى برهمند موضوع سند انتقال 17697 مورخ 

52/02/23 دفتر 82 اصفهان  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/24 - م الف: 1325583 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /3/190 

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالك شــماره 4953 فرعى از یک اصلى واقع در 
دهستان گرمسیر اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم اقدس 
طاحونه اردستانى فرزند ابراهیم و غیره در جریان ثبت مى باشد و تحدید حدود آن به علت 
اشتباه در آگهى پالك بایستى مجددا آگهى گردد اینک بنابه درخواست متقاضى و دستور 
اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالك مرقوم در روز  شنبه....مورخه.. 1401/04/04 
....... راس ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذابه موجب این آگهى به 
کلیه مالکین مجاوراخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابنداعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالك طبق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهدشــدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف 
پرونده هاى معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستى 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست رااخذ و به این اداره 
تسلیم نمایند. م الف: 1325108 - تاریخ انتشار: دوشنبه مورخه 1401/03/09 - ذبیح اله 

فدائى اردستانى -  مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان /3/192

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

راى شماره 140160302026001470 مورخ 1401/01/30 هیات یک خانم زهرا فرامرزى 
فیل آبادى به شناسنامه شماره 59 کدملى 4679680261 صادره فارسان فرزند حسن بصورت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 134,94 مترمربع از پالك شماره 
445 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رســمى متقاضى موضوع دفتر الکترونیکى شــماره 140020302026007854 و 
140020302026007856 و ســند انتقال شــماره 20785 مورخ 1400/04/08 دفتر 425 

اصفهان 
راى شماره 140160302026001468 مورخ 1401/01/30 هیات یک آقاى ایرج سلطانى 
فروشانى به شناسنامه شــماره 11 کدملى 3539610057 صادره گناوه فرزند حسن بصورت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 134,94 مترمربع از پالك شماره 
445 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رســمى متقاضى موضوع دفتر الکترونیکى شــماره 140020302026007854 و 
140020302026007856 و ســند انتقال شــماره 20785 مورخ 1400/04/08 دفتر 425 

اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/24 - م الف: 

1325662 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/194 

آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك زواره
آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
زواره صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکــور در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
هاى کثیر االنتشار محلى آگهى میشود تا شخص یا اشــخاصى که به آراى مذکور اعتراض دارند 
از تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اســناد و امالك زواره تسلیم 
و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم 
نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض 
در مهلت قانونى واصل نگردد و یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه 
نکند  اداره ثبت  مبادرت به صدور ســند مالکیت مینماید ضماً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست .
1- راى شــماره 140160302021000004 مورخ 1401/01/31 - خانم فاطمه بیگم احمدى 
طباطبائى زواره فرزند سیدرحیم کدملى 1189474956  تمامت ششدانگ یکدرب باغ  پالك 1040 
فرعى واقع در زواره 16 دهستان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 882.08 متر مربع 
خریدارى عادى از خانم بتول مدنى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/09 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/24 - م الف: 1325487 - خیراله عصارى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك زواره /3/196

آگهى تغییرات 
شرکت آشیان سراى مهر شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 61909 و شناسه ملى 
10103941009 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/02/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :روزیتا نیلفروشان به کدملى 1292728841 و محمد على 
تاکى به کدملى 1271064065 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1321813)

آگهى تغییرات 
شرکت شــفا کار دانا شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 45794 و 
شناسه ملى 10260638150 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/02/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اوراق اسناد مالى و تعهد اور 
شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر مى باشد ضمنا در سمت ها 
تغییرى حاصل نگردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1321824)

آگهى تغییرات 
شرکت ریسندگى امین نگین آیریک سهامى خاص به شماره ثبت 57354 و 
شناسه ملى 14006329036 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/12/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى 
آذرین حساب به شناســه ملى 10100602370 و مجتبى جعفرى به کدملى 
0070523126 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1321825)
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رسانه هاى امارات خبر از خروج هافبک تیم ملى ایران از 
لیست فصل آینده شباب االهلى دوبى دادند. اماراتى ها در 
حالى خبر از جدایى احمد نوراللهى از این تیم اماراتى داده اند 
که او یک فصل دیگر با شباب االهلى قرارداد دارد. خبر کنار 
گذاشتن هافبک تیم ملى ایران باعث شده تا بار دیگر شایعه 

درباره بازگشت احتمالى او به پرسپولیس مطرح شود.

احمدنور برمى گردد؟

01

شیخ دیاباته فصل خوبى را با الغرافه تجربه کرد و از بازیکنان 
تأثیرگذار و باکیفیت لیگ ســتارگان قطر بــود. او گفت: 
دوست دارم که سال پایانى فوتبال خود را در لیگ فرانسه 
پشت سربگذارم. اگر با پیشنهاد متز و بوردو مواجه شوم با 
خوشــحالى آن را قبول خواهم کرد. باشگاه الغرافه اعالم 
کرد که قرارداد دیاباته را یکسال دیگر تمدید کرده و به این 
ترتیب این بازیکن بلند قد فصل بعد هم در لیگ ستارگان 
قطر توپ خواهد زد. پیش از این خبرهایى درباره قرار گرفتن 
دیاباته در فهرســت یحیى گل محمدى منتشر شده بود و 
به این ترتیب احتمال حضور این بازیکن در پرســپولیس 

منتفى است.

شیخ آبى ها 
به پرسپولیس نمى آید

آگهى تغییرات
شــرکت ایمن فــوالد نقــش جهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 64472 
و شناســه ملى 14009102302 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/02/21 آقــاى بهنام عموچى 
بــه شــماره ملــى 1273138090 
بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
، آقاى علــى رضا عموچى به شــماره 
ملى 1754823701 بســمت رئیس 
هیات مدیره ، آقاى حســین عموچى به 
شــماره ملى 1287260756 بسمت 
نایب رئیس هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى 
و کلیه اوراق عادى و ادارى شــرکت با 
امضاى مدیرعامل و همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1320733)

آگهى تغییرات
شــرکت تعاونى خدمات مشاوره اى کوشا 
کاران دنا به شماره ثبت 586 و شناسه ملى 
10840107330 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/12/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - محبوبه موسوى به شماره 
ملــى 1209947277 بســمت رئیــس 
هیئت مدیره، پریسا قرقانى به شماره ملى 
1200007743 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و محمد فارسى مدان به شماره ملى 
2300052598 بسمت منشى هیئت مدیره 
و مدیرعامل براى مدت ســه سال انتخاب 
شدند. - کلیه چکها و اسناد تعهد آور شرکت 
پس از تصویب هیئت مدیره با امضاى محمد 
فارسى مدان (مدیرعامل) و محبوبه موسوى 
(رئیس هیئت مدیــره) و در غیاب محبوبه 
موسوى (رئیس هیئت مدیره)، پریسا قرقانى 
(رئیس هیئت مدیره) حق امضا خواهد داشت 
و اوراق عادى با امضاى محمد فارسى مدان 
(مدیرعامل) و با مهر شــرکت معتبر خواهد 
بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى سمیرم (1320911)

آگهى تغییرات
شرکت ابداع ســازه جى سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 35154 و شناســه 
ملــى 10840092802 بــه اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 
1400/06/30 و بنــا به اختیــار حاصله 
تفویض مجمع عمومــى فوق العاده مورخ

 10/ 03 / 1400 سرمایه شرکت از مبلغ 
ده میلیارد ریال به مبلغ پنجاه میلیارد ریال از 
محل واریز نقدى طبق گواهى بانک صادرات 
شعبه سجزى بشــمارهاى 511 /110 و
 512 /110 مــورخ 11 / 03 / 1400 مبلغ 
000 000 550 2 ریال و از طریق مطالبات 
حال شــده ســهامداران و از محل صدور 
سهام جدید مبلغ 000 000 450 37 ریال 
افزایش یافت و ماده 5 اساســنامه بدین 
شرح اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ 
پنجاه میلیارد ریال نقدى منقســم به پنج 
میلیون سهم ده هزار ریالى با نام عادى که 
تمامأ پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1321806)

آگهى تغییرات
شرکت آریا گستر ایرانیان درخشان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 2327 و 
شناســه ملى 14009812130 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مــورخ 1401/02/11 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : موارد ذیل به موضوع شرکت 
و ماده مربوطه اساســنامه الحاق گردید: 
صادرات و واردات وخرید و فروش و تهیه و 
توزیع کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى –انعقاد 
قرارداد با کلیه اشــخاص حقیقى و حقوقى 
–شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى –اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى 
از و به شــرکتهاى معتبر داخلى و خارجى 
–ترخیص کاال از گمرکات کشــورى –اخذ 
وام و اعتبارات و تســهیالت ریالى وارزى 
از کلیه بانکهاى معتبــر خصوصى و دولتى 
داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف 
شــرکت ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ 
و صدور مجوز نمیباشــد و در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان 

(1321827)

آگهى تغییرات
موسسه غیرانتفاعى فراز فرزانگان اصفهان به شماره ثبت 708 و شناسه ملى 10260129247 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/11/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ماده 
18 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: هیات مدیره موسسه مرکب از 2 الى 10 نفر خواهد بود که توسط 
مجمع عمومى عادى یا عادى بطور فوق العاده از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب مى شوند. - محل 
موسسه به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ نگار 
- آیینه خانه ، خیابان فیض ، خیابان میر فندرسکى ، پالك - 57 ، طبقه همکف کدپستى 8164677171 
انتقال یافت. - طیبه عزیزاللهى نجف آبادى به شماره ملى 1090949235، مریم مظفرى خمسهء به 
شماره ملى 0046287817 و مهرانگیز مشکالنى به شماره ملى 1288608489 و حسن ایوبى به 
شماره ملى 1281783374 هریک جداگانه با پرداخت مبلغ 50000 ریال به صندوق موسسه سهم 
الشرکه خود را افزایش دادند. سرمایه موسسه از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ یک میلیون و دویست 
هزار ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه موسسه مبلغ یک 
میلیون و دویست هزار ریال نقدى است که تماما پرداخت و در اختیار مدیران قرار گرفته است. - ماده 25 
اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سال مالى موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند 
ماه همان سال خاتمه مى یابد. - اسامى شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح مى باشد: طیبه 
عزیزاللهى نجف آبادى به شماره ملى 1090949235 داراى 250000 ریال، مریم مظفرى خمسهء به 
شماره ملى 0046287817 داراى 250000 ریال، مهرانگیز مشکالنى به شماره ملى 1288608489 
داراى 250000 ریال، حسن ایوبى به شماره ملى 1281783374 داراى 250000 ریال و محمدحسن 
مجلسى به شماره ملى 1291157050 دارنده 200000 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1322479)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى پارس فنون سهامى خاص به شماره ثبت 15590 و شناسه ملى 10260365584 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/02/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه یک شرکت به نشانى 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله جاوان پائین -مهدیه ، خیابان بهستان ، بن 
بست ششم ، پالك - 119 ، مجتمع تجارى محمد ، پالك قدیمى 121 ، طبقه اول ، واحد 3 کدپستى 8186683732 
به مدیریت على عزیزیان به شماره ملى 1818321319 افتتاح و یک تبصره دیگر به ماده 4 اساسنامه اضافه شد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1322483)

مدیرعامل اســبق ذوب آهن معتقد اســت نکته مثبت درباره 
دراگان اسکوچیچ، ســرمربى تیم ملى ایران این است که تمام 
فوتبال ایران را مى شناسد و مى داند داد و فریاد کردن هیچ دردى 

را دوا نمى کند.
سعید آذرى درباره وضعیت نامساعد تیم ملى فوتبال ایران اظهار 
کرد: حواشى تیم ملى قابل پیش بینى بود. مدت زمان 5 ماه تا 
جام جهانى اصًال زمان زیادى نبــود و آن موقع تذکر دادیم که 
زودتر شرایط را براى آمادگى تیم ملى فراهم کنند اما متأسفانه 
نمى دانم چرا هرچیزى را پیش بینــى مى کنیم، اتفاق مى افتد. 
براى من مسجل بود که دارد دیر مى شود و انتخاب کانادا هم به 

نظر من ناشیانه بود.
او ادامه داد: فدراســیون فوتبال در هر کشورى یکى از بزرگ 

ترین ساختارهاى ورزشى است. با وجود تمام شعارها هیچوقت 
نمى توانید نقش سیاست را در فوتبال نادیده بگیرید. دیدیم فیفا 
بعد از جنگ اوکراین چه برخوردى با روسیه داشت. قاعدتاً عدم 
ارتباطات دیپلماتیک تأثیرگذار و این مســئله حتى در انتخاب 
تیم ها هم دخیل است. ما باید هوشیار باشیم تا زمان را از دست 
ندهیم و مسابقات تدارکاتى  را اینگونه از دست ندهیم. کانادا حتى 
اگر 10 میلیون دالر به ما غرامت دهد، براى ما بازى تدارکاتى 
نمى شود. قشنگ نیست یک قسمت از تیم ملى به ترکیه بروند، 
یک قسمت از هواپیما نتوانند پیاده شوند و یک قسمت مشخص 

نباشد مى توانند بروند یا خیر.
مدیرعامل سابق فوالد خوزستان همچنین اضافه کرد: میرشاد 
ماجدى ورزشى اســت اما چند عضو هیئت رئیسه که تقریباً به 
مبانى سیاست آگاهى داشتند، مى دانســتند که بازى با کانادا 
ممکن است داراى چالش هایى باشد. امیدوارم در این زمان کوتاه 
بتوانیم بازى دوستانه دیگرى را هماهنگ کنیم. بعضى تیم ها 
در همین یک ماه مى خواهند چهار بازى تدارکاتى انجام دهند. 

دو بازى آسان و دو بازى سخت را هماهنگ کردند و چارچوب 
تمریناتشان را مشــخص کردند و در مقابل ما داریم زمان را از 
دست مى دهیم. اسکوچیچ برنامه اش را به فدراسیون داده است 
اما با این شرایط فکر نمى کنم بتوانیم بازى مهمى را تا قبل جام 

جهانى داشته باشیم.
او با بیان اینکه اسکوچیچ مى توانست با کرواسى و صربستان 
براى بازى دوستانه رایزنى کند، گفت: وقتى کار سازمان یافته 
نیست همه چیز به مشکل مى خورد و البى ها هم از بین مى رود. 
فدراسیون هایى که ساختارمند هستند بازى هاى تدارکاتى شان 
هم مشخص است. مربى شــان هم فقط لیست مى دهد. تمام 
کشورها به جز ابعاد فنى به ابعاد مالى هم فکر مى کنند و هیچ 
تیمى حاضر نیســت به صورت رایگان بیاید و با ما بازى کند. 
تیم هاى بزرگ دنیا روى درآمد بازى هاى دوســتانه حســاب 
مى کنند و هیچ برنامه اى بدون حســاب و کتاب نمى شــود. 
عربستان بودجه  قابل مالحظه اى را در نظر گرفت و هزینه کرد 

تا این بازى ها را هماهنگ کرد.

ببینید کار رامین رضائیان به کجا رسیده که این روزها ماندش در تیم 
پرسپولیس به اما و اگر گره خورده است. ملى پوش سابق ایران در جام 
جهانى روسیه نه تنها مدتهاست نتوانســته پیراهن تیم ملى را بر تن 
کند بلکه جایگاهش در تیم محبوبش پرسپولیس را هم از دست داده 
و شنیده مى شود قرار داد او با سرخپوشان پایتخت براى فصل آینده 
به شرطى تمدید مى شود که یا دانیال اسماعیلى فر به جمع شاگردان 
یحیى نپیوندد یا گل محمدى از رأس هدایت پرسپولیس کنار گذاشته 

شود.
عمق فاجعه در مورد افت عملکرد این مدافع سرخپوشــان آنجاست 
که رامین تا همین یکســال پیش حداقل پیشنهادات قابل توجهى از 
تیم هاى عربى دریافت مى کرد و پرسپولیس هم درصدد بود تا با ربودن 
گوى رقابت از این حریفان متمول او را به خانه اش بازگرداند اما حاال 
نه تنها سرخپوشان پایتخت تمایل چندانى براى تمدید قرارداد شاگرد 
سابق خود ندارند بلکه فقط یک مشترى و آن هم از یکى از تیم هاى 

دسته دوم قطر براى جذب رضائیان پیش قدم شده است. 
رامین رضائیان ابتداى نیم فصل که به پرســپولیس بازگشت اصًال 
به ذهنش هم خطور نمى کرد که در پایان فصل چنین سرنوشــتى 
در انتظارش باشــد. چه اینکه او دو بار دیگر پــس از جدایى از جمع 
سرخپوشان و افت محسوس در بازى هاى خود با حربه احیاى دوباره 
در پرسپولیس به این تیم پیوسته بود و با بازگشت به روزهاى اوجش با 
پیشنهادات متعدد مواجه شده و دوباره فیلش یاد هندوستان کرده بود 
و روز از نو و روزى از نو. این بار اما تیر او به سنگ خورده؛ آن هم ناجور. 
نه خبرى از خواستگاران پولدارش شده و نه پرسپولیس تمایلى به حفظ 

این بازیکن از خود نشان داده است.
البته یکى از عمده ترین علت هاى بى عالقه بودن پرسپولیسى ها و در 
رأس آنها سکاندار این تیم به جذب رامین، بیش از آنکه به ارائه بازى 
هاى ضعیف از سوى این مدافع مرتبط باشد به تنش هایى برمى گردد 
که او در تیم ایجاد مى کند. رضائیان پیش از این گفته بود بابت اخراجش 
از پرسپولیس از برانکو دلخور نیست چرا که این سرمربى کروات درسى 
به رامین داده که باعث شده نوع رفتارش را عوض کند؛ اما او در بازى 
با ذوب آهن نشــان داد هنوز هم با انجام رفتارهاى غیرحرفه اى اش 

مى تواند به تنهایى براى هر تیمى حاشیه ایجاد کند.
ســرآغاز خط مشــى نادرســتى که رامیــن رضاییــان در زندگى 
فوتبالى اش در پیش گرفته  برمى گردد به ماجراى فسخ قرارداد یکطرفه 
او با پرســپولیس و حضور کوتاه مدتش در باشگاه ریزه اسپور ترکیه. 
فوتبالدوستى در ایران نیست که ماجراى این تصمیم غیرحرفه اى او و 
مهدى طارمى و سفرشان به ترکیه و بازگشتشان به ایران و «خیریت» 
این کار آنها براى سرخپوشان پایتخت را نداند. اما تنها کسى که از آن 
داستان درس عبرت گرفت همبازى بوشهرى رامین بود. درخشش 
ستاره ایرانى پورتو در اروپا و پیشرفت روز افزون او در فوتبال صحتى 

بر این ادعاست. 
اگر مدافع شمالى سرخ ها که از قضا از رفقاى صمیمى مهاجم جنوبى 

این تیم هم بود، پس از آن ماجراى رفت و برگشت کذایى، در 
ادامه راه نیز از طارمى الگوبــردارى مى کرد حاال 

روزگارى بِه از این داشــت. رامین رضائیان 
بیش از اندازه سرگرم حواشى فوتبال شده 
و این جنجال هاى خارج از میدان مسابقه 
بر کیفیت بازى او در مســتطیل سبز 

تأثیر مى گذارد. آخرین مورد آن هم 
برمى گــردد به ســرپیچى از امر 
ســرمربى پرســپولیس هنگام 
تعویض او در مصاف حساس این 

تیم مقابــل ذوب آهن. نمره پایین 
6/4  رامین در آن مسابقه نسبت به هم 

تیمى هایش نشاندهنده بازى ضعیف این 
مدافع و بحق بودن تصمیم یحیى براى بیرون 

کشیدن این مدافع از ترکیب سرخپوشان بود. 
با این اوصــاف در صورت ادامــه همکارى 
گل محمدى با پرســپولیس و اضافه شدن 
مدافع راســت مورد عالقه این سرمربى به 
ترکیب سرخ ها، جاى رامین رضائیان در این 
تیم تنگ خواهد شد. بدین ترتیب تنها راهى 
که براى این مدافع 31 ســاله باقى مى ماند 
پاسخ مثبت دادن به تیم قطرى و قانع شدن به 
بازى در لیگ دسته دوم این کشور حوزه خلیج 
فارس است. با این شرایط و با توجه به سن و 
سال رضائیان پربیراه نیست اگر بگوییم لیگ 
بیست و یکم آخرین حضور او در لیگ برتر ایران 

خواهد بود و این مدافع ناچار خواهد شد در یکى 
از همان تیم هاى عربى به فوتبال خود ادامه دهد تا 

روزى که کفش هایش را بیاویزد.
 اما این همه ماجرا نخواهــد بود و رامین رضائیان 
که این روزها رؤیاى حضور در جام جهانى قطر 
را از دست رفته مى بیند، با ادامه این روند دیگر 
قادر نخواهد بود با پیراهــن تیم ملى ایران هم 
در هیــچ میدانى پاى بگذارد. این خاموشــى و 
افول در فوتبال، عاقبتى است که ستاره پرفروغ 
سال هاى نه چندان دور تیم ملى و پرسپولیس با 
انجام رفتارهاى غیرحرفه اى، آن را براى خودش 
پیش انداخت. بازگشت به پرسپولیس که در این 
چند ســال از نبود یک مدافع راســت با کیفیت 
رنج مى برد بهترین فرصت براى رامین بود تا با 
بازگشت به روزهاى اوجش، عالوه بر بیمه کردن 
سمت راست پرسپولیس برابر حریفان، آینده اى 

بهتر را براى خودش نیز رقم بزند.

رامین رضائیان به 
ستاره بختش پشت پا زد

آذرى: اسکوچیچ مى داند داد و 
فریاد کردن دردى دوا نمى کند
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در روزهاى گذشته شایعاتى پیرامون تمایل سرمربى بواویستا 
به جذب مهدى عبدى در رسانه ها منتشر شده بود و به نظر 
مى رســید که پس از طارمى و علیپور، یک مهاجم دیگر از 
جمع سرخپوشان به لیگ پرتغال منتقل خواهد 
شد. روزنامه OJogo در گزارش خود نوشته 
که «باتوجه به انتقال موســى به بنفیکا، 
بواویســتا مجبور به جذب یک مهاجم 
است و اهمیت خرید مهاجم زمانى 
بیشتر مى شود که در فهرست 
آنها فقط جریل دى سانتیس 
ونزوئالیى به عنوان مهاجم 
حضور دارد.» در ادامه این 
گزارش با اشاره به احتمال 
جذب مهاجم پرسپولیس آمده 
است: «چند نام به این تیم 
معرفى شــدند که یکى از 
آنها مهدى عبدى، مهاجم 
23 ســاله ایرانى اســت 
که بــراى پرســپولیس 
بازى مى کنــد. اما وى 
موردتوجه "پتیت" قرار 

نگرفته است.»

سرمربى، عبدى را نپسندید

تالش فدراسیون فوتبال براى جایگزین 
کردن حریف تدارکاتى بــه جاى کانادا با 
وجود مذاکره با چند کشور هنوز راه به جایى 
نبرده و به نظر مى رســد اردوى قطر هم 

بدون دیدار تدارکاتى سپرى خواهد شد.
اردوى تیم ملى فوتبــال ایران در حالى از 
امروز نهم خرداد در کشور قطر آغاز مى شود 
که لغو دیدار دوستانه با کانادا باعث شده تا 
شاگردان دراگان اســکوچیچ فعًال بدون 

برگزارى بازى دوستانه تمرین کنند.
فدراســیون فوتبال ایران براى استفاده از 
زمان فیفا دى در خردادماه با 5 فدراسیون 
از قاره هاى آسیا، آمریکاى شمالى و اروپا 
مذاکراتى را انجام داده اســت تا بتواند دو 
دیدار را در برنامه ملى پوشان در قطر نهایى 

کند.

رایزنى مسئوالن فدراســیون فوتبال در 
شــرایطى ادامه دارد که هیچیک از این 
تیم ها فعًال راضى به برگزارى بازى رایگان 
نشده اند و براى برگزارى دیدار تدارکاتى با 
تیم ملى ایران خواستار دریافت رقم هاى 

مختلفى شده اند.
تیــم ملــى ایــران در شــرایطى براى 
حضور در جــام جهانى آماده مى شــود 
که هنوز نتوانســته برنامه ریزى درستى 
بــراى حضــور در ایــن رویــداد مهم

 داشته باشد.
در چنین وضعیتى برخى بازیکنان تیم ملى 
از جمله سردار آزمون و مهدى طارمى هم 
لب به انتقاد از شرایط تیم ملى گشوده اند 
و مشــخص نبودن وضعیت اردو و بازى 

تدارکاتى را مورد انتقاد قرار داده اند.

اردوى مبهم شاگردان اسکوچیچ در قطر

دعوت از سه دروازه بان سرپنجه به تیم ملى 
در حالى است که نام دو دروازه بان شایسته 

دیگر در فهرست ملى به چشم نمى خورد.
محمدرضا اخبــارى و پیــام نیازمند دو 
دروازه بانى هستند که در سال هاى گذشته 
تجربه مکررى از حضور در اردوى تیم ملى 
دارند. این دو دروازه بان که اغلب نمایش 
مناســبى در دوران حضــور در تیم هاى 
باشگاهى داشتند به دالیل مختلف اردوى 
اخیر تیم ملى را از دست داده اند؛ اخبارى به 
دلیل جایگاه تراکتور در لیگ و پیام نیازمند 
به دلیل نیمکت نشینى  هاى مکرر در تیم 
پورتیمننزه پرتغال و حضور در تنها دو بازى 
لیگ این کشــور که اتفاقًا یکى از آنها با 

شکست سنگین همراه شد.
در این شــرایط سیدحسین حسینى گوى 
ســبقت را از این دو گلر ربود و خود را به 
عنوان یک گزینه به تیم ملى تحمیل کرد 
تا جنگ گلرها براى جام جهانى تا آستانه 
مســابقات با حداکثر حرارت دنبال شود. 
اما در شــرایطى که صحبت هاى زیادى 
در مورد حضور علیرضــا بیرانوند در تیم 
پرسپولیس به گوش مى رسد، پیام نیازمند 
و محمدرضا اخبارى هم براى بازگشت به 
شرایط قبلى باید تمام تالش خود را به کار 
ببرند و همچنین در تابســتان تصمیمات 
عاقالنه بگیرند. طبعًا اخبــارى به عنوان 
ستون تیم فوتبال تراکتور قصد ترك این 
تیم را ندارد اما اگر قرار باشد تراکتور کماکان 
به عنوان یک تیم انتهاى جدولى و بدون 
حضور جدى در بازار نقــل و انتقاالت به 

کار خود ادامه بدهد ممکن است اخبارى 
تصمیمات تازه اى در مورد آینده اش بگیرد. 
در عین حال پیام نیازمند هم بعد از یکسال 
تجربه در فوتبال پرتغال، در فصل بعدى 
که منتهى به جام جهانى است باید حداکثر 
فرصت را براى حضور در جمع بازیکنان تیم 
داشته باشد واِال بعید است پس از اینکه دو 
اردو را از دست داده دوباره خود را در جمع 
ملى پوشان ببیند اگرچه در شایستگى هاى 

او هیچ تردیدى وجود دارد.
در این جمع باید نام رشــید مظاهرى را 
هم اضافه کنیم که اگرچه مدت هاســت 
از شــرایط حضــور در اردوى ملى دور 
شــده اما شــاید ســال تازه با سپاهان 
شــروعى تازه را برایش رقم بزند. البته 
نام محســن فروزان را هم بایــد به این 
نفرات اضافه کرد؛ دروازه بان با تجربه اى 
که به واســطه مهارتش در بــازى با پا و 
همچنین درخشــش دو ســال گذشته 
در فــوالد و گل گهر همواره خــود را در 
بورس نگه داشــته اســت. درست مثل 
هم دوره اش، علیرضــا حقیقى که فصل 
خوبى را با نساجى پشت سر گذاشت و در 
مصاحبه هاى مختلف اعالم کرده هرگز 
امیدش را براى بازگشــت به تیم ملى از 

دست نخواهد داد.
در عین حال اما معماى اصلــى در مورد 
پیام نیازمند است و اینکه آیا او قصد دارد 
به کارش در فوتبال پرتغــال ادامه دهد یا 
تصمیم جدیدى براى آینــده اش خواهد 

گرفت.

معماى پیام نیازمند و محمدرضا اخبارى

یپور ىو ر ز پس ی ىر
جمع سرخپوشان به لیگ
روزنامه OJogo د oشد.

به انتقال «باتوجه که
بواویســتا مجبور
است و اهمیت
بیشتر مى
آنها فقط
ونزوئال
حضو

گزارش
جذب مها
است:
معرفى
آنها م
23 س
که بـ
بازى
مور
نگر

مرضیه غفاریان
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شهردارى سده لنجان در نظردارد اجراى اصالح هندسى و رفوژ خیابان 

امام را از طریق آگهى مناقصه  به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید .

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شــنبه مورخ 

1401/03/16 مهلت دارند جهت اخذ  اسناد  مزایده به ساختمان شهردارى 

و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شــهردارى و یا با شماره  

52432323-031   تماس حاصل فرمایند .

  

حمید شهبازى - شهردار سده لنجان 

آگهى مناقصه نوبت دوم 

م.الف:1322279

چاپ دومچاپ دوم

جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه نوبت دوم  شرکت تعاونى سهام عدالت شهرستان برخوار و 
به آدرس شاهین شهر بلوارشریعتى  میمه رأس ساعت 15/30 روز دوشنبه مورخ1/03/23 140
بن بست سوم جنوبى  تشکیل مى گردد . لذا از کلیه نمایندگان اعضاء دعوت مى شود با در 

دست داشتن کارت شناسایى رأس سـاعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید .
 دستور جلسه :

 * گزارش هیئت مدیره و بازرس * طرح و تصویب صورتهاى مالى سالهاى 96 و97 و 98 و99و 
و 1400 و نحوه تقسیم سود ویژه وبودجه سال جارى شرکت و تصمیم گیرى نسبت به پاداش 
هیئت مدیره و بازرس و کارکنان شرکت* ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى 
* انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هیئت مدیره و بازرس * تعیین خط مشى آینده شرکت 
تعاونى * تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى شرکت * بررسى سایر مواردى 
که در صالحیت مجمع عمومى باشد داوطلبان تصدى سـمت هیئت مدیره و بازرسى به موجب 
ماده ( 2 ) دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهى دعوت فرم داوطلبى 

را تکمیل و تحویل دفتر تعاونى نمایند   .

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه

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

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

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

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

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

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

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

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

مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت اول)

م.الف: 1326420   

چاپ اولچاپ اول

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت اول)

م.الف: 1326423   

چاپ اولچاپ اول

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

آگهى فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و
 بازرس اتحادیه صنف فروشندگان الستیک، پنچرگیرى و دفاتر تولید 

و فروش قطعات الستیکى  شهرستان اصفهان
 (شماره: 1401/552 تاریخ: 1401/2/27) 

با عنایت به مصوبه بند (7) جلسه 123 هیأت عالى نظارت بر سازمان هاى صنفى کشــور و مجوز شماره 48651 مورخ 
1401/2/18 دبیرخانه آن هیأت، بدینوسیله به آگاهى اعضاى اتحادیه صنف فروشندگان الستیک، پنچرگیرى و دفاتر تولید 
و فروش قطعات الستیکى شهرستان اصفهان مى رساند، داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه مى توانند 
به مدت (15) روز از روز سه شنبه مورخ 1401/3/10 تا روز سه شنبه مورخ 1401/3/24 با مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف 
(www.iranianasnaf.ir) در قسمت سامانه هاى الکترونیکـ  انتخابات الکترونیک ثبت نام نمایند و سپس جهت تأیید 
ثبت نام با همراه  داشتن اصل مدرك تحصیلى به ساختمان شهید خرازى اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به نشانى: 

میدان آزادىـ  بلوار دانشگاه اصفهانـ  روبروى در شمالى دانشگاه مراجعه نمایند. 
* تذکر مهم: به دلیل حذف ثبت نام قبلى انجام شده، افرادى که در فراخوان قبلى ثبت نام کرده اند باید مجدداً ثبت نام 

نمایند. 
مدارك الزم جهت ثبت نام: مدرك تحصیلى با اعتبارنامه عضویت در هیأت مدیرهـ  یک قطعه عکس رنگى 4×3

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه هاى 
صنفى: 

* داوطلب  شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه هاى اجرایى موضوع ماده (5) قانون مدیریت 
خدمات کشورى در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه هاى صنفى منوط به استعفاى آنان از شغل قبلى خود پیش از ثبت نام در 

انتخابات مى باشد. (تبصره 6 ماده 22 قانون) 
* عضویت افراد در هیأت مدیره، بیش از دو دوره متوالى و یا چهار دوره متناوب ممنوع مى باشد. (تبصره 1 ماده 22 قانون) 

* (الحاقى 1392) اعضاى مستعفى هیأت مدیره در صورتى که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخالل در انتخابات 
استعفا داده باشند و اعضاى معزول از آن هیأت، نمى توانند براى اولین انتخابات بعدى هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند. 

(تبصره 4 ماده 22 قانون) 
* داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشانى سامانه نسبت به ثبت نام و بارگذارى مدرك تحصیلى و عکس پرسنلى خود جهت 
ثبت نام اقدام نمایند. در صورتیکه داوطلب فاقد مدرك تحصیلى بوده اما داراى سابقه عضویت باشد مکلف است نسبت به 
بارگذارى اعتبارنامه خود اقدام نماید. عدم بارگذارى هر یک از مدارك در بازه زمانى فراخوان ثبت نام به منزله عدم ثبت نام 

است. (تبصره 2 ماده 6 اصالحى آئین نامه اجرایى) 
* چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره براى اتحادیه هاى تا 1000 عضو کمتر از 10 نفر و در اتحادیه هاى بیش از 
1000 عضو کمتر از پانزده نفر باشد، هیأت اجرایى موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر براى دو نوبت متوالى و هر نوبت به 
مدت 10 روز تمدید نماید. پس از پایان مهلت ثبت نام هیأت اجرایى موظف است فهرست داوطلبان را براى بررسى به کمیته 
موضوع ماده 8 این آئین نامه ارسال نماید. مالك تعداد اعضاى اتحادیه براى تعیین تعداد داوطلبان ثبت نام شده، تعداد 

اعضاى داراى پروانه کسب اتحادیه در تاریخ صدور دستور اولین فراخوان ثبت نام است. 
(ماده 7 اصالحى آئین نامه اجرایى) 

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
هیأت اجرایى برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى شهرستان اصفهان

1ـ تابعیت جمهورى اسالمى ایران
2ـ اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ایران

3ـ نداشتن سوء پیشینه کیفرى مؤثر
4ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال 
مانند: حجر، ورشکستگى و افالس

5ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
6ـ عدم اشتهار به فساد 

7ـ داشتن حداقل مدرك تحصیلى دیپلم براى افراد فاقد 
سابقه عضویت در هیأت مدیره 

8ـ حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 
9ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم 

(پروانه کسب معتبر، مجوزى اســت که تاریخ اعتبار آن 
منقضى نگردیده، صاحب آن تغییر شــغل نداده و واحد 
صنفى خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد، واحد 

صنفى فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.) 
10ـ وثاقت و امانت 

شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس

هیئت مدیره شرکت تعاونى سهام عدالت شهرستان برخوار و میمه


