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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 ریــزى داراى پایه 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 دومنوبت دوم

پیروآگهى مندرج در روزنامه نصف جهان به شماره4307    مورخ    1401/02/17    نظر به اینکه 
جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/03/04 به حد نصاب قانونى نرسید 
لذا بدینوسیله از کلیه ســهامداران محترم دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت نیکو رنگریس نطنز  (سهامى خاص) که درروز شنبه  مورخ 
1401/03/28  ساعت 10در محل قانونى شــرکت واقع در شهر نطنز قطب صنعتى اوره بلوار 

صنعت خیابان کارگر تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید .
دستور جلسه : 

1- تصمیم گیرى در خصوص بازگشائى و شروع فعالیت مجدد شرکت
2- انتخاب اعضاى هیئت مدیره 

3- انتخاب بازرسین 
4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده
 نوبت دوم شرکت نیکو رنگریس نطنز (سهامى خاص) ثبت 

شده به شماره68 نطنز شناسه ملى 10260020238

رئیس هیئت مدیره شرکت نیکو رنگریس نطنز- غالمرضا خبازى

پیروآگهى مندرج در روزنامه نصف جهان به شماره4307  مورخ      1401/02/17 نظر به 
اینکه جلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/03/04 به حد نصاب قانونى نرسید 
لذا بدینوسیله از کلیه ســهامداران محترم دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى 
فوق العاده نوبت دوم شرکت نیکو رنگریس نطنز  (سهامى خاص) که درروزشنبه مورخ 
1401/03/28 ساعت   14در محل قانونى شرکت واقع در شهر نطنز قطب صنعتى اوره 

بلوار صنعت خیابان کارگر تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید .
دستور جلسه:

1-  افزایش سرمایه و اصالح ماده 5اساسنامه 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم
 شرکت نیکو رنگریس نطنز (سهامى خاص) ثبت شده

 به شماره68 نطنز شناسه ملى 10260020238

رئیس هیئت مدیره شرکت نیکو رنگریس نطنز- غالمرضا خبازى
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قندخونتان 
باالست، لب به 

موز نزنید

چالش جدى ناوگان اتوبوسرانى بین شهرى 
3

7

نان را  از هر طرف 
بخوانى مثل قبل 

نیست!

آلنا استپانوا، متخصص تغذیه در روسیه در گزارشى اعالم کرد که موز 
براى سالمتى چه ارزشى دارد و براى چه کسانى بهتر است که 

موز را از رژیم غذایى خود حذف کنند. این متخصص 
گفت: موز هاى رسیده داراى شاخص گلیسمى 
نسبتا باالیى هستند، به این معنى که قند خون...

شیوه عرضه نان در استان قزوین هم تغییر کرد. 
این استان دومین استان کشور بعد از زنجان است 
که فروش نان به شکل جدید را تجربه مى کند. 

دو ماه بعد از آنکه ستاد تنظیم بازار کشور استان 
زنجان را بــه عنوان پایلوت ایــن طرح انتخاب 
کرد، از هفتم خرداد ماه ســال جارى استفاده از 
کارتخوان هاى هوشــمند در 310 نانوایى شهر 
قزوین آغاز شده و بناســت در هفته جارى سایر 
نانوایى هایى این اســتان هم به همین سیستم 

مجهز شوند. بعد از قزوین...

قصه تابستان هاى کم آب اصفهان به سر نمى رسدقصه تابستان هاى کم آب اصفهان به سر نمى رسد

3

میانگین عمر ناوگان اتوبوسرانى 12 سال، سوارى 10 سال و مینى بوس 26 سال شده است در حالى که 
در گذشته 3 تا 4سال بود

سیو شهاب جلوى چشم رشید
دیدار فوالد و سپاهان عالوه برتقابل دو مربى جوان، صحنه جدال میان 
سنگربانان دو تیم نیز بود که در نبرد میان این دو، این گلر خوزستانى 
ها بود که توانست ضمن بسته نگه داشتن دروازه اش، توانایى هایش 
را نیز به رخ بکشد. شــهاب گردان و رشید مظاهرى در زمستان سال 
قبل و پس از درخواست جواد نکونام براى حضور در فوالد یک رقابت 

غیرمستقیم با یکدیگر داشتند و حتى...
3

5

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

طرح هاى دولت براى قوت الیموت از 
فروش هوشمند تا فروش کیلویى 

کشف 14پرونده 
جرائم اقتصادى 

در اصفهان

7866 حلقه چاه غیرمجاز در اصفهان مسدود شد
از سال 1384 تا کنون؛

3

پیام، پرسپولیسىپیام، پرسپولیسى
 مى شود؟

وزیر ارتباطات وزیر ارتباطات 
تأکید کرد؛تأکید کرد؛

تکذیبتکذیب
 افزایش افزایش
  33 برابرى برابرى

تعرفه هاى تعرفه هاى 
پستىپستى

2

رئیس جمهور رئیس جمهور 
خواستار شد؛خواستار شد؛

ساختمان هاى ساختمان هاى 
ناایمن فوراً ناایمن فوراً 

شناسایى شوندشناسایى شوند

2

سید جواد رضویان:سید جواد رضویان:
گاهى فکر مى کنم تاریخ گاهى فکر مى کنم تاریخ 

2

ىاعالم کرد که موز
هتر است که 

ص 

2 7

وى ووى وىى ى

امسال هم مثل سال هاى قبل؛امسال هم مثل سال هاى قبل؛
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وزیر ارتباطــات با تأکید بر اینکه افزایــش 2 تا 3 برابرى 
تعرفه هاى پست تکذیب مى شود، از مدیرعامل شرکت 
پست خواست ظرف 24 ساعت شرایط بازگشت مبالغ مازاد 

دریافتى از کاربران خدمات پستى را فراهم کند.
طبق اعالم مرکز روابط عمومى و اطالع رســانى وزارت 
ارتباطات و فناورى اطالعات، عیسى زارع پور، در پى انتشار 
اخبارى مبنى برافزایش 60 تا 110 درصدى تعرفه هاى 
پستى، گفت: افزایش 2 تا 3 برابرى تعرفه پستى تکذیب 

مى شود و اصًال چنین افزایشى نداشته و نداریم.
وى توضیح داد: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات قرار بر این شد که براى خدمات پایه پستى، عادى 

و سفارشــى، تعرفه براى مردم عادى 20 درصد افزایش 
پیدا کند. این رقم براى حقوقى ها و دولتى ها افزایش 50 
درصدى خواهد بود. همچنین براى خدمات غیرپایه پستى 
مانند پست ویژه و پیشتاز، تعرفه مطابق حداکثر سقف تورم 

که حدود 40 درصد است افزایش مى یابد.
زارع پور با بیان اینکه اگر ریالى بیشتر از این تعرفه از مردم 
اخذ شده است بازگردانده مى شود، به مدیرعامل شرکت 
پست دستور داد طى 24 ساعت آینده سامانه اى راه اندازى 
شود تا کسانى که براى پست مرسوله خود، مبلغ بیشترى 
از میزان مصــوب پرداخت کرده انــد، مابه التفاوت آن را 

دریافت کنند.

رئیس جمهور به وزراى کشــور و راه و شهرسازى دستور 
داد با فوریت، سازه هاى ناایمن را در سطح کشور شناسایى 
و صاحبان آنها را مکلف به مقاوم سازى این سازه ها کنند.
آیت ا... سید ابراهیم رئیسى، رئیس جمهور در جلسه هیئت 
دولت با اشاره به گزارش میدانى وزیر کشور، از تالش ها و 
زحمات دستگاه ها و نهادهاى مختلف و گروه هاى مردمى 
براى امدادرسانى به حادثه دیدگان سانحه ریزش ساختمان 
متروپل آبادان قدردانى کرد.وى در ادامه، بررســى ابعاد و 
علل و عوامل این ســانحه، برخورد بدون اغماض با افراد 
متخلف و همچنین توجه ویژه به مشکالت خانواده هاى 
داغدیده و خســارت دیدگان از این حادثــه را مورد تأکید 

قرار داد.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش نهادهاى مسئول 
درباره آمار ساختمان هاى ناایمن در نقاط مختلف کشور، 
وزراى کشور و راه و شهرسازى را مأمور کرد با همکارى 
سازمان نظام مهندسى و شهردارى ها نسبت به شناسایى 
فورى این ســازه ها و اجراى قانون درباره آنها اقدام کنند.

رئیســى با تأکید بر اینکه دولت خود را ملزم به صیانت از 
جان مردم مى داند، گفت: صاحبان ساختمان هاى ناایمن 
باید موظف به مقاوم سازى سازه ها شوند و اگر کسى در این 
کار سستى و اهمال کرد، بدون تعارف با او برخورد قانونى 

شود. هیچکس حق ندارد جان مردم را به خطر بیاندازد.

تکذیب افزایش 3 برابرى 
تعرفه هاى پستى

ساختمان هاى ناایمن
 فوراً شناسایى شوند 

خبرخوان
خودکشى یک دانشجو

  فارس |عصــر روز یک شــنبه یکى از 
دانشجویان ورودى سال 99 دانشگاه امیرکبیر 
خود را از طبقه هشتم خوابگاه خیابان دمشق این 
دانشگاه به پایین انداخت. یکى از اطرافیان این 
دانشجو با بیان اینکه وى از دوره دبیرستان دچار 
مشکل افســردگى بوده، گفت: طى روزهاى 
اخیر پزشک معالج وى تأکید داشت که باید در 
بیمارستان بسترى شود اما پس از طرح موضوع 
با خانواده این دانشجو، مشخص نیست که چرا 
بسترى نشد. وى گفت: این دانشجو چندین بار 

تاکنون اقدام به خودکشى کرده بود.

تصمیم درباره
 کارت هاى بانکى

  همشهرى آنالین | براساس ابالغیه 
بانک مرکزى به بانک ها، تمدید خودکار تاریخ 
انقضاى کارت هاى بانکى حداکثر تا پایان ماه 
جارى ادامه خواهد داشت و بعد از آن مشتریان 
باید حضورى به بانک ها مراجعه و اقدام کنند. 
بنابراین، از ابتداى تیرماه سال 1401 صاحبان 
کارت هاى بانکى بــراى تمدید انقضاى کارت 
خود باید به شــعب بانک ها مراجعه کنند و به 

صورت حضورى اقدامات الزم را انجام دهند.

چین بزرگ ترین 
خودروساز جهان شد

سازمان بین المللى وسایل    گجت نیوز |
نقلیه موتورى با انتشار گزارش جدیدى چین را 
به عنوان بزرگ ترین خودروساز جهان معرفى 
کرد. طبق این گزارش، چین موفق شد با تولید 
26 میلیون خــودرو و باالتــر از رقبایى چون 
آمریکا، ژاپن و کره لقب بزرگ ترین خودروساز 
جهان را به خود اختصاص دهند. خودروسازان 
چینى در حالى 26 میلیون خودرو در سال 2021 
تولید کردند کــه مجمــوع خودروهاى صفر 
کیلومتر عرضه شــده در جهان طى این مدت 
فقط 80 میلیون دســتگاه بود؛ یعنى چین یک 
ســوم خودروهاى کل جهان را تولید مى کند. 
خودروســازان ایرانى نیز در سال 2021 نسبت 
به سال 2020 حدود 2 درصد خودروى بیشترى 
را تولید کردند و با عرضه 900 هزار خودرو در 

جایگاه نوزدهم این لیست قرار گرفتند. 

هفته کارى در کدام 
کشورها کم مى شود؟ 

  برترین ها |بسیارى از افراد در انگلستان 
مشــتاقانه منتظر ماه ژوئن که از فردا آغاز مى 
شود هستند تا بتوانند یک هفته چهار روزه کارى 
را تجربه کنند و بتوانند بیشتر با خانواده باشند و 
در فعالیت هاى دلخواه خود شرکت کنند. 3000 
نفر از کارکنــان 60 شــرکت بریتانیایى قرار 
است در یک آزمایش شش ماهه، هفته کارى 
چهار روزه را داشته باشند. این طرح آزمایشى 
به عنوان بزرگ ترین طرح در جهان شــناخته 
مى شود و قصد دارد تا به شرکت ها کمک کند 
تا ساعات کارى خود را بدون کاهش حقوق و یا 
درآمد، کاهش دهند. آزمایشات مشابهى نیز در 
اسپانیا، ایسلند، ایاالت متحده و کانادا انجام شده 
است. استرالیا و نیوزلند قرار است این آزمایش را 

در ماه آگوست آغاز کنند.

کشف یک 
«زمین» جدید!

  فرارو |ستاره شناسان وجود جهانى را در 
فاصله 36/5 سال نورى از ما تأیید کرده اند که 
جرم آن فقط 4 برابر زمین است که به این معنى 
اســت که این جهان، احتماًال زمینى یا سنگى 
است تا گازى و جالب تر از آن اینکه این سیاره در 
فاصله اى قابل سکونت از ستاره خود قرار دارد. 
این سیاره فراخورشیدى بعید است براى زندگى 

آنطور که ما مى شناسیم قابل سکونت باشد. 

کنایه سنگین به دولت
  برترین ها |حجت االســالم حســینى قمى، 
کارشناس برنامه «سمت خدا» با بیان اینکه عده اى 
حساب کرده اند از یارانه اى که دولت داده خرجى 
مردم زیاد هم مى آید، خطاب به دولتمردان گفت: 
یک شماره حســاب بدهید مردم اضافه هاى  300 

هزار تومان را به دولت برگردانند!

فیش ها رو مى شود 
موعد دسترسى عموم مردم    روزنامه ایران|
به فیش هاى حقوقى رؤسا و مدیران دستگاه هاى 
اجرایى مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه 
سه شنبه 10 خرداد (امروز) فرا مى رسد. در این روز 
فیش هاى حقوقى دو ماه فروردین و اردیبهشــت 
1401 مدیــران در اولین مرحله این شفافســازى 

منتشر مى شود.

دیپلمات طالبان
 دنبال خانه است!

دبیــر    روزنامه جمهورى اسالمى | 
سوم دولت خودخوانده طالبان در سفارت افغانستان در 
تهران با سه همسر بیش از 5000 دالر دریافتى دارد. 
مفتى «محمد عظیم نورانى» که عنوان دبیر سومى 
دارد 300 دالر آمریکا کرایه خانه دریافت مى کند. در 
همین حال، خبرگزارى «اسپوتنیک» به نقل از «صبح 
کابل» گزارش داد سفارت افغانستان در تهران براى 
تهیه خانه جهت اقامت این کارمند خود دچار مشکل 

شده است زیرا او داراى سه همسر و 12 فرزند است.

«متروپل» شیراز 
  ایسنا | افسانه خواســت خدایى، عضو شوراى 
شهر شــیراز، متروپل را نماد بى تدبیرى و بى کفایتى 
برخى مسئوالن شهرى عنوان کرد و گفت: این خطر 
براى هتل آسمان در شهر شیراز نیز وجود دارد، چراکه 
اینها نه نماد تخلف مالک بلکه نماد تخلف مسئوالن 
وقت است. او افزود: امروز حدوداً 20 سال است که از 
زمان مجوز اولیه هتل آسمان مى گذرد هتلى که پایه و 

بنیادش بر اساس تخلف و چالش بنا شد.

استورى معنادار 
خواهر عبدالباقى

  روزیاتو|خواهر حسین عبدالباقى در یک استورى 
اینستاگرامى به پشت پرده ساخت برج متروپل آبادان 
اشاره کرد. مریم عبدالباقى نوشت: «چرا فکر مى کنن 
که در پروژه به این بزرگى فقط عبدالباقى مقصره؟ اون 
سازه مهندس هماهنگ کننده داره. مهندس محاسب 
داره. ناظر داره. مجرى داره. عیار بتونش مشــخصه. 
قطعاً اگه خالف داشته شهردارى اطالع داره چون که 
خود شهردارى هم مهندس مى فرسته... همه ذهن ها 
رفت پیش عبدالباقى و یادشون رفت شهردارها، شوراى 
شهر قبل و بعد، رئیس منطقه آزاد و خیلیاى دیگه هم 
دخیل هستن... همه خودشونو پشت اسم عبدالباقى 

قائم کردن و تمام.

دستورالعملى صادر نشده  
  ایلنا| میراکبر رضوى، ســخنگوى ســازمان 
هواپیمایى درباره اقدامات در نظر گرفته شــده براى 
جلوگیرى از شــیوع بیمارى آبلــه میمونى از طریق 
مسافران خارجى تأکید کرد: وزارت بهداشت تا به امروز 
دســتور العملى در این باره براى سازمان هواپیمایى 

صادر و ابالغ نکرده است.

روزى 3 بار دعا کنید  
  باشگاه خبرنگاران جوان| دامپزشک معتمد 
مراکز حفاظت یوزپلنگ آفریقایى گفت: وضعیت اولیه 
توله سوم یوزپلنگ «ایران» مطلوب است براى بزرگ 
شدن و زنده ماندن آن روزى 3 بار دعا کنید. دکتر پیتر 
کالدِول گفت : توله یوز ایران 60 الى 70 درصد شانس 

زنده ماندن دارد.

آرمان کیانى
به گفته رؤساى سازمان اطالعاتى بریتانیا، «والدیمیر پوتین» مرده است! 
این در حالى است که «ســرگئى الوروف»، وزیر خارجه روسیه شایعات 
درباره بیمارى پوتین را رد کرده چه برســد به تأیید مرگ رئیس جمهور 

قدرتمند کشورش!
در حالى که گمانه زنى درباره بیمارى پوتین باال گرفته است، الوروف که 
با یک شبکه تلویزیونى گفتگو مى کرد، شایعات درباره بیمارى والدیمیر 
پوتین را رد کرد و گفت که هیچ آدم عاقلى نشانه اى از بیمارى یا کسالت 
در وجود این مرد پیدا نمى کند! به گفته الوروف، پوتین به صورت روزانه 
و معمول در برنامه هاى کارى مختلف حاضر مى شود و همه شاهد حضور 
وى در برنامه هاى تلویزیونى هستند و نطق هاى وى را گوش مى دهند و 
مى خوانند و هیچ نشانه اى هم از بیمارى ندارند و کسانى که چنین شایعاتى 

درباره رئیس جمهور روسیه مى سازند باید به وجدانشان رجوع کنند!

شایعات درباره سالمتى پوتین بعد از حمله روسیه به اوکراین شدت گرفت. 
تحلیلگران غربى معتقدند ویدیوهاى منتشر شده از رئیس جمهور روسیه 
آشکارا نشانه هاى بیمارى در او را نمایش مى دهند. آنها لرزش مداوم دست 
و پا، عدم تعادل در حرکت، صورت ورم کرده، شــیوه نشستن و رفتارهاى 

پوتین را سند شدت بیمارى او مى دانند.
روســیه همواره در قبال این شــایعات ســکوت کــرده و عکس العمل 
وزیرخارجه آن کشــور در تکذیب بیمارى رئیســش که اکتبر امسال 70 
ساله مى شــود نیز از معدود دفعاتى اســت که یک مقام رسمى روس در 
این باره صحبت مى کند.  این همه در حالى اســت که رؤســاى سازمان 
اطالعات و امنیت خارجى بریتانیــا (MI6) ادعا مى کنند که رئیس جمه

ور روسیه اصًال ممکن است به دلیل شــدت یافتن بیمارى اش تا کنون 
فوت کرده باشد!

یک منبع اطالعاتى انگلیس به یک روزنامه چاپ آن کشــور گفته است 

حضورهاى اخیر پوتین در رســانه ها احتماًال از قبل ضبط شده؛ همچنین 
ممکن است در رویدادهاى عمومى مانند رژه روز پیروزى مسکو در اوایل 
این ماه از یکى از بدل هاى پوتین استفاده شده باشد. اوگفت: «والدیمیر 
پوتین به شدت بیمار است و اگر زمانى بمیرد، مرگ وى را اگر ماه ها مخفى 

نگه ندارند، هفته ها مخفى باقى خواهند ماند.»
این منبع اطالعاتى در ادامــه افزود: «اعتقاد بر این اســت که پوتین در 
گذشته زمانى که حالش خوب نبود بدل استخدام کرده باشد. پوتین رئیس 
گروه کوچکى از مقامات ارشد اســت که کامًال به او وفادار هستند. آنچه 
دوستان پوتین از اعالم مرگ وى وحشت دارند این بوده که ممکن است 
در کرملین یک کودتا شکل بگیرد و ژنرال هاى روسى بخواهند از اوکراین 
عقب نشینى کنند. مرگ پوتین آنها را ناتوان و آسیب پذیر مى کند؛ بنابراین، 
به نفع آنهاست که بگویند پوتین زنده است، در حالى که برعکس این امر 

نیز مى تواند کامالً حقیقت داشته باشد.» 

سیدجواد رضویان بازیگر سینما و تلویزیون در پاسخ به این سوال 
که در شرایط فعلى که شــرایط زندگى مردم سخت شده است، 
ساخت آثار طنز در تزریق حال خوب به مردم چقدر کمک کننده 
و موثر است؟ عنوان کرد: متاسفانه به قدرى شرایط دشوار شده 
که هم مردم بسیار سخت مى خندند و هم کار ما و خنداندن مردم 
بسیار سخت شده است. این هنرمند افزود: من این روزها از دیدن 
شرایط مردم، حال بدى دارم. همین قدر که مردم سخت مى خندند 
حال ما هم بد است و ما هم سخت مى توانیم بخندانیم. ما به مردم 
وصلیم و همگى یک زنجیره ایم. ما از مــردم انرژى مى گیریم. 
وقتى به عقب برمى گردیم مى بینیم که در سریال هاى دهه 70 

چقدر مردم راحت تر مى خندیدند و چقدر حالشان بهتر بوده است.
او خاطرنشان کرد: موانعى که االن جلوى راه ما است، کم نیست. 
هم محدویت ساخت محتوا داریم و هم مردم سخت تر مى خندند 
و متاسفانه نمى خواهیم باور کنیم که مردم ما آنقدر باهوش هستند 
و از رسانه هاى مختلف، فیلم هاى مختلفى مى بینند که دلیلى ندارد 
بخواهند کار ضعیف یا متوســط ما را تماشا کنند و تحمل کنند. 
کار ما امروز سخت تر از گذشته اســت.رضویان اظهار کرد: من 
به شخصه دچار نگرانى شده ام. من بغض دارم وقتى مى خواهم 
بروم سر صحنه و کمدى کار کنم. گاهى فکر مى کنم شاید تاریخ 

مصرف من تمام شده است و دیگر نمى توانم مردم را بخندانم.

بیش از 70 روز است که هیچ خبرى از معاون سیاسى وزیر کشور نیست و او در هیچ جلسه اى که رسانه ها 
هم حضور داشته باشند، شرکت نکرده است تا شایعه استعفایش قوت بگیرد. خرمشاد به عنوان چهره 

اى دانشگاهى و اصولگراى معتدل شناخته شده بود.
روز 23 اسفند آخرین خبر از خرمشاد توسط پایگاه اطالع رسانى وزارت کشور در اختیار رسانه ها قرار 
گرفت و از آن پس دیگر هیچ خبرى از معاون سیاســى وجود نداشت. همین غیبت موجب شد برخى 
رسانه ها از استعفاى خرمشاد خبر بدهند که البته این خبر با واکنشى از سوى وزارت کشور  مواجه نشد  و 

خرمشاد بعد از آن هم در انظار دیده نشد.
در این بین از استاندار تهران به عنوان معاون سیاسى جدید وزارت کشور نام برده شد. استاندار تهران 

البته این شایعه را نه رد کرد و نه تایید. 
از سویى گفته هاى تایید نشده اى وجود دارد که فشار به معاون سیاسى از خارج از وزارت کشور به خاطر 
نحوه انتصاب استانداران و فرمانداران وجود داشته و این فشارها بیشتر به خاطر سهم خواهى بوده است. 

سهیل سنایى

شیوه عرضه نان در اســتان قزوین هم تغییر کرد. این 
استان دومین استان کشور بعد از زنجان است که فروش 

نان به شکل جدید را تجربه مى کند. 
دو ماه بعد از آنکه ستاد تنظیم بازار کشور استان زنجان 
را به عنوان پایلوت این طرح انتخاب کرد، از هفتم خرداد 
ماه سال جارى اســتفاده از کارتخوان هاى هوشمند در 
310 نانوایى شهر قزوین آغاز شــده و بناست در هفته 
جارى سایر نانوایى هایى این استان هم به همین سیستم 
مجهز شوند. بعد از قزوین، اســتان گیالن نیز در نوبت 

بعدى تغییر شیوه عرضه نان است.

در اولین استان پایلوت چه مى گذرد؟
از روزى که قرار شــد ارز ترجیحى برخى اقالم اساسى 
حذف شود، توجه ها به سمت یکى از مهمترین این اقالم 
مورد نیاز مردم جلب شد: نان؛ قوت الیموت و از اساسى 

ترین اقالم تغذیه اى.
در حالى که همه خبرها حاکى از گران شدن نان در کنار 
مرغ و تخم مرغ و روغن و لبنیات بود، دولت اطمینان داد 
که نان گران نخواهد شد اما شیوه عرضه آن تغییر خواهد 
کرد. برنامه دولت، فروش نان با کارت بانکى و به شکلى 
بود که نهایتًا مابه التفاوت قیمت آرد مستقیمًا به حساب 
نانوا ریخته شود. اما از آنجا که این شیوه نیاز به زیرساخت 
هاى خاصى داشــت، تصمیم گرفته شد که ابتدا استان 
زنجان به عنوان پایلوت اجراى این طرح درنظر گرفته 
شود تا با بررسى بازخوردهاى آن، نهایتًا طرح مزبور به 

تدریج در کل کشور اجرا شود.
به این ترتیب در جلسه روز ششــم فروردین ماه ستاد 
تنظیم بازار کشور و بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزى، 
استان زنجان به عنوان استان پایلوت اجراى طرح نان 
انتخاب شــد و زنجانى ها از اواخر اردیبهشت ماه سال 
جارى تا امروز شکل جدیدى از عرضه نان را تجربه مى 
کنند. اگر چه آنها مانند روال سابق و با همان قیمت هاى 
قبلى و بدون محدودیت، خرید خود را انجام مى دهند اما 
خرید نقدى نان در این استان به کل ممنوع شده و نوع 
کارتخوان هاى نصب شده در نانوایى ها نیز متفاوت شده 
است. این دستگاه هاى جدید با یک نرم افراز اندرویدى 
کار مى کنند تا میزان دقیق فروش نان و حتى نوع نان در 
نانوایى ثبت و رصد شود و هر نانوا به میزان فروش خود 
از دولت یارانه دریافت کند. دولت معتقد است که با این 
شیوه ارائه نان، نانواها نمى توانند آرد یارانه اى را در بازار 
به قیمت آزاد بفروشند. گفته شده است 1580 نانوایى در 
زنجان وجود دارد که تا کنــون 1100 نانوایى مجهز به 

کارتخوان هاى جدید شده اند.

روز دوم خرداد معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
امور ادارى و استخدامى کشــور از چند واحد نانوایى در 
شهر زنجان بازدید کرد و از نزدیک در جریان شیوه جدید 
عرضه نان قرار گرفت و رســانه هاى این استان هم از 

رضایت مردم از طرح جدید خرید نان خبر داده اند.

جزئیات یک طرح جدید
در حالى که تا کنون دو استان کشور در حال تجربه شیوه 
جدیدى از عرضه نان هستند، طرح فروش کیلویى این 
ماده مهم غذایى هم مطرح شــده است. طرحى که بر 
اســاس آن احتماًال هر خانوار سهمیه ماهانه مشخصى 
از نان یارانه اى دارد. البته هنوز ارتباط دقیق این دو طرح 
با یکدیگر مشخص نیست و همچنین معلوم نیست که 
آیا فروش کیلویى نان طرحى مجزا محسوب مى شود یا 
قرار است در همین طرح فعلى ادغام شود و یا اصًال طرح 
جدید عرضه نان در قزوین و زنجان همین طرح فروش 
کیلویى نان است. اما آنطور که از شواهد بر مى آید ظاهراً 
پایان شیوه فروش نان به شکل عددى مورد توجه جدى 

قرار گرفته است.
هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزى از بررسى طرح فروش 

وزنى (کیلویى) نان در شوراى آرد و نان خبر داد و حاال 
هم  محســن لزومیان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان نان ایــران از جزئیات این طرح رونمایى 

کرده است.
این مقام ارشد دســت اندرکار تولید نان ایران مى گوید 
فروش کیلویى نان به جاى فــروش عددى، به عنوان 
پیشنهادى براى مقابله با کم فروشى و بهبود کیفیت نان 
چند بارى در کشور مطرح شــده اگرچه هیچگاه تا این 

اندازه جدى نبوده است.
اما فروش کیلویى نان به چه شــکل اســت؟ به گفته 
لزومیان، طرح فــروش کیلویى نان مانند فروش بنزین 
سهمیه اى است. ماهانه ســهمیه بنزین مشخصى به 
حساب کارت ســوخت افراد واریز مى شــود. در تمام 
جایگاه هاى ســوخت، دســتگاه هاى پمپ بنزین یک 
دســتگاه کارتخوان مجزا دارند که به پمپ هاى بنزین 
متصل است. بعد از سوخت گیرى، میزان بنزین استفاده 
شده و مبلغ آن روى صفحه نمایش داده مى شود و فرد 
هزینه آن را مى پــردازد. حاال لزومیان گفته ســازوکار 
فروش نان کیلویى هم به همین شــکل اســت. یعنى 
تمامى نانوایى ها به ترازوى هوشمند و دستگاه کارتخوان 

متصل مى شوند و این دو دستگاه به هم وصل است. به 
این شــکل که بعد از هر بار خرید نان،  وزن و قیمت نان 
یارانه اى روى دســتگاه کارتخوان مشخص مى شود و 
فرد مى تواند از یارانه اى که دولت پرداخته اســت براى 
خرید نان استفاده کند. اگر هم کسى متقاضى خرید نان 
بیش از سهمیه تعیین شده است مى تواند آن را به طور 

آزاد تهیه کند.

در انتظار تغییرات کلى
فروش نان در سوپرمارکت هاى استان گلستان ممنوع 
شده است. همه نانوایى هاى قزوین به تدریج هوشمند 
مى شوند. در استان گیالن طرح هوشمندسازى عرضه 
نان از هفته آینده آغاز خواهد شد. زنجان هم که ماه اول 
طرح جدید عرضه نان را از ســر مى گذراند. شوراى آرد 
و نان در حال بررســى عرضه طرح کیلویى نان است. 
نانوایى هایى که آرد یارانه اى مى گیرند زیر ذره بین هاى 
نظارتى رفته اند. ارز ترجیحى بــراى نان هاى فانتزى 

برداشته شده است و... 
همه این فعل و انفعاالت حاوى یک معنا بیشتر نیست: 

تنور تغییرات در شیوه عرضه نان داِغ داغ است...

طرح هاى دولت براى قوت الیموت از فروش هوشمند تا فروش کیلویى 

نان را  از هر طرف بخوانى مثل قبل نیست!

«پوتین» مرده است؟!

سید جواد رضویان:
معاون سیاسى  وزیر کشور کجاست؟گاهى فکر مى کنم تاریخ مصرفم تمام شده است
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استاندار اصفهان گفت: مدیریت کالن استان به جد، به دنبال 
افزایش میزان اختیارات بانک هاى عامل استان در سطوح 
ملى است که با اهتمام همه اعضاء، این موضوع را به سرمنزل 

مقصود رهنمون مى شویم.  
ســیدرضا مرتضوى با تبییــن آمارهاى احصاء شــده در 
خصوص جذب منابع و تخصیص تسهیالت به امور جارى و 
زیرساختى، اظهار کرد: رشد استان در جذب منابع و مصارف 
با توجه به فرصت ها، قوت ها و ظرفیت هاى بالفعل و بالقوه 
استان، مبین این مقوله اساسى است که در استان جاى کار 
زیادى وجود دارد که هنوز به صورت کامل محقق نشده است. 
وى بار دیگر بر اهمیت و ضرورت بانک ها و مؤسسات مالى 

در خصوص بهره مندى کارآفرینان از تســهیالت تشویقى 
در راستاى ایجاد اشــتغال پایا و پویا در استان تأکید کرد و 
متذکر شد: به یارى خداوند، هم افزایى، همگرایى و همراهى 
مسئوالن ذیربط در چند ماه اخیر افزون بر یکصد و 72 واحد 
راکد یا نیمه راکد به چرخه تولید و ســودآورى بازگشته که 

جاى تقدیر دارد.
مرتضوى اعالم کرد: از جمله اولویت هاى راهبردى استان 
مهیا ساختن حضور سرمایه گذارى آتیه دار در صنایع کم آب 
بر، صنایع هایتک و توسعه گردشــگرى پایدار است که در 
این راستا نقش ســازنده حاضرین در جلسه بسیار کارامد و 

مؤثر است.

6 بناى تاریخى در اســتان به منظور ثبت در فهرست آثار 
ملى کشــور برگزیده و پرونده آنها تدوین و مستندسازى 
شده است. این 6 پرونده شامل آب انبار افوشته نطنز، خانه 
تاریخى ایزدى زواره، کارخانه ریســندگى کاشان و خانه 
تاریخى روضاتى، بقعه تاریخى باباعبدا... و بقعه تاریخى بابا 

شیر در اصفهان است.
مدیرکل میراث فرهنگى اصفهــان گفت: یکى از این آثار، 
آب انبار تاریخى افوشته در باغشهر تاریخى نطنز متعلق به 
دوران قاجار است که پس از اتمام عملیات مرمت به ثبت ملى 
مى رسد. علیرضا ایزدى با اشاره به نهضتى که در زواره ( از 
توابع اردستان) براى حفاظت از آثار و بافت تاریخى این شهر 

کویرى آغاز شده اســت، افزود: پرونده ثبتى خانه تاریخى 
ایزدى نیز در این شهر تدوین شد.

وى خاطرنشان کرد: کارخانه ریسندگى کاشان که در سال 
1327 تأسیس شد یکى از پرونده هاى ثبتى مطرح شده است 
که با توجه به قدمت بناى سر در، بخش ادارى و برج هاى 
این کارخانه مقرر شد این سه بخش باقیمانده از کارخانه در 

یک پرونده مشترك به ثبت ملى برسد.
وى تأکید کرد: پرونده هــاى خانه تاریخى روضاتى و بقعه 
هاى تاریخى بابا عبدا... و بابا شیر در اصفهان نیز تدوین و 
در نشست شوراى ثبت اداره کل میراث فرهنگى اصفهان 

به تصویب اولیه رسید.

6 بناى تاریخى اصفهان در 
انتظار ثبت ملى 

افزایش میزان اختیارات 
بانک هاى عامل استان 

انفجار در 
منزل مسکونى 

مدیـر روابط عمومـى اورژانس اصفهـان از انفجار بر 
اثر انتشار گاز شهرى در یک منزل مسکونى واقع در 
خیابان جى، خبر داد. عباس عابدى اظهار کرد: ساعت 
02:34 بامداد دوشـنبه نهم خردادمـاه انفجار در یک 
منزل مسکونى به مرکز اورژانس اصفهان، اعالم شد. 
وى با بیان اینکه این حادثه به علت انتشار گاز شهرى 
در منزل مسکونى رخ داده بود، افزود: بالفاصله یک 
واحد امـدادى اورژانس 115 به محـل حادثه واقع در 
خیابان جى شرقى اعزام شـد. در این حادثه چهار نفر 

شامل دو زن و دو مرد 23 و 30 ساله، مصدوم شدند.

بررسى مشکالت
  «نقش جهان» 

فرمانـدار شهرسـتان اصفهـان از برنامه ریـزى 
فرماندارى و مسـئوالن متولى بـراى برطرف کردن 
مسـائل و مشـکالت میدان نقـش جهـان اصفهان 
خبـرداد. محمدعلـى احمـدى بیـان کـرد: میـدان 
نقش جهان با مسائل و مشـکالت متعددى  از جمله 
مسائل مربوط تردد موتورسیکلت ها، تردد گردشگران 
و مباحث مربـوط بـه تأمین امنیـت میـدان رو به رو 
اسـت، به همین خاطر فرماندارى با توجه به اهمیت 
مشـکالت نقش جهان جلسـات ویژه اى درباره این 

بناى تاریخى برگزار مى کند.

توسعه اشتغال
 در زندان نسوان

به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان استان 
اصفهان، سـید نطنزى مدیر نمایندگـى بنیاد تعاون 
اصفهان و هادى الم سرپرسـت مجتمع ندامتگاهى 
کانون، نظام و نسـوان جلسـه اى در راستاى توسعه 
اشتغال در زندان نسوان برگزار و در خصوص ساعت 
کارى بانوان شـاغل در کارگاه و ایجاد کارگاه مونتاژ 
قطعات موتورسـیکلت در ندامتگاه اصـالح و تربیت 

توافقاتى صورت گرفت.

رفع حادثه لوله آب
حادثه حین لولـه گذارى در خیابان امـام خمینى (ره) 
کوچه شماره 37 رفع شـد. به گزارش روابط عمومی 
آبفاى منطقه 5 اصفهان، به منظور تقویت شبکه آب 
ازسمت خیابان ساحل به سـمت اتوبان شهید ردانی 
پور، در حین اجراي لوله گذاري خط 400 چدن داکتیل 
به طول630 متر ، لوله 200 دچار حادثه شـد. گفتنى 
است در این حادثه با بستن پنج سـرخط از هدر روي 

آب جلوگیري شد.

ساعات کار 
مراکز گردشگرى ناژوان 

مدیـر طـرح سـاماندهى نـاژوان سـاعات کارى 
زیرمجموعه هـاى گردشـگرى این طـرح در فصل 
بهار و تابسـتان را اعالم کـرد. مهـدى قائلى اظهار 
کـرد: مجموعه بـاغ پرنـدگان همه روزه از سـاعت 
8 صبـح تـا 19 میزبـان گردشـگران خواهـد بـود. 
وى با بیـان اینکـه سـاعات کارى بـاغ اسـتوایى و 
گیاهـان گرمسـیرى یـا همـان باغ مـوزه پروانه هـا 
و مـوزه صدف هـا هـر روز از سـاعت 9 تـا 20:30 
تعریف شـده اسـت، افزود: مجموعـه هیجان انگیز 
و جـذاب باغ خزنـدگان نیز، از سـاعت 9 تـا 20:30 
پذیـراى عالقه منـدان خواهـد بـود. وى افـزود: 
شـهروندان و عالقه مندان بـه تماشـاى دنیاى زیر 
آب نیـز مى توانند همـه روزه از سـاعت 10 تا 21 از 
مجموعه آکواریـوم اسـتفاده کنند. سـاعت فعالیت 
تله سـیژ روزهاى پنـج شـنبه و جمعه از سـاعت 11 
تا غروب آفتاب و روزهاى یک شـنبه تا چهارشـنبه 
از سـاعت 11 تـا 14 و مجدد بـا دو سـاعت وقفه، از 
سـاعت 16 تا غروب آفتـاب در خدمت شـهروندان 
و گردشـگران خواهد بود. مجموعه شهربازى روباز 
و کارتینـگ نـاژوان نیز همـه روزه از سـاعت 10 تا 
23 پذیـراى خانواده هـا و شـهروندان اصفهانـى و 

گردشگران است.

نصف جهان  تابستان امسال، فصل جدیدى از دفتر 
مشارکت هاى خانوادگى باز شده تا این بار خانواده 
ها بتوانند در کنار هم اوقات خوشى را بگذرانند. این 
رویکرد با مشارکت ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شــهردارى اصفهان قرار است در روزهاى 
پســاکرونایى با دو برنامه دو برنامه «لوبیاى سحر 

آمیز» و «با همان» به استقبال خانواده ها برود.
به گفته ســعید امامى، معاون اجتماعى و مشارکت 
هاى مردمى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان با توجه به  اینکــه فرزندان و 

همسران دو رکن اساســى هر خانواده هستند، این 
دو برنامه «لوبیاى ســحر آمیز» یکى در خصوص 
تربیت فرزند و با همکارى اداره رویدادهاى معاونت 
اجتماعى، خانه کودك و فرهنگســراى پرسش و 
دیگرى«با همان» در خصوص روابط همســران 
با جامعه هدفى به وســعت بیش از 700هزار خانوار 
اصفهانى طراحى شــده که به صورت هفتگى سه 
شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 20:30 الى 23 در 
مکان باغ نور برگزار مى شود و حضور عموم در این 

برنامه آزاد است.

فصل جدید براى خانواده ها 

نصف جهان روزنامه «اصفهان امروز»، در شماره روز 
دوشنبه خود این بار به طرح سئوالى در صفحه اول 
خود پرداخته است؛ اینکه آیا ریسباف بعد از سال ها 
بالتکلیفى و کشاکش هاى مداوم بین بانک ملى و 
نهادهاى فرهنگى مى تواند روزهاى خوش را هم به 
چشم ببیند؟ این روزنامه در این باره نوشته: «پس از 
سال ها بالتکلیفى و کشاکش هاى مداوم بین بانک 
ملى به عنوان مالک کارخانه ریســباف و نهادهاى 
فرهنگى اصفهان مانند اســتاندارى، اداره میراث 
فرهنگى و شهردارى در روزهاى اخیر، خبر تازه اى 
مبنى بر برگزارى جلسه اى در خصوص حل مشکل 

کارخانه ریسباف اصفهان و تحویل آن ظرف 20 روز 
به وزارت راه و شهرسازى طبق کمیسیون اصل نود 
مجلس شوراى اسالمى منتشر شده است. این خبر 
دل اهل آگاهى و دوستداران فرهنگ را گرم و امید 
به آینده اى روشن براى ریسباف و البته اصفهان را 
برایشان زنده کرده است. هرچند در این سال ها و هر 
بار با عناوینى مختلف، خبرهایى مبنى بر نجات این 
کارخانه و احیا و بازآفرینى مجدد آن منتشر شده اما 
هیچکدام به مرحله عمل نرسیده است و باید دید آیا 
این بار این مسیر براى ریســباف به زندگى دوباره 

مى انجامد؟»

سرنوشت ریسباف!

نصف جهان  انباشــت زباله در کوچه پس کوچه هاى 
فرعى در خیابان فرســان اهالى این نقطه شهر را آزار 

مى دهد.
با توجه به نزدیک شدن به فصل تابستان و گرم شدن 
هوا، انباشــت زباله در معابر و جوى هاى آب نه تنها 
به نازیبا شدن شــهر منجر مى شود، بلکه مشکالت 
بهداشتى نیز ایجاد کرده و  شــهر را آلوده مى کند و 

فعالیت موجودات موذى را افزایش خواهد داد.
این موضوع به خصوص در خیابان فرســان به خوبى 

مشاهده مى شود و اهالى این منطقه معتقدند شهردارى 
و ســازمان بازیافت باید به این مسئله توجه بیشترى 

داشته باشند و خاطیان را جریمه کنند.
پاکیزگى و آراستگى محیط زیست در جوامع شهرى از 
اهمیت بسیار باالیى برخوردار است. چرا که این موضوع 
موجب شادى و نشاط مى شــود. اما در برخى از مواقع 
با گذر از کوچه پس کوچه هاى شــهر شاهد انباشت 
زباله هایى هستیم که به حال خود رها شده است و بوى 

بد ناشى از آن اهالى یک منطقه را آزار مى دهد.

انباشت زباله در کوچه پس کوچه ها

رئیس اداره مســافر اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان اصفهان گفت: ناوگان اتوبوس مسافربرى 
بین شهرى در اســتان اصفهان نیاز جدى به نوسازى 

دارند.
حســین بى غمیان با بیان اینکه اصفهان به دلیل قرار 
گرفتن در مرکز کشــور در زمینه جابه جایى مسافر از 
اهمیت باالیى برخوردار است، اظهار کرد: از سویى نیز 
باید توجه داشت که در ویژه برنامه هایى مانند راهپیمایى 
اربعین، سالروز ارتحال حضرت امام (ره) و... انتظارات از 

اصفهان بسیار افزایش مى یابد.
وى با بیان اینکه در این شــرایط باید توجه داشت که 
سن ناوگان مسافربرى اصفهان بســیار افزایش یافته 
است، افزود: نوسازى نداشته ایم و عمر ناوگانى سوارى و 

مینى بوس نیز رو به افزایش است.
رئیس اداره مســافر اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى اســتان اصفهان با بیان اینکــه میانگین عمر 
ناوگان اتوبوســرانى 12 ســال، ســوارى 10 سال و 
مینى بوس 26 سال است، ابراز کرد: این در حالى است 
که در گذشته میانگین عمر ناوگان اصفهان سه الى چهار 

سال بوده است.
وى با بیان اینکه افزایش قیمت تجهیزات و لوازم یدکى 
خودرو نیز از دیگر دالیل افزایش عمر اتوبوس اســت، 
ادامه داد: از سوى دیگر باید توجه داشت که با توجه به 
شیوع کرونا بخشى از ناوگان مسافربرى به سمت صنایع 
پتروشیمى، عسلویه و... رفتند و بخشى از رانندگان نیز در 

بخش حمل و نقل کاال فعالیت دارند.
بى غمیان گفت: نوروز امســال از مشــهد درخواست 
اتوبوس داشتیم که خودرو بود اما راننده نداشتیم و این 
چالش بزرگى است. وى با بیان اینکه سال گذشته در کل 
کشور تنها 25 دستگاه اتوبوس تولید شد، افزود: واردات را 
هم که نداشتیم و از این رو چالش جدى نوسازى ناوگان 

اتوبوسرانى در اصفهان را داریم.
رئیس اداره مســافر اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه اعزام زائر 
براى حرم مطهر امام خمینى (ره) نیز برنامه ریزى هایى 
صورت گرفته است، افزود: در این زمینه مشکلى نداریم 
اما مطمئناً براى راهپیمایى اربعین با مشکالتى رو به رو 

خواهیم شد.

چالش جدى ناوگان اتوبوسرانى بین شهرى 

فرمانده انتظامى استان اصفهان از کشف 14 پرونده 
جرائم اقتصادى به ارزش هــزار و 25 میلیارد ریال 

توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادى خبر داد.
ســردار محمدرضا میرحیدرى اظهار کرد: مأموران 
پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان با اشــرافیت و هوشمندى خود موفق شدند 
17 مجرم اقتصادى را در اردیبهشت ماه سال جارى 

شناسایى و دستگیر کنند.
وى با بیان اینکه 11 نفــر از این افراد به جرم احتکار 
کاالهاى اساســى و مورد نیاز مردم، یک نفر به جرم 

فرار مالیاتى و 5 نفر نیز به جرم اخالل در بازار دستگیر 
شــدند، افزود: در این رابطه بــه 14 پرونده جرایم 
اقتصادى رسیدگى و متهمان پس از تکمیل تحقیقات 

تحویل مرجع قضایى شدند.
میرحیــدرى ارزش پرونده هاى جرایــم اقتصادى 
کشــف شــده توســط مأمــوران پلیــس امنیت 
اقتصادى را بالغ بر هزار و 25 میلیــارد ریال عنوان 
کرد و گفت: پلیــس تحرکات بــازار را به دقت زیر 
نظــر دارد و بــا مجرمان اقتصــادى برابــر قانون

 برخورد مى کند.

کشف 14 پرونده جرائم اقتصادى در اصفهان

 تابستان خشک و کم آب. این تمام قصه تابستان امسال 
اصفهان اســت با 3200 لیتر در ثانیه کمبود آب در شبکه 

آبرسانى اصفهان. 
«صرفه جویى»، کلید واژه این روزهــاى اصفهان براى 
بحرانى است که تمام شدنى نیست. سید محسن صالح، 
معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفاى استان اصفهان 
در تازه ترین اظهار نظراتش اعالم کــرده که با توجه در 
پیش بودن فصل گرما و افزایش مصرف آب از شهروندان 
درخواســت مى کنیم در مصرف آب صرفه جویى کنند تا 

تابستان پیش رو را بدون بحران آب پشت سر گذاریم.
طبق آمارهاى شرکت آب منطقه اى اصفهان، حجم آب 
پشت سد زاینده رود اکنون به 373 میلیون مترمکعب رسیده 
که برابر 30 درصد از حجم سد بوده و نسبت به سال گذشته 

16 درصد کاهش را ثبت کرده است. 
این روایت، مستند یک خشکسالى واقعى است؛ حاصل یک 
پاییز خشک و زمستان خشک تر در سال گذشته که امسال 
براى اصفهان یک تابستان سخت و کم آب را ترسیم مى 
کند. اوضاع آب ذخیره شده در سد زاینده رود یک رنجنامه 
واقعى است؛ رنجى که در بسیارى از نقاط کشور نیز تکرار 

شده و نوید روزهاى سخت را در فصل گرم مى دهد.
وضعیت بارش ها نیز مهر تأییدى هســتند بر این ادعا. در 
گزارش هاى هواشناسى، میانگین وضعیت بارش استان 
اصفهان از ابتداى سال آبى تاکنون برابر با 113 میلیمتر و 
25 درصد کمتر از مقدار بلندمدت بوده است. بنابراین بارش 
هاى بهارى نیز نتوانسته کم بارشى هاى کشور به خصوص 

در حوضه هاى مرکزى و اصفهان را جبران کند. 

دورنماى تابستان1401 اصفهان
از آنجا که سال گذشته نیز سال بسیار خشکى براى اصفهان 
بود و اثرات آن همچنان باقى است حتماً باید تدابیرى براى 
بهینه مصرف کردن آب اعمال شــود چــون در غیر این 
صورت وضعیت اصفهان در تابستان 1401 ممکن است 
بغرنج و پیچیده تر از سال گذشته شود؛ استانى با سدهایى 
که شرکت آب منطقه اى اش، خالى بودن آنها را گزارش 

داده است.
اینها همه حاصل کم بارشى اصفهان در سال 1400 است 
که به طرزى ناخوشایند، به کم بارشى هاى سال 99 گره 
خورد و آسمانى بخیل و ناخن خشــک را بر سر اصفهان 

گسترد. 
حمید رضا خورشیدى، مدیرکل هواشناسى استان اصفهان، 
این توالى خشکسالى را تأیید کرده و در مورد حقایق بارش 

هاى 1401 اصفهان گفته بیشــتر شهرستان هاى استان 
اصفهان در سال آبى جارى کاهش بارش را داشته اند و در 
بعضى مناطق مانند مناطق غربى استان مقدارى افزایش 
بارش را داشــتیم:«میزان بارش 6 ماه گذشته نسبت به 
میانگین بلند مدت در مناطق شرقى و مرکزى کاهش داشته 
و در مناطق غربى بهتر بوده است. میزان بارش ها در سال 
آبى گذشته نامطلوب و به ویژه در مناطق شرقى و مرکزى 
کاهش 50 درصدى داشته است و اکنون شاهد اثرات آن 

مانند پدیده هاى گرد وغبار در این مناطق هستیم.»
سرچشــمه آبى زاینده رود نیز تاکنون یک هــزار و 209 
میلیمتر بارش داشته که نسبت به سال گذشته 49 درصد 
افزایش یافته است اما در مقایسه با میزان بلندمدت با کمبود 
10درصدى مواجه اســت. این به آن معناست که تا پایان 
فروردین  امســال حدود 96 درصد مساحت استان درگیر 
خشکســالى بوده و در صورت درنظر گرفتن خشکسالى 
بلندمدت، حدود 85 درصد مساحت استان اصفهان درگیر 
خشکسالى بوده است؛ همه مواردى که حاال اصفهانى ها را 
در آستانه تابستان با دغدغه تأمین آب شرب مواجه کرده 
اســت.  در این باره مدیر دفتر بهره بردارى خطوط انتقال 
آب اصفهان نیز با تکرار مسئله کمبود آب با اشاره به شروع 
فصل گرما و بحــران کم آبى اعالم کرده که امســال نیز 
همچون سال هاى گذشته با توجه به تداوم خشکسالى و 
کمبود بارندگى، با کمبود حدود 3200لیتر در ثانیه آب مواجه 
هستیم که امیدواریم با راه اندازى فاز اضطرارى تصفیه خانه 

سامانه 2 بتوانیم بخشى از این کمبود را جبران کنیم.
مجتبى اورنگى با احتساب میزان مصرف آب آشامیدنى در 
اصفهان گفته: «در پیک مصرف و در اوج گرما، کمبود آب 
به 4200لیتر در ثانیه هم مى رسد؛ درحالى که شرایط تولید 
آب در سازمان به گونه اى نیســت که بتوانیم جوابگوى 
مشترکان باشیم؛ بنابراین با شرایطى که داریم افت فشار را 

مانند سال هاى قبل نیز خواهیم داشت.»

فلمن ها هم خشک شده اند 
خشکسالى ها حتى به چاه هاى فلمن هم رحم نکرده و به 
گفته مدیر دفتر بهره بردارى خطــوط انتقال آب اصفهان 
چاه هاى فلمن هم در حال حاضر هیــچ آبى ندارند:«این 
چاه ها قبًال 3200 لیتر در ثانیه آب داشته است و االن این 
میزان متأسفانه به صفر رســیده است. چاه هاى حریمى و 
چاه هاى پراکنده در سطح شــهر نیز در سال هاى گذشته 
حدوداً 1800 لیتر ظرفیت داشته که این میزان هم در حال 
حاضر به 1000 لیتر رسیده است و در این بخش نیز با این 

کمبود روبه رو هستیم.» 

حاال اگر شانس بیاوریم و این 1000 لیتر در ثانیه را با توجه 
به منابع زیرزمینى آب به دســت بیاوریم باز هم به نسبت 

کمبود آب باید صرفه جویى کنیم.
با توجه به اینکه براى آب شرب تابستان حدوداً بین 16 تا 
16 هزار و500 لیتر در ثانیه آب نیاز داریم، این موضوع قطعًا 
عاملى براى افت فشار و کمبود آب در سطح شهر است آن 
هم در حالى که در حال حاضر ظرفیت تصفیه خانه حدود 

11هزار و 800 لیتر در ثانیه است.
این عددها دلیلى است بر اینکه امسال نیز مانند سال گذشته 
اصفهان دچار کم آبى خواهد شد. خردادماه 1400 مدیرکل 
مدیریت بحران استاندارى اصفهان اعالم کرد که بیش از 
300نقطه استان مواجه با بى آبى، کم آبى و قطع آب شده 
که تعداد زیادى از این نقاط در شهر اصفهان، شاهین شهر، 

نجف آباد و جندق است.
فروردین ماه امسال نیز سرپرست آبفا اصفهان از افزایش 
دماى بیش از38 درجه ســانتیگراد در مــاه هاى مرداد و 
شــهریور خبر داد و گفت:با این اوصاف، تعداد روستاهاى 
تحت پوش آبرسانى سیار به 356 روستا، تعداد تانکرهاى 
آبرسان به 60 دستگاه و حجم آب توزیع شده به 38 هزار متر 

مکعب در ماه مى رسد.
ناصر اکبرى، خشکسالى هاى مســتمر و کاهش آبدهى 
منابع محلى را از جملــه عوامل تأمین آب روســتاها به 
صورت ســیار اعالم کرد: «تعداد فقط 195 روستا تحت 
پوشش شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان هستند 
اما این شرکت به لحاظ رسالت و مسئولیت اجتماعى که 
بر عهده دارد، آب شــرب سالم و بهداشــتى مردم ساکن 
در 110 روســتاى غیر تحت پوشش را نیز به صورت سیار 

تأمین مى کند.»

پیش بینى نگران کننده براى اصفهان
در 10سال اخیر 124 حلقه چاه آب آشامیدنى نیز در محدوده 
سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ متشکل از 58 شهر و 380 
روستا به طور کامل خشک شده و از مدار آبرسانى اصفهان 
خارج شده اند و همین وضعیت نامناسبى را براى تابستان 
هاى اصفهان ایجاد کرده اســت. از ســویى دیگر تداوم 
خشــکى رودخانه وضعیت چاه هاى منطقه را روز به روز 

بدتر کرده است.
با توجه به این موضوع به نظر مى رسد که یک پیش بینى 
نگران کننده براى تابستان امسال اصفهان داشته باشیم به 
خصوص که اگر میزان تبخیر و کاهش نزوالت جوى را نیز 
در نظر بگیریم قطعاً در تابستان مشکالت عدیده اى را براى 

تأمین آب شرب اصفهان خواهیم داشت.

امسال هم مثل سال هاى قبل؛

قصه تابستان هاى کم آب اصفهان 
به سر نمى رسد 

دریا قدرتى پور

مدیر عامل شرکت آب منطقه اى اصفهان با اشاره به پر و مسدود 
شدن 7866 حلقه چاه غیر مجاز در این استان از سال 1384 تا 
کنون گفت: بســتن این چاه ها به صرفه جویــى 223 میلیون 

مترمکعب آب کمک کرده است.
حسن ساسانى با بیان اینکه از ابتداى سال جارى، 62 حلقه چاه 

غیرمجاز پر شده اســت، ادامه داد: حجم صرفه جویى ازمحل 
پرکردن چاه هاى غیرمجاز ازســال 84 تاکنــون 223 میلیون 

مترمکعب است.
وى افزود: تا کنون سه هزار و 802 دســتگاه و ادوات حفارى 

غیرمجاز نیز در استان اصفهان توقیف شده است.

7866 حلقه چاه 
غیرمجاز در اصفهان 

مسدود شد
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ایسر اخیراً از دو مانیتور ســه بعدى گیمینگ قابل حمل 
رونمایــى کرده اســت. مدل اول مخصــوص گیمر ها 
طراحى شده است و مدل دوم به عنوان یک مانیتور براى 
مخاطبان تجارى معرفى مى شود. هر دو محصول داراى 
صفحه نمایش 15.6 اینچى ۴K هســتند و مى توانند به 

رایانه شخصى متصل شوند.
این مانیتور هــا فناورى ســه بعدى استریوســکوپى 
بدون عینک را نیز بــراى گیمر ها و عالقــه مندان به 
ســرگرمى هاى خانگــى ارائــه مى دهنــد. وزن این 
مانیتور هاى ســبک وزن کمتر از 1.5 کیلوگرم اســت 
و به عنوان یــک محصول قابل حمل بــراى گیمر ها 
معرفى مى شوند. پوشــش 100 درصدى طیف رنگى 
Adobe RGB و توانایى در ارائه 400 نیت روشــنایى 

در SpatialLabs View، یکى از ویژگى هاى برجسته 
آنها است.

SpatialLabs View داراى پنل IPS، رزولوشن 3840 

در 2160، نرخ تازه ســازى 60 هرتــز و کیفیت ۲K در 
حالت ۳D براى هر چشــم مى باشــد. همچنین زمان 
پاســخگویى 30 میلى ثانیه، نسبت کنتراست 1200:1، 
روشــنایى 323 نیت، زاویه دید 170 درجه و پورت هاى 
ورودى HDMI 2,0 و USB 3,0 را ارائــه مى دهد. مدل 
دوم SpatialLabs View Pro مى باشد. این مانیتور بر 
خالف نسخه اســتاندارد، داراى ویژگى نصب دیوارى 
 View و View .مى باشد (۱۰۰ میلى مترx۱۰۰) VESA

Pro هر دو داراى تنظیم شیب، ارتفاع، چرخش و پیوت 

25+ درجه هستند. عدم 
وجود بلندگو نقطه ضعف اصلى هر دو مانیتور 

مى باشد.
 SpatialLabs TrueGame ،ایسر در کنار این دو مانیتور
را نیز معرفى کرده اســت. اپلیکیشــن جدیدى که سه 
بعدى استریوســکوپى را براى طیف وسیعى از بازى ها 
ارائه مى دهد. این اپلیکیشــن یک نمایه ســه بعدى از 
پیش پیکربندى شــده براى بیش از 50 بازى مدرن و 
 ،TrueGame کالســیک ارائه مى کند. پس از اجراى
کاربر الزم است فقط دکمه "Play" را فشار دهد، پس از 
آن بقیه کار ها با راه اندازى خودکار فایل هاى بازى الزم 
در سیســتم کاربر و فعال کردن TrueGame مرتبط با 
عنوان بازى، انجام مى شود. پس از آن نمایه سه بعدى 

بازى فعال مى شود.
ایسر ادعا مى کند که فناورى TrueGame یک روش 
جدید براى مشاهده بازى ها به صورت سه بعدى و بدون 
نیاز به عینک است. با استفاده از این قابلیت گیمر ها غوطه 
ورى در بازى را برخالف هر آنچه گیمر ها تا کنون تجربه 
کرده اند، تجربه خواهند کرد. اتاق ها جادارتر و اشــیاء 
واقعى تر به نظر مى رسد و ماجراجویى در بازى ها هیجان 
انگیزتر خواهد شد. بدون اینکه کاربر نیازى به استفاده از 

عینک داشته باشد.
هــر دو مانیتــور Acer SpatialLabs View و 
SpatialLabs View Pro را مى تــوان به عنوان یک 

مانیتور اســتاندارد ۴K اســتفاده کرد. محصول جانبى 
SpatialLabs Model Viewer را نیز مى توان به همراه 

مانیتــور SpatialLabs View Pro خریدارى کرد. این 
وسیله بیشــتر براى افراد حرفه اى و خالق طراحى شده 
است و مانند TrueGame یک قابلیت استریوسکوپى 
سه بعدى را ارائه مى دهد. فایل هاى طراحى و گرافیکى 
در برنامه SpatialLabs Model Viewer ایسر بدون نیاز 
به عینک اختصاصى، به صورت سه بعدى ارائه مى شوند. 
همچنین با برنامه هاى Blender و Maya نیز ســازگار 
مى باشــد و مى توان یک فایل را بــر روى یک صفحه 
نمایش دو بعدى معمولى ویرایش کرده و در همان زمان 
تغییرات را روى مانیتور ۳D SpatialLabs مشاهده کرد.

فناورى SpatialLabs Go ایســر با استفاده از هوش 
مصنوعى محتواى دو بعدى را به محتواى ســه بعدى 

استریوسکوپى تبدیل مى کند. 

اگر مى خواهید بدانید که کدام نســخه از اندروید، بیشترین ســهم بازار را دارد، این 
گزارش را بخوانید.

قبًال شرکت گوگل هر ماه آمار توزیع نسخه هاى اندروید را منتشر مى کرد و به ما امکان 
مى داد بدانیم کدام نسخه از اندروید پرکاربردتر است. البته در نهایت به دلیل تمسخر 

طرفداران آیفون، گوگل انتشار این اطالعات را متوقف کرد.
این شرکت احســاس مى کرد که داده ها باعث مى شــوند اندروید بسیار پراکنده به 

نظر برسد. البته حدود سه ســال پیش، گوگل اعداد توزیع نســخه هاى اندروید را
 بازگرداند.

آمار منتشر شده در نوامبر گذشته نشان داد که دو ماه پس از عرضه اندروید 12، سیستم 
عامل اندروید 10 با 26.5 درصد، پرکاربردترین نسخه این سیستم عامل بوده و پس از 

آن، اندروید 11 آمار نصب 24.3 درصدى را به خود اختصاص داده است.
البته جدیدترین داده ها مربوط به تاریخ 9 ِمى اســت و نشان مى دهد که اندروید 11 
در حال حاضر گسترده ترین نســخه اندروید اســت که تقریبًا روى 28.3 درصد از 
گوشى هاى اندرویدى نصب شده است. افزایش 2.1 درصدى توزیع اندروید 11 طى 
شش ماه گذشته، تقریباً با کاهش 2.6 درصدى توزیع Android ۱۰ در همان بازه زمانى 

(از 26.5 درصد به 23.9 درصد) مطابقت دارد.

کدام نسخه از اندروید، بیشترین سهم بازار را دارد؟
اندروید 9 با سهم بازار 16.2 درصد و اندروید 8 با 11.6 درصد در رتبه هاى بعدى قرار 

دارند. نسخه ها و آمار کامل را در این تصویر مشاهده کنید.
نبود اطالعات مربوط به نسخه پایدار فعلى اندروید، اندروید 12، مى تواند به دلیل نحوه 

استفاده توسعه دهندگان از این اطالعات و استراتژى آنها باشد.

اپل به زودى با استفاده از پیشرفت هاى ســخت افزارى، نرم افزارى و 
یادگیرى ماشــینى به افراد کم بینا و یا آنهایى که داراى معلولیت هاى 

حرکتى هستند، کمک خواهد کرد.
اپل به زودى ویژگى هاى جدیدى براى محصوالت خود عرضه مى کند. 
این شرکت با اســتفاده از پیشرفت هاى ســخت افزارى، نرم افزارى و 
یادگیرى ماشــینى به افراد کم بینا و یا آنهایى که داراى معلولیت هاى 

حرکتى هستند، کمک خواهد کرد.
 از ویژگى هاى جدید مى توان به قابلیت تشخیص درب براى کاربران 
آیفون و آیپد، Apple Watch Mirroring و زیرنویس زنده اشاره کرد. 

اپل همچنین 20 زبان را نیز به VoiceOver اضافه خواهد کرد.
یکى از مفیدترین ویژگى ها، Door Detection اســت که از حسگر 

LiDAR در جدیدترین مدل هاى آیفون یا آى پد اســتفاده مى کند. این 

قابلیت به کاربران کمک مى کند تا مکان درب ها را پیدا کنند. این ویژگى 
از ترکیب LiDAR، دوربین و یادگیرى ماشینى براى تشخیص باز یا بسته 
 Door Detection .بودن درب و فاصله کاربران از درب استفاده مى کند
در صورت بســته بودن درب به کاربران کمک مى کند تا با فشار دادن، 
چرخاندن دستگیره یا کشیدن دستگیره آن را باز کنند. این ویژگى قادر 
است عالئم و نشانه هاى اطراف درب مانند شماره و یا نماد اتاق را بخواند.
قابلیت تشخیص درب با آیفون 13 پرو، آیفون 13 پرو مکس، آیفون 12 
پرو، آیفون 12 پرو مکس، آیپد پرو 11 اینچى (2020)، آیپد پرو 11 اینچى 
(2021)، آیپد پرو 12.9 اینچى (2020) و آیپد پرو 12.9 اینچى (2021) 
از طریق اپلیکیشن Magnifier در دسترس خواهد بود.  دو ویژگى جدید 
تشخیص افراد و توضیحات تصویر نیز به برنامه Magnifier اضافه شده 
اســت که مى تواند به تنهایى یا همزمان با Door Detection به افراد 

داراى اختالل بینایى یا کم بینا کمک کند.
Apple Maps نیــز پــس از دریافــت بازخورد هــاى کاربرانى که 

VoiceOver را فعال کرده اند، به آنها کمک مى کند تا نقطه شروع مسیر 

 Apple Watch  پیاده روى را شناسایى کنند. پشــتیبانى اختصاصى از
Mirroring به کاربران اجازه مى دهد تا ســاعت هوشمند خود را از راه 

دور و با استفاده از گوشى آیفون کنترل کنند. ویژگى جدید به کاربران 
کمک مى کند تا اپل واچ را با استفاده از ویژگى هاى کمکى آیفون از جمله 
کنترل صوتى و کنترل سوئیچ کنترل کنند. کاربران مى توانندبه جاى 
ضربه زدن به صفحه اپل واچ از ورودى هایى مانند دســتورات صوتى، 
عملکرد هاى صوتى، ردیابى سر و حتى سوئیچ هاى خارجى مخصوص 
آیفون استفاده کنند. همه این ویژگى ها به افراد داراى معلولیت جسمى 

و حرکتى کمک مى کند.
Apple Watch Mirroring با اســتفاده از به روزرســانى هاى سخت 

افزارى و نــرم افزارى ماننــد AirPlay به کاربران امکان دسترســى 
به ویژگى هایى مانند ردیابى اکســیژن خون و ضربــان قلب و برنامه 
Mindfulness را مى دهد. ویژگى Mirroring با اپل واچ ســرى 6 و 

مدل هاى جدیدتــر کار مى کند. کاربران اپل واچ بــه زودى از ویژگى 

double-pinch برخوردار خواهند شد. این ویژگى به کاربران کمک 

مى کند تا به تماس هاى تلفنى پاسخ دهند و یا آن را پایان دهند، اعالنى را 
رد کنند، عکس بگیرند، رسانه را در برنامه Now Playing پخش یا مکث 
کنند و تمرین را شروع، مکث یا از سر بگیرند. همه این کار ها با استفاده 

از ویژگى double-pinch و با دوبار نیشگون گرفتن انجام مى شود.
اپل همچنین براى افراد ناشنوا یا افرادى که داراى اختالالت شنوایى 
هســتند، زیرنویس زنده را در آیفون، آیپد و مک ارائه مى دهد. نسخه 
انگلیسى این ویژگى براى کاربران ایاالت متحده و کانادا و در آیفون 11 
به بعد، مدل هاى داراى تراشه Bionic A۱۲ و باالتر و مک هاى داراى 
سیلیکون اپل در دســترس خواهد بود. زیرنویس زنده با هر محتواى 
صوتى، از جمله تماس هاى تلفنى و FaceTime، کنفرانس ویدیویى، 
رسانه هاى اجتماعى، محتواى رسانه اى استریم و حتى گفتگوى زنده 

کاربران سازگار خواهد بود.
کاربران مى توانند اندازه فونت ها را براى سهولت در خواندن تنظیم کنند. 
این ویژگى در FaceTime و گفتگو هاى رونویســى شده به افرادى 

که مشکل شنوایى دارند کمک مى کند تا بتوانند از طریق تماس هاى 
ویدیویى با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. VoiceOver نیز به زودى از 20 
زبان از جمله بنگالى، بلغارى، کاتاالن، اوکراینى و ویتنامى پشــتیبانى 

خواهد کرد.

واتساپ به زودى به کاربران خود امکان ترك از گروه را بدون اطالع از سایر کاربران 
مى دهد. این ویژگى براى کسانى که نمى خواهند کاربر دیگر متوجه خروج آنها از 

گروه شود، مفید است. در حال حاضر، هنگامى که یک 
کاربر گروهى را در واتس اپ ترك مى کند، واتساپ از 
طریق یک اعالن، خروج آن عضو را به سایر اعضاى 

گروه اطالع مى دهد.
این قابلیت هم به علت اسپم شدن بین سایر پیام ها و هم 

به علت اطالع سایر اعضا ممکن است براى برخى خوشایند 
نباشد. برخى کاربران واتساپ تمایل ندارند سایرین متوجه 

شوند که آنها گروه را ترك کرده اند. WABetaInfo به تازگى 
اسکرین شاتى از این ویژگى ارائه کرده است.

پس از اضافه شــدن این ویژگى، خروج یک کاربر از گروه فقط به 

مدیر گروه اطالع داده خواهد شــد. این پیام رسان محبوب همچنین ویژگى 
پیش نمایش لینک ها را نیز به قابلیت هاى خود اضافه خواهد کرده اســت. 
 URL اکنون زمانى که شخصى از طریق واتساپ یک
براى دیگران ارســال مى کند، براى دسترســى به 
اطالعات آن URL نیاز است روى آن کلیک کرده 
و یا ســعى کنیم متن آن را حدس بزنیــم. پس از به 
روزرسانى واتســاپ کاربران یک پیش نمایش کوچک 
از URL  شامل یک تصویر و توضیح کوتاهى در خصوص 
آن مشــاهده خواهند کرد. این ویژگى پیــش از این نیز در 
برخى پیام رســان ها مانند Discord وجود داشــت. زمان 
اضافه شدن این دو قابلیت به واتساپ هنوز به طور دقیق 

مشخص نیست.

بهترین روش ها براى
 نابود کردن باتـرى گـوشى!

در زمینه  مراقبت از باترى گوشى و افزایش عمر باترى آن اطالعات زیادى ارائه مى شود. 
اما در این میان انجام برخى از اقدامات مى توانند باترى گوشى را به سرعت خراب کنند. در 
ادامه به چهار نکته اشاره مى کنیم که با رعایت آنها مى توانید از خراب شدن باترى گوشى 

خود با سرعت زیاد جلوگیرى کنید.

استفاده از کابل هاى شارژ ارزان یا دچار مشکل
به آتش گرفتن گوشى، معموًال مقصر اصلى همین کابل شارژ است. به همین دلیل توصیه مى کنیم از کابل و شارژر ارائه شده همراه با گوشى استفاده کنید. البته این روزها برخى شرکت ها براى روى هم رفته اگر قصد دارید باترى گوشى هرچه زودتر دچار مشکل شود، مى توانید از کابل هاى شارژ بسیار ارزان یا دچار مشکل بهره ببرید. گفتنى است در بسیارى از داستان هاى مربوط 

در نتیجه اگر در بازار به دنبال خرید کابل و شارژر براى گوشى خود هستید، بهتر است از بین برندهاى معروف که امتحان خود را پس داده اند، دست به انتخاب بزنید. همین موضوع براى شارژر هاى شمارى از گوشى هاى خود چنین اقالمى را ارائه نمى دهند.
بى سیم هم صدق مى کند و توصیه مى کنیم همین توصیه ها را براى شارژرهاى بى سیم هم به کار ببرید.

خالى کردن باترى
چرخه هاى شارژ بیشترین تأثیر را بر طول عمر 
باترى گوشى دارند. روى هم رفته به فرایند 
طى شــده براى شــارژ کردن و خالى شدن 
کامل شارژ، چرخه  شارژ گفته مى شود. طبیعتاً 
هرچقدر باترى موردنظر در معرض چرخه هاى شارژ 
بیشترى قرار بگیرد، عمر آن زودتر کاهش پیدا مى کند. اما 
در این میان اگر مرتباً شارژ باترى گوشى را خالى کنید، این 

سرعت کاهش عمر بیشتر مى شود.
در مجموع توصیه مى شود همواره شارژ باترى را بین 20 تا 
80 درصد نگه دارید. برخى از گوشى ها هم از ویژگى هاى 
نرم افزارى براى افزایش عمر باترى بهــره مى برند ولى این 

ویژگى ها هم فقط تا حدى جوابگو هستند.

اتصال مداوم به شارژر
همانطور که خالى کردن کامل شارژ باترى مضر است، اگر همواره باترى گوشى را به شارژر متصل نگه دارید، متحمل فشار زیادى مى شود. شارژ 
شب تا صبح گوشى لزوماً بد نیست، اما روى هم رفته نباید بیشتر از حد نیاز باترى را به شارژر وصل کنید. زمانى که شارژ باترى به 100 درصد مى رسد، 
گوشى موردنظر فرایند شارژ را متوقف مى کند. اما زمانى که شــارژ به 99 درصد مى رسد، بار دیگر این فرایند کار خود را آغاز مى کند. همین چرخه  

کوچک مى تواند بارها و بارها تکرار شود و چنین چیزى براى سالمت باترى اصًال خوب نیست.
خوشبختانه آیفون ها و برخى از گوشى هاى اندرویدى براى جلوگیرى از این روند، از یک ویژگى نرم افزارى مهم بهره مى برند. به لطف همین ویژگى، 
گوشى هاى موردنظر ابتدا ساعتى که از خواب بیدار مى شوید را به دست مى آورند. به همین خاطر اگر شب تا صبح گوشى را به شارژر وصل کنید، 
شارژ باترى در حدود 80 درصد ثابت باقى مى ماند و قبل از بیدار شدن از خواب، باترى موردنظر 20 درصد شارژ باقیمانده را دریافت مى کند تا شارژ 

باترى به 100 درصد برسد.

قرار گرفتن در معرض گرماى شدید
در کل گرما دشمن اصلى بیشتر گجت ها محسوب مى شود. این موضوع به خصوص براى 

باترى درون گوشى ها بیشتر صدق مى کند. زمانى که باترى در معرض گرماى زیادى قرار 

مى گیرد، عمر آن پایین مى آید. زمانى هم که گوشى زمان زیادى به شارژر وصل باشد، تا 
حد قابل توجهى داغ مى شود.

گرما مى تواند از منابع مختلفى به باترى گوشــى راه پیدا کند. به عنوان مثال اگر ساعات 

زیادى با گوشى خود بازى هاى سنگین اجرا کنید، تراشه تحت فشار زیادى قرار مى گیرد و 

در نتیجه گرماى تولیدى از طرف آن مى تواند به باترى آسیب برساند. همچنین مى توانیم 

ن گوشى در ماشین داغ یا قراردادن آن زیر نور مستقیم خورشید هم اشاره کنیم.
به رها کرد

در نهایت باید بگوییم که بســیارى از کاربران با این نکات به خوبى آشنایى دارند و سعى 

مى کنند چنین کارهایى را انجام ندهند. با رعایت همین نکات ســاده، مى توانید سالمت 
باترى را تا حد زیادى حفظ کنید.

طمربوط
 براى 

ر هاى 

0شارژ باترىى را بین20 تا 
ى ها هم از ویژگى هاى 
هــره مى بررند ولى این 

د.

قابلیت هاى جدید اپل براى 
افراد نابینا و معلول

ارائه تصاویر سه بعدى 
بدون نیاز به عینک 

در نمایشگر هاى جدید 
ایســــر
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ها 
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ى 
 به 

ى 
 به 
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ت

درجه هستند. عدم  +25
وجود بلندگو نقطه ضعف اصلى هر دو مانیتور 

مى باشد.
SpatialLabs TrueGame eایسردر کنار این دو مانیتور،

را نیز معرفى کرده اســت. اپلیکیشــن جدیدى که سه 
بعدى استریوســکوپى را براى طیف وسیعى از بازى ها 

عینک داشته باشد.
Acer SpatialLabs View و هــر دو مانیتــور

به عنوان یک  SpatialLabs View را مى تــوان Pro

ی تراشه تحت فشار زیادى قرار مى گیرد و  جر ین
در نتیجه گرماى تولیدى از طرف آن مى تواند به باترى آسیب برساند. همچنین مى توانیم

ن گوشى در ماشین داغ یا قراردادن آن زیر نور مستقیم خورشید هم اشاره کنیم.
به رها کرد

در نهایت باید بگوییم که بســیارى از کاربران با این نکات به خوبى آشنایى دارند و سعى 

مى کنند چنین کارهایى را انجام ندهند. با رعایت همین نکات ســاده، مى توانید سالمت 
اترى را تا حد زیادى حفظ کنید.

د
ب
د
م
با

 بعدى 
ک 

جدید 

کدام نسخه از اندروید، بیشترین سهم بازار را دارد؟

قابلیت جدید واتساپ؛ ترك گروه بدون اطالع اعضا
ن ترك از گروه را بدون اطالع از سایر کاربران 
 نمى خواهند کاربر دیگر متوجه خروج آنها از 

 هنگامى که یک
کند، واتساپ از 
ه سایر اعضاى 

ن سایر پیام ها و هم 
 براى برخى خوشایند 
ندارند سایرین متوجه 

WABetaInf به تازگى 

ه است.
به فقط ه گ از ب یککا ج خ

مدیر گروه اطالع داده خواهد شــد. این
پیش نمایش لینک ها را نیز به قابلیت ها
اکنون زمانى که ش
براى دیگران ار
L اطالعات آنL

و یا ســعى کنیم
روزرسانى واتســاپ
URL شامل یک تص Lاز

آن مشــاهده خواهند ک
برخى پیام رســان ها م
اضافه شدن این دو قا

ت مشخصن

ون ب رو ر پ و ی ج

آگهى تغییرات
 شرکت سپند سازه اســپادانا سهامى خاص به شــماره ثبت 1561 و شناسه 
ملى 10260190177 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/01/25 موارد ذیل به موضوع فعالیت شــرکت ماده 2 اساسنامه الحاق 
گردید : "ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمى باشد : فرآیند ساخت و تولید و بسته بندى انواع ماسکهاى بهداشتى و درمانى 
و بیمارستانى ، پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح" اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد 

(1323510)

آگهى تغییرات
 شرکت تراز خطوط صفه شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 58662 و 
شناسه ملى 14006850130 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/10/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مصطفى 
شــیرى به کدملى 6330004129 و خدیجه کشــاورز گندمانى به کدملى 
6299932112 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 (1323503)

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى پمپ سواران شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 12199 
و شناسه ملى 10260332290 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى سالیانه مورخ 1401/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال مالى 1400تصویب گردید اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1323498)

فقدان مدارك
برگ ســبز خودرو ســوارى پراید تیپ دى ام هاچ بک مدل 
1374 بنزینى به شماره موتور 00828665 و شماره شاسى 
S1442274109380 به شماره پالك 53 – 174 ط 62 
متعلق به احمدرضا غالمى به شــماره ملى 1190046581 
فرزند حبیب اله مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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قندخونتان باالست، لب به موز نزنیداگر بخاطر مشغله ذهنى فراموشکار هستید، بخوانید

در روزهایى که هوا 
آلوده است چه 
خوراکى هایى بخوریم؟

رئیس اداره تغذیه بیمارستان مسیح دانشورى مصرف برخى مواد غذایى را باعث تقویت سیستم ایمنى، 
تنفسى، گوارشى و قلبى و کاهش آسیب هاى ناشى از آالینده ها در بدن عنوان کرد.

 منصور رضایى با بیان اینکه کودکان، ســالمندان، مادران باردار و بیماران قلبى ریوى از 
گروه هاى در معرض خطر در آلودگى هوا هستند و بیشتر از سایر افراد آسیب مى بینند 

گفت: با استفاده از تدابیر تغذیه اى مى توان اثرات مضر آلودگى هوا را در آنها تا حدى 
کاهش داد.

وى با اشاره به عوارض نامطلوب آالینده هاى موجود در هوا بر سلول هاى بدن 
گفت: در حالت عادى سیستم دفاعى بدن توسط اندام هاى دفعى نظیر کلیه، 
روده، ریه و پوست با کمک برخى مواد مغذى سلول ها را از آسیب هاى بیرونى 

محافظت مى کند.
اما با افزایش میزان آالینده ها، بــدن نمى تواند با این اثــرات مبارزه کند و 

ساختمان و عمل سلول هاى بدن توسط رادیکال هاى آزاد تخریب مى شود.
رضایى مصرف بیشتر آنتى اکسیدان ها را باعث جلوگیرى از آسیب رادیکال هاى 

آزاد و تخریب سلول هاى حیاتى بدن برشمرد و از منابع غذایى آنتى اکسیدانى به 
ویتامین هاى C ،E، کاروتنوئیدها، سلنیوم و پلى فنول ها اشاره کرد و عملکرد هر 

یک از آنها را تشریح کرد.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با اشــاره به نقش مهم آنتى 

اکسیدانى ویتامین E؛ روغن ها را غنى ترین منبع این ویتامین برشمرد که با حرارت پختن 
از بین نمى رود، اما سرخ کردن باعث تخریب آن مى شود.

 سیستم ایمنى، 

ى از 
 

ختن 

رضایى سیب درختى را منبع غنى پکتین عنوان کرد که از دسته فیبر هاى 
محلول در آب و باعث تسهیل دفع سرب از بدن است و افزود: از سایر منابع 
پکتین مى توان به مرکبات مثل پرتقال، نارنگى، لیمو و گریپ فروت، توت 

فرنگى، هویج و غالت سبوس دار اشاره کرد.
مصرف روزانه میوه هاى حاوى پکتین براى کاهش خطرات آلودگى هوا 
بسیار مهم است و توصیه مى شود حداقل یک سیب در طول روز مصرف 
شود.وى دریافت ســلنیم را براى بهبود عملکرد آنزیم هایى که بتواند با 
شرایط بد محیطى و آسیب رسان به سلول هاى بدن مقابله کند ضرورى 
دانست و ماهى، گوشــت قرمز، غالت، حبوبات، تخم مرغ، مرغ، سیر، 

زردچوبه و قارچ را حاوى این ماده ذکر کرد.
رئیس اداره تغذیه بیمارستان مسیح دانشورى، ریزمغذى روى را از مواد 
مؤثر در تقویت سیستم ایمنى بدن برشمرد و گفت: انواع گوشت، غالت 
و حبوبات خیسانده شده و ترجیحًا جوانه زده به خصوص غالت سبوس 
دار منابع سرشار از روى هستند و مصرف انواع فرآورده هاى دریایى، نخود 
ســبز، عدس و جوانه گندم به دلیل اینکه از منابع خوب ریزمغذى روى 
هستند، توصیه مى شود. وى با بیان اینکه منیزیم در هواى آلوده موجب 
کاهش جذب فلزات سنگین مانند کادمیوم و افزایش دفع سرب مى شود 
گفت: انواع ســبزى هاى داراى رنگ ســبز تیره غنى از این ماده مغذى 
هستند. از دیگر منابع غذایى منیزیم نیز انجیر، لیمو، گریپ فروت، ذرت 
زرد، بادام، گردو، پسته، مغزها، آجیل، سبزیجات برگى شکل مثل کلم، 
اســفناج، جعفرى، کاهو، برگ چغندر، غالت سبوس دارو حبوبات مثل 

لوبیا و سویا هستند.

سیب درختى دفع سرب از 
بدن را تسهیل مى کند

در طبخ و فرآورى 
غذا ها از روغن هاى 
گیاهى استفاده کنید

وى بــا اشــاره به 
ى  غن هــا و ر
گیاهى نظیر سویا، 
آفتابگردان و جوانه 
گندم به عنوان منبع غنى 
این ویتامین توصیــه کرد: در 
طبخ و فــرآورى غذا ها حتمًا از 
انواع روغن هــاى خوراکى گیاهى 

استفاده شود.
روغن ماهى، روغن زیتون و انــواع مغز ها به 
عنوان منابع خوب این ویتامین به شمار مى آیند، 

اما نباید بیش از نیاز مصرف شوند، زیرا منجر به اضافه وزن یا چاقى مى شوند.
رضایى، سبزى ها و میوه هاى تازه را منبع ویتامین C برشمرد و افزود: این ویتامین به دلیل وجود آنتى 
اکسیدان باعث افزایش مقاومت به عفونت ها و افزایش جذب آهن مى شود و نسبت به حرارت، نور و 

محیط قلیایى بسیار حساس است.
به گفته وى، مهمترین منابع ویتامین C شامل مرکبات، فلفل سبز، کلم بروکلى، گل کلم، کلم برگ، 
گوجه فرنگى، سبزیجات برگى شکل سبز (سبزى خوردن)، اسفناج، کیوى، طالبى، توت فرنگى 
و سیب زمینى است و براى حفظ ویتامین هاى موجود باید میوه ها و سبزى ها تا حد امکان به 

صورت خام و تازه مصرف شوند.

در طبخ و فرآو
غذا ها از روغن
گیاهى استفاده
وى بـ
و ر

گیاهى
آفتابگر
گندم به عنو
توص این ویتامین
طبخ و فــرآورىغ
انواع روغن هــاى خو

استفاده شود.
روغن ماهى، روغن زیتون و انــو
عنوان منابع خوب این ویتامین به ش

اما نباید بیش از نیاز مصرف شوند، زیرا منجر به اضافه وزن یا چاقى مى شوند.
ل اینویتامینبهدل افزود: و Cرضایى، سبزى ها و میوه هاى تازه را منبع ویتامین C برشمرد

این دکتراى تخصصى علوم تغذیه و رژیم درمانى بیمارستان دکتر مسیح دانشورى تأکید کرد: افراد در برنامه غذایى روزانه 
خود به ویژه در شرایط آلودگى هوا حتماً از سبزى ها و میوه هاى فصل استفاده کرده و روزانه 3 تا 5 واحد از گروه سبزى ها 

و 2 تا 4 واحد از گروه میوه ها را در برنامه غذایى خود قرار دهند.
به گفته رضایى، هر واحد میوه معادل یک عدد میوه متوسط یا نصف لیوان آب میوه تازه یا یک چهارم میوه خشک است. 
همچنین هر واحد سبزى معادل یک لیوان سبزى خام برگى (سبزى خوردن یا کاهو) یا نصف لیوان سبزى پخته 

یا خردشده، یا یک عدد گوجه فرنگى یا پیاز متوسط است.
وى، بتاکاروتن را یکى از کاروتنوئید هاى مهم وپیش ساز ویتامین A برشمرد و سبزى ها و میوه هاى 
رنگى سبز، زرد و نارنجى مانند هویج، کدو حلوایى، کلم بروکلى، اسفناج، گوجه فرنگى، انواع 

کلم، طالبى، هلو و زردآلو، موز را از منابع خوب بتاکاروتن ذکر کرد.
وى با اشــاره به نقش مهم ویتامین A بر ســالمت بینایى و پوســت 
خاطرنشان کرد: با توجه به نقش مهم ویتامین A در تقویت سیستم ایمنى 
در شرایط آلودگى هوا باید در برنامه غذایى خانواده ها انواع سبزى ها 

و میوه هاى رنگى گنجانده شود.

4 واحد از گروه میوه ها را در برنامه غذایى خود قرار 4 تا 2و 2
به گفته رضایى، هر واحد میوه معادل یک عدد میوه متو
همچنین هر واحد سبزى معادل یک لیوان سبزى
یا خردشده، یا یک عدد گوجه فرنگى یا پیا
وى، بتاکاروتن را یکى ازکاروتنوئید
رنگى سبز، زرد و نارنجى ما
کلم، طالبى، هلو و
ووووووىىىىىىىىىىىى با اش
خاطرنش
در
م و

در آلودگى هوا 
روزانه حداقل 

3 واحد سبزى و 
2 واحد میوه
 مصرف کنید

حداقل 2 تا 3 بار در هفته 
ماهى مصرف کنید

پرهیز از مصرف تنقالت کم ارزش مثل چیپس و پفک و نوشابه هاى گازدار، زیرا باعث 
اختالل جذب عناصر مفید در بدن مى شوند و مى توانند اثرات سو آلودگى هوا را دوچندان 

کنند.
پرهیز از مصرف سوسیس و کالباس و کنسرو ها به دلیل داشتن مواد شیمیایى و نگهدارنده 
در شرایط آلودگى هوا و مصرف بیشتر مواد غذایى تازه و غیرصنعتى براى حفظ سالمتى 

افراد در مواجهه با آالینده هاى هوا.
مصرف میزان کافى آب و مایعات بدن در روز براى حفظ سالمت اندام هاى دفعى و تسهیل 
دفع سموم و مواد دفعى. بهتر است از شــیر و لبنیات کم چرب و انواع میوه و سبزى هاى 
فصل ســرما نظیر انار، خرمالو، به، نارنگى، پرتقال، کیوى، شلغم، سیر و پیاز و انواع کلم، 
چغندر پخته و خام در انواع آش، ســوپ و خورش و البته آب و چاى کم رنگ نیز بیشتر 

استفاده شود.
تهیه یک بسته غذایى به عنوان میان وعده سالم براى کودکان مهدهاى کودك، پیش 
دبستانى و سنین مدرسه شامل یک عدد میوه ترجیحًا سیب یا مرکبات، یک پاکت 200 

سى سى شیر و یک بسته 50 گرمى از انواع مغز هاى تازه و بى نمک.

گى، سبزیجات برگى شکل سبز (سبزى خوردن)، اسفناج، کیوى، طالبى، توت فرنگى 
ب زمینى است و براى حفظ ویتامین هاى موجود باید میوه ها و سبزى ها تا حد امکان به 

ورت خام و تازه مصرف شوند.

3 تا 3 بار در هفته  حداقل 2
فک

تأثیر مواد مغذى حاوى آهن و ید در کاهش تنگى نفس
رضایى مصرف ماهى هاى روغنى سرشار از اسید هاى چرب امگا 3 و پروتئین، روى، منیزیم، سلنیوم، آهن و ید را در کاهش تنگى نفس و اثرات زیان بار ترکیبات التهاب آور مفید دانست و توصیه کرد: سرخ کردن ماهى 

ترجیحًا به صورت بخارپز، آب پز و یا تنورى توصیه مى شود.افزودن انواع چاشنى ها (آب لیمو و آب نارنج) به ماهى بخارپز و تنورى و یا آب پز موجب بهبود طعم و مزه آن مى شود.به گفته وى، چاى سبز با داشتن مقدار قابل توجه آنتى با شعله مالیم باشد و 
اکسیدان تأثیر زیادى بر سیستم ایمنى دارد و باعث تقویت سیستم ایمنى بدن در مقابل بیمارى هاى مختلف به ویژه بیمارى هاى فصلى مانند سرماخوردگى و آنفلوآنزا در زمستان، اسهال و استفراغ در فصل تابستان و حساسیت هاى فصل پاییز و آلودگى ها مى شود 
و افزود: نوشیدن چاى سبز باعث آرامش و رفع التهاب و حساسیت دستگاه تنفس مى شود، ولى باید توجه داشت که مصرف بیش از حد آن مى تواند مضر باشد.مصرف روزانه حداقل دو لیوان شیر و مواد لبنى توصیه دیگر این متخصص تغذیه بود که مى تواند باعث 

کاهش عوارض ناشى از آلودگى هوا بر بدن و دستگاه گوارش شود.
سبزى و میوه تازه موجود در فصل سرما در طى روز باید مصرف توصیه کرد:حداقــل 400 گرم این دکتراى تخصصى علوم تغذیه و رژیم درمانى بیمارستان مسیح دانشورى براى داشتن برنامه غذایى مناسب که زیان هاى آلودگى هوا را به حداقل برساند 
پنیر کم چرب به مقدار کافى مصرف کنید.چرب مثل ماســت و شود.سبزى ها را بیشتر به صورت تازه و خام مصرف کنید، چون ویتامین هاى آن به خصوص ویتامین C بیشتر حفظ مى شود.روزانه از شیر و مواد لبنى کم 

لوبیا و سویا هستند.

ت
رضایى مصرف ماهى هاى روغن

ترجیحًا به صورت بخارپز، آب پز و یا تنورى توصبا شعله مالیم باشد و 

چاى  سبز با داشتن مزایاى زیاد براى سالمتى و سطح آنتى اکسیدان باال باعث افزایش طول  عمر مى شود.
 ECG مدت هاست که فواید سالمتى چاى  سبز شناخته شده است. این نوشیدنى حاوى کاتچین هایى به نام 
و EGCG است که عمر را طوالنى مى کند. این دو ماده از گروه پلى فنل ها هستند و به عنوان آنتى اکسیدان در 
نظر گرفته مى شوند، به این معنى که با استرس  اکسیداتیو در بدن ناشى از رادیکال هاى آزاد تهاجمى اکسیژن 
مقابله یا از آن جلوگیرى مى کنند.تا کنون، تحقیقات بر این مبنا بودند که کاتچین ها این رادیکال هاى آزاد را 
خنثى و در نتیجه از آسیب به سلول ها یا DNA جلوگیرى مى کنند. یکى از منابع رادیکال هاى آزاد اکسیژن، 
متابولیسم اســت. به عنوان مثال، این رادیکال هاى آزاد زمانى که میتوکندرى ها (نیروگاه هاى سلول) براى 
تولید انرژى کار مى کنند، آزاد مى شوند.محققان ETH به سرپرستى مایکل ریستو، استاد متابولیسم انرژى در 
گروه علوم و فناورى بهداشت این دانشگاه به همراه همکارانش از دانشگاه ینا آلمان با بررسى بر روى کرم هاى 
لوله اى الگانس (C. elegans) به نتیجه به ظاهر متفاوت و متناقص رسیدند که کاتچین هاى موجود در چاى 

سبز به جاى سرکوب استرس  اکسیداتیو آن را تقویت مى کنند.

افزایش موقت استرس  اکسیداتیو
گروه ریستو در مطالعه اى که به تازگى در مجله Aging منتشر شده است، نشان مى دهد که این پلى فنول هاى 
چاى سبز در ابتدا استرس اکسیداتیو را در کوتاه مدت افزایش مى دهند اما این مورد باعث افزایش قابلیت هاى 
دفاعى سلول ها و ارگانیسم مى شود. در نتیجه، کاتچین هاى موجود در چاى  سبز منجر به عمر طوالنى تر و 
تناسب اندام بیشتر در نماتدهایى (کرم لوله اى) شد که از آن تغذیه کرده بودند.ریستو افزود: پلى فنول هاى چاى 

سبز یا کاتچین ها در واقع آنتى اکسیدان نیستند بلکه پرواکسیدان هایى هستند که توانایى 
ارگانیسم را براى دفاع از خود، شبیه به واکسیناسیون، بهبود مى بخشند.

آلنا استپانوا، متخصص تغذیه در روسیه در گزارشى اعالم کرد که موز براى سالمتى چه ارزشى 
دارد و براى چه کسانى بهتر است که موز را از رژیم غذایى خود حذف کنند.

این متخصص گفت: موز هاى رسیده داراى شاخص گلیسمى نسبتا باالیى هستند، به این معنى 
که قند خون پس از مصرف موز به سرعت افزایش مى یابد. همچنین موز براى افرادى که انسولین 

مصرف مى کنند و دیابت دارند، توصیه نمى شود.
این متخصص تغذیه روس گفت: مصرف موز به دلیل وجود ساکارید در آن براى اسهال و سندرم 
روده تحریک پذیر باید به حداقل برسد. عالوه بر این، این متخصص تغذیه اضافه کرد که موز 
فقط براى افرادى که این بیمارى ها را ندارند، مفید است. موز منبع تریپتوفان، پیش ساز سروتونین 
(هورمون شادى) است. عالوه بر این، موز حاوى اینولین است که نوعى فیبر محلول است که 

تأثیر مفیدى بر تخلیه روده دارد و فیبر محلول یک ماده غذایى پربیوتیک است.
موز بیش از حد رسیده از 90 تا 100 کیلو کالرى در هر 100 گرم برخوردار است. این موز سرشار از 
کاتچین هستند - آنتى اکسیدان هاى قدرتمندى که از سلول ها در برابر آسیب محافظت مى کنند.
ولگا کوبلوروا در ادامه معتقد است: شاخص گلیسمى موز هاى رسیده حدود 70 است - بنابراین 
اگر اضافه وزن دارید، بهتر است موز رسیده را کنار بگذارید. بر خالف موز سبز، هضم آنها آسان 

است: در طول کار طوالنى مدت، این موز منبع انرژى سریع خواهد بود.
صورت یک یا دو موز در روز براى بدن مفید است: یک موز حاوى حدود 10 درصد مقدار در هر 

پتاسیم روزانه و تقریباً 30 درصد نیاز روزانه به اسید فولیک براى بدن است که 
براى عملکرد طبیعى قلب و بدن الزم است.

مشغله هاى موجود در زندگى روزمره باعث مى شود بسیارى 
از افراد وظایف روزانه خود را فرامــوش کنند، به همین دلیل 
محققان روشى را ابداع کرده اند که مى تواند به افراد فراموش 

کار کمک کند.
آیا تا به حال فهرســتى از کار هایى که باید انجام دهید تهیه 
کرده ایــد، اما حتى فرامــوش کنید که به آن فهرســت نگاه 
کنید؟ یا مثًال براى تان پیش آمده یک تایمر را براى یادآورى 

تنظیم کنید، اما  در اتاق دیگرى هســتید و اصًال صدایش 
را نمى شــنوید؟ محققان دانشــگاه هاروارد یک رویکرد 

جایگزین ساده براى یادآورى وظایف و کار ها کشف کرده اند 
به نام یادآورى از طریق ارتباط.

این روش بدین صورت است که مثًال مى خواهید به 
یاد داشته باشید که امروز بعد از ظهر با پزشک 

تماس بگیرید. نوه تان لگوهایش را 
روى میز آشــپزخانه گذاشته و 
جمع نکرده است. یک ارتباط 
ذهنى برقرار کنیــد که وقتى 
لگو ها را کنار گذاشــتید، به یاد 
بیاوریــد باید با پزشــک خود 

تماس بگیرید.
تاد راجرز، استادیار مدرسه هاروارد 

کندى، مى گوید: «ما به این نتیجه 
رســیدیم که یادآورى هاى مبتنى 

بر نشــانه زمانى مؤثرتر هستند که 

نشانه هاى انتخاب شده هم غیرمعمول باشند و هم به ویژه در 
لحظه اى که کار باید انجام شــود، قابل توجه باشند. بنابراین، 
فقط مرتبط کردن میز آشــپزخانه، که هر روز مى بینید، براى 
ارتباط دادن با موضوع تماس با پزشــک، به اندازه استفاده از 
لگو هاى نوه تان که روى میز آشــپزخانه تان مانده 
بود، یادآورى مؤثرى نیست، البته اگر این اتفاق به 

ندرت رخ مى دهد.
در مطالعه اى از 87 شرکت کننده خواسته شد 
تا یک کار کامپیوترى یک ســاعته را انجام 
دهند و در ازاى آن پول بگیرند. همچنین به آنها 
گفته شد که اگر هنگام گرفتن پول یادشان بیفتد که 
یک گیره کاغذ بردارند، یک دالر اضافى هم به خیریه 
اهدا مى شود. به حدود نیمى از آنها گفته شد که مجسمه 
فیل به عنوان یادآوِر برداشــتن گیره، روى پیشخوان 
قرار مى گیرد.نتایج نشان داد که 74 درصد از افرادى 
که نشانه فیل به آنها گفته شده بود، به یاد داشتند که 
گیره کاغذ را بردارنــد، در حالى که تنها 42 درصد از 

افرادى که هیچ نشانه اى نداشتند، گیره را برداشتند.
البته  نکات دیگرى بــراى کمک به تقویت حافظه 

وجود دارد، از جمله رژیم غذایى و ورزش.
راجرز مى گوید: این نوع یادآورى ها، شبیه بستن یک 
نخ به دور انگشــت، گاهى اوقات مى توانند مؤثرتر از 

یادداشت هاى الکترونیکى یا نوشتارى باشند.

تچین هاى موجود درچاى

ى دهد که این پلى فنول هاى 
 باعث افزایش قابلیت هاى 
 منجر به عمر طوالنى تر و 
وافزود: پلى فنول هاى چاى 

توانایى

است: در طول کار طوالنى مدت، این موز منبع انرژى سریع خواهد بود.
رر هر 0صورت یک یا دو موز در روز براى بدن مفید است: یک موز حاوى حدود 10 درصد مقدار در

30 درصد نیاز روزانه به اسید فولیکبراى بدن است که  0پتاسیم روزانه و تقریبًا
براى عملکرد طبیعى قلب و بدن الزم است.
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داند باباز بابابااتوصیه کرد:حداقــل 400 گرمنننننن هاى آلودگى هوا را به حداقل برس سبزى و میوه تازه موجود در فصل سرما در طى رو
مم کم وووت و و و و و وت و وت وت وىى شود.روزانه از شیر و مواد لبنى م کمچرببه مقدار کافى مصرف کنید.چچرب مثل ماســ پنیر

وویژه در 
اببراین،

، براى 
فافاده از 
 ممانده 

چاى سبز و نظر جدید دانشمندان درباره فواید آن
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026015457 مورخ 1400/12/02 هیات چهار آقاى مهدى ساعدى 
به شناسنامه شماره 642 کدملى 1159559015 صادره داران فرزند حسن بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 311,12 مترمربع از پالك شماره 309 اصلى واقع در اصفهان بخش 
16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت 

شهردارى اصفهان موضوع سند انتقال 100790 مورخ 1376/06/13 دفتر 86 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/10 

- م الف: 1316835- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/358 

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

راى شــماره 140060302026015006 مورخ 1400/11/23 هیات دو خانم زهره سادات 
حسامى زاده به شناسنامه شماره 505 کدملى 1286683858 صادره اصفهان فرزند سیدعباس 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 136,64 مترمربع از پالك 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 

رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 62680- 1391/05/03 دفتر 108 اصفهان 
راى شماره 140060302026015007 مورخ 1400/11/23 هیات دو آقاى حسین قلع ریز 
به شناسنامه شماره 531 کدملى 1286599611 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136,64 مترمربع از پالك 13900 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان متقاضى موضوع سند انتقال 

62680- 1391/05/03 دفتر 108 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/10 

- م الف: 1316961- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/360

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

راى شماره 140060302026015859 مورخ 1400/12/11 هیات یک آقاى محمد توکلى 
به شناسنامه شماره 2630 کدملى 5649272530 صادره از جرقویه سفلى فرزند زین العابدین 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان (مالکیت رسمى متقاضى موضوع 

سند انتقال 181222- 1386/09/01 دفتر 2 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/10 

- م الف: 1317021 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/362 

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

راى شــماره 140060302026015774 مورخ 1400/12/08 هیات دو خانم زهراسادات 
ســیدفتاحى به شناســنامه شــماره 1547 کدملى 1285799879 صادره اصفهان فرزند 
سیدمصطفى بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 45,37 مترمربع از پالك 14987 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان مالکیت رسمى 

متقاضى موضوع سند انتقال 86024- 1383/11/19 دفتر 90 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/10 

- م الف: 1317057 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/364 

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

راى شماره 140060302026015878 مورخ 1400/12/12 هیات یک آقاى ایمان شاهین 
نیا به شناسنامه شماره 3564 کدملى 1285067819 صادره از اصفهان فرزند عباس نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200,49 مترمربع از پالك 13900 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى 

موضوع سند انتقال 27665- 1399/04/14 دفتر 160 اصفهان 
راى شماره 140060302026015879 مورخ 1400/12/12 هیات یک آقاى امید شاهین 
نیا به شناسنامه شماره 801 کدملى 1284948366 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200,49 مترمربع از پالك 13900 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى 

موضوع سند انتقال 27665- 1399/04/14 دفتر 160 اصفهان 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/10 

- م الف: 1317038 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/366

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

راى شــماره 140060302026015711 مورخ 1400/12/07 هیات دو خانم فاطمه صغرا 
حبیبى دشتى به شناسنامه شماره 98 کدملى 1285415231 صادره اصفهان فرزند رجبعلى 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 210,96 مترمربع از پالك 13900 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع 

سند انتقال 29657- 99/12/28 دفتر 243 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/10 

- م الف: 1317114 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/368 

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

شــماره: 140060302006008957- تاریخ: 1400/12/25 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006001388 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم حجت مختارى 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 توجــه به تقاضانامــه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه بــه موجب ســند الکترونیکى 
140020302006005713 و سند انتقال 243089 مورخ 1399/4/17 دفتر 73 و سند شماره 
243086 مورخ 1399/4/17 دفتر 73 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 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 متقاضى 
دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم حجت مختارى خوزانى به شناســنامه شماره 1130366693 
کدملى 1130366693 صادره فرزند محمود در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200/13 
مترمربع پالك شماره 269 و 270 فرعى از 113 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 8/40 متر دیواریست به باقیمانده پالك هاى 269 و 270 فرعى 

شرقا به طول 23/80 متر دیواریست به باقیمانده پالك 113/269 
جنوبا به طول 8/40 متر درب و دیواریست به گذر 

غربا به طول 23/85 متر دیواریست به باقیمانده پالك 113/270
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: 1401/02/26- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/10- م الف: 1315856 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد 
کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید 

امیرحسین حسن زاده /2/371

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

راى شــماره 140060302026015322 مــورخ 1400/11/30 هیات ســه آقاى ولى اله 
فرامرزیان به شناسنامه شــماره 12 کدملى 5110493286 صادره اصفهان فرزند عزیز اله 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 112 مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 
15182 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت على داوریدولت آبادى موضوع سند انتقال 7834 مورخ 

1350/12/11 دفتر 103 اصفهان 
راى شــماره 140060302026016013 مورخ 1400/12/16 هیات یک آقاى عباسعلى 
خلقى جوشقانى به شناسنامه شــماره 114 کدملى 1262620805 صادره جوشقان فرزند 
رمضانعلى بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 90,65 مترمربع از پالك شماره 
4 فرعى از 15182 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت على داورى دولت آبادى موضوع سند انتقال 

7834 - 1350/12/11 دفتر 103 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/10 

- م الف: 1317358 -رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/379

آگهى افراز پالك
شــماره نامه: 140185602006001763 - تاریخ ارســال نامه: 1401/03/02 - براساس 
تقاضاى آقاى ایرج پور شریعت فرزند غالمعلى مبنى بر افراز مالکیت خود از پالك 75/10690 
واقع در خمینى شهر بخش چهارده ثبت اصفهان، چون متقاضى مزبور اعالم داشته قادر به 
اعالم نشانى مالکین ششدانگ نمى باشد لذا بدینوسیله به آقایان جالل عزیزى و بهزاد جاوید 
و خانم زهره عظیمى و هر کسى که به هر نحوى قائل به وجود حقى در پالك مذکور مى باشد 
با توجه به عدم ابالغ واقعى و عدم توانائى متق اضى در ارائه نشانى جدید و همچنین عدم ارائه 
نام وراث احتمالى مالکین، ابالغ میگردد، مورخ 1401/3/22 ساعت 12/30 نماینده ثبت و 
نقشه بردار ثبت در محل وقوع ملک حاضر بوده و عدم حضور شما مانع رسیدگى نخواهد بود 
لذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه آگهى مى شــود تا ذینفع جهت پیگیرى هاى مربوطه 
اقدام نماید. م الف: 1325610- سید امیرحسین حسن زاده – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر /3/193

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

راى شــماره 140060302026015212 مورخ 1400/11/27 آقاى ایمان شــیرانى نیا به 
شناسنامه شــماره 991 کدملى 1285140737 صادره اصفهان فرزند بوذرجمهر بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 170,16 مترمربع از پالك شماره 13926 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر اظهار نامه ثبتى 

مع الواسطه از مالکیت تاجماه شیرانى به متقاضى واگذار گردیده
راى شــماره 140160302026003246 مورخ 1401/02/27 آقــاى محمد ابراهیمى به 
شناســنامه شــماره 2127 کدملى 1282954504 صادره اصفهان فرزند قدمعلى بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 240,81 مترمربع از 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 اسداله طوطیان موضوع سند انتقال 14124- 1336/11/15 دفترخانه 

1 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25 

- م الف: 1326576 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/198

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

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

آراى شــماره 6855 و 6856 مورخه 1400/12/25 آقاى محمد حجتى فرزند محمد حسین 
نسبت به چهاردانگ مشاع و خانم نجمه شریفى نجف آبادى فرزند ابوالقاسم در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت 123/45 مترمربع قسمتى از پالك شماره 198 اصلى واقع 
در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25 - 1326395/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /3/200

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 0614 مورخه 1401/01/30  آقاى حیدرعلى شــریفى نجف آبادى فرزند 
محمد رضا ششــدانگ یکباب مغازه   به مســاحت 333/60 قســمتى از پالك شماره 
5  فرعــى از 278 اصلى واقــع در قطعه109 بخــش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان – 
متقاضى مالک رسمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/10 
- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/03/25 - 1325687/ م الــف - حجــت الــه 
کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حــوزه ثبت ملک نجف آبــاد ازطرف

 آفرین میرعباسى /3/202

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 5588 مورخه 1400/10/28خانم اکرم خاکى نجف آبادى فرزند نعمت اهللا در 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 216/28 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6  فرعى از 464  
اصلى واقع در قطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25 
- 1325622/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/204

فقدان سند مالکیت
خانم افســانه  صادقى علویجه  فرزند عباس به وکالت از طرف وراث مرحوم حســنعلى 
شفیعى علویجه  باســتناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود که تحت 
شماره19269-1400/11/23توسط دفترخانه 182   علویجه رسما گواهى شده مدعى 
است که سند مالکیت شش سهم و یک – چهارم سهم مشاع  از هفده و نیم سهم ششدانگ 
یک درب باغ   پالك شــماره  1895   فرعى  واقع در علویجه  یک  اصلى بخش 15ثبت 
اصفهان که درصفحه474  دفتر 11 امالك ذیل ثبت 1554 بنام نامبرده  ثبت و سند صادر 
شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى    
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار سه شنبه  1401/03/10 - 1326509  /م الف- سرپرست ثبت اسناد و امالك 

مهردشت - نصراهللا علینقیان /3/207

فقدان سند مالکیت
خانم افســانه  صادقى علویجه  فرزند عباس به وکالت از طرف وراث مرحوم حســنعلى 
شفیعى علویجه  باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود که تحت شماره 
1400/11/23  توسط دفترخانه 182   علویجه رســما گواهى شده مدعى است که سند 
مالکیت سه دانگ مشاع  از ششدانگ یک درب باغ   پالك شماره  1663   فرعى  واقع در 
علویجه  یک  اصلى بخش 15ثبت اصفهان که درصفحه 276  دفتر 19  امالك ذیل ثبت 
2490  بنام نامبرده  ثبت و سند صادر شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت بى احتیاطى    مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار سه شنبه  1401/03/10 - 1326514 

/م الف- سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا علینقیان /3/208

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

شماره: 140060302006007411- تاریخ: 1400/11/10 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مستندات ضمیمه شامل ســند الکترونیکى به شماره 
139520302006005946 و سند الکترونیکى به شماره 139520302006005947 و 
به موجب سند شماره 21467 مورخ 99/12/28 دفتر 423 خمینى شهر و سند 21468 مورخ 
99/12/28 دفترخانه 423 خمینى شهر مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و 
پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
و بررسى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مجتبى همتیان به شناسنامه شماره 5750100472 
کدملــى 5750100472 صادره فرزند عظیم در 23 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ 
یکباب خانه به مساحت 82/15 مترمربع پالك شــماره 833 فرعى از 99 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر

 مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مستندات ضمیمه شامل ســند الکترونیکى به شماره 
139520302006005946 و ســند الکترونیکى به شماره 139520302006005947 
و به موجب سند شماره 21467 مورخ 99/12/28 دفتر 423 خمینى شهر و سند 21468 
مورخ 99/12/28 دفترخانه 423 خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت 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 بتول رضایى به شناسنامه شماره 1264 
کدملى 4171120126 صادره فرزند خدارحم در 49 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 82/15 مترمربع پالك شماره 833 فرعى از 99 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 6/16 متر درب و دیواریست به گذر 

شرقا به طول 12/20 متر دیوار به دیوار پالك ثبتى 99/829 
جنوبا به طول هاى 3/52 متر و 2/72 متر دیوار به دیوار پالك هاى 99/3703 و 99/4988 

غربا به طول 13/25 متر دیوار به دیوار پالك 99/823 باقیمانده 
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 اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/10- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/25- م الف: 1326546 – 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 /3/209

آگهى تغییرات 
شرکت شتاب صنعت ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 60708 و شناسه ملى 10103015020 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/02/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهوش شیرى به کدملى 1270934201 با دریافت مبلغ چهارصد و ده هزار ریال از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه 
خود را کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون و چهارصد و ده هزار ریال به مبلغ یک میلیون ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 
اصالح گردید. - شرکاى شرکت و میزان سهم الشرکه هریک بعد از کاهش سرمایه بدین شرح ذیل مى باشد: مهوش شیرى به کدملى 1270934201 داراى 
90000 ریال سهم الشرکه، سیامک یزدانیان به کدملى 1293004308 داراى 900000 ریال سهم الشرکه و حسین شیرى به شماره ملى 1817052462 
داراى 10000 ریال سهم الشرکه. - نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامى خاص تغییر یافت و ماده 1 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: نام و نوع شرکت 
(شتاب صنعت ایرانیانـ  سهامى خاص). - سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال نقدى است که به یکصد سهم بانام عادى ده هزار ریالى منقسم و تماما پرداخت 
شده است. - اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 63 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلى شرکت گردید. - مرکز اصلى شرکت: استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله دستگرده ، خیابان رباط ، خیابان شهید باهنر ، پالك 282 ، ساختمان تجارى ادارى اسپادانا ، طبقه چهارم 
، واحد 16 کدپستى8138737883 - مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است. - موضوع فعالیت شرکت: خرید و فروش قطعات 
و لوازم جانبى کامپیوتر و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى. انجام خدمات مشاوره و پیمانکارى طراحى مطالعات و اجراى طرحهاى راهسازى شامل 
راه هاى شهرى روستایى انجام کلیه امور ساختمانى ابنیه و تاسیسات راهسازى نهرکشى زهکشى جدول کشى و انجام کلیه عملیات آپارتمان سازى پل سازى 
سدسازى تونل سازى محوطه سازى نقشه کشى ایجاد و راه اندازى کلیه پروژه هاى صنعتى و خدمات صنعتى فنى جوشکارى برشکارى تراشکارى لوله کشى 
خطوط رنگ آمیزى سند پالست ایزوگام تهیه و تامین ماشین آالت سبک و سنگین و خرید و فروش آن تولید بتن و مصالح ساختمانى ضایعات ساختمانى اجراى 
اسکله سقف شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى عقد قرارداد با شرکتهاى دولتى و خصوصى و اخذ وام و اعتبارات و تسهیالت ارزى و ریالى از بانکها 
و موسسات مالى و اعتبارى داخل و خارج از کشور و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1323606)

تاسیس 
 شرکت سهامى خاص ویرا پرهام فیدار درتاریخ 1401/02/21 به شماره ثبت 70942 به شناسه ملى 14011129238 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در 
کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى 
شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، افتتاح حساب در کلیه بانک ها و موسســات اعتبارى دولتى و خصوصى صرفا در راستاى موضوع فعالیت شرکت واخذ وام و 
اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شــرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز 
الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش مرکزى ، شهر خورزوق، محله ولیعصر ، کوچه طالقانى ، بن 
بست ((ترابى)) ، پالك 30 ، طبقه اول کدپستى 8345148692 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1401952170 مورخ 1401/02/04 نزد بانک 
سامان شعبه زاینده رود با کد 9521 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى حسین ترابى دلیگانى به شماره ملى 
1270298135 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى اکبر ترابى دلیگانى به شماره ملى 5110741018 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسن ترابى دلیگانى به شماره ملى 6609944385 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر 
عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه مالحسینى به شماره ملى 5100001161 به سمت 
بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم فهیمه جعفرى دلیگانى به شماره ملى 5110739382 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1322512)



ورزشورزش 07074328 سال نوزدهمسه شنبه  10 خرداد  ماه   1401

آگهى تغییرات
 شــرکت غیرانتفاعــى فــراز فرزانگان 
اصفهان به شماره ثبت 708 و شناسه ملى 
10260129247 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طــور فوق العاده 
مــورخ 1400/11/30 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد: - طیبه عزیزاللهى نجف آبادى 
به شــماره ملى 1090949235 بسمت 
مدیرعامل، مریم مظفرى خمسه ء به شماره 
ملى 004628787 بسمت رئیس هیئت 
مدیره و مهرانگیز مشــکالنى به شماره 
ملــى 1288608489 به عنــوان نایب 
رئیس هیئت مدیــره براى مدت نامحدود 
انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات موسسه با دو امضا از سه امضاى 
اعضاى هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر

 مى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهــان اداره ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1322481)

آگهى تغییرات
 شــرکت غیرانتفاعــى فــراز فرزانــگان 
اصفهان به شــماره ثبت 708 و شناسه ملى 
10260129247 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/11/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محمد حســن 
مجلسى به شــماره ملى 1291157050 با 
دریافت مبلغ 200000 ریال سهم الشرکه خود 
از صندوق موسســه از موسسه خارج گردید. 
سرمایه موسسه از مبلغ یک میلیون و دویست 
هزار ریال به مبلغ یک میلیون ریال کاهش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح 
شد: سرمایه موسســه مبلغ یک میلیون ریال 
نقدى است که تماما پرداخت و در اختیار مدیران 
قرار گرفته اســت. - اسامى شــرکا و میزان 
سهم الشــرکه هر یک بدین شرح مى باشد: 
طیبه عزیزاللهى نجف آبادى به شــماره ملى 
1090949235 داراى 250000 ریال، مریم 
مظفرى خمسهء به شماره ملى 0046287817 
داراى 250000 ریال، مهرانگیز مشــکالنى 
بــه شــماره ملــى 1288608489 داراى 
250000 ریال، حســن ایوبى به شماره ملى 
1281783374 داراى 250000 ریال سهم 
الشــرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1322491)

آگهى تغییرات
 شرکت ارمغان شیمى سپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 43444 و 
شناســه ملى 10103255148 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/12/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - محمدرضا جعفرى به شماره ملى 
1287911757 به سمت رئیس هیئت 
مدیره، گلنوش جعفرى به شماره ملى 
1271035227 به سمت مدیرعامل 
و نایب رئیس هیئت مدیــره و فرهاد 
جعفرى به شماره ملى 1282339613 
به سمت عضو هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا 
همراه با مهر شــرکت معتبر است. - 
ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت 
مدیره نیز خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1322508)

آگهى تغییرات 
شرکت پیشــرو اسکان شــباهنگ سهامى 
خاص به شــماره ثبت 63856 و شناسه ملى 
14008687411 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/09/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
رضا شیرمحمدى به کدملى 1171039336 
و بسمت مدیر عامل شــرکت (خارج از اعضا) 
و مریم رحیمى به کدملــى 1171064640 
و بســمت رئیس هیئت مدیره و میالد امامى 
به کدملى 1160062749 و بســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و عباس رحیمى به کدملى 
1170612814 و بسمت عضو هیئت مدیره 
همگى براى مدت دوســال انتخاب گردیدند. 
ســمانه صالحى به کدملى 1272058662 و 
مهنوش بهاران بــه کدملى 1755719051 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: 
چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و 
با مهر شرکت معتبر است. وزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1323516)

آگهى تغییرات 
شرکت ارمغان شــیمى سپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 43444 و شناسه ملى 
10103255148 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طــور فوق العاده 
مــورخ 1400/12/23 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: - گلنوش جعفرى به شماره 
ملى 1271035227، محمد رضا جعفرى 
به شــماره ملى 1287911757 و فرهاد 
جعفرى به شــماره ملى 1282339613 
به سمت اعضاى اصلى هیات مدیره مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - 
على نصیرى ده ســرخى به شــماره ملى 
1289325911 به سمت بازرس اصلى 
و زهــرا حقیقى لیفکوئى به شــماره ملى 
0055354440 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
- روزنامه نصف جهان جهت نشــر آگهى 
هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1322513)

آگهى تغییرات 
شرکت شــتاب صنعت ایرانیان با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 60708 و شناسه ملى 
10103015020 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/02/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - حسین شیرى 
به شــماره ملى 1817052462 با پرداخت 
ده هزار ریال به صندوق شــرکت وارد شرکت 
گردید. ســیامک یزدانیان به شــماره ملى 
1293004308 با پرداخت مبلغ چهارصد هزار 
ریال به صندوق شــرکت میزان سهم الشرکه 
خود را افزایش داد. ســرمایه شرکت از مبلغ 
یک میلیون ریال به مبلغ یک میلیون و چهارصد 
و ده هزار ریال افزایــش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. - 
شرکاى شرکت و میزان سهم الشرکه هریک 
بعد از افزایش سرمایه بدین شرح مى باشد: 
مهوش شــیرى به کدملى 1270934201 
داراى 500000 ریال سهم الشرکه، سیامک 
یزدانیان به کدملــى 1293004308 داراى 
900000 ریال سهم الشرکه و حسین شیرى 
به شماره ملى 1817052462 داراى 10000 
ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1323607)

سنگین ترین شکست سپاهان 
پس از 1636 روز

در پنج سال گذشته هیچ تیمى موفق نشده بود با سه گل 
سپاهان را در زمین مسابقه شکست بدهد.

شــاگردان محرم نویدکیا در فاصله یک هفته تا پایان 
لیگ  برتر بــا اختالف 3 گل مقابل شــاگردان نکونام 
شکست خوردند؛ این نتیجه در شرایطى بود که سپاهان 
در ســال هاى گذشــته چنین باخت هایى را کمتر در 

کارنامه خود داشت.
تیم پرمهره اصفهانى در سال هاى اخیر همیشه یکى از 
مدعیان قهرمانى لیگ ایران بوده و به ندرت شکســت 
سنگین مقابل حریفانشــان را تجربه کرده اند. آخرین 
شکست ســپاهان با 3 گل اختالف، به دو فصل پیش 
برمى گردد؛ فصل 99-98آنها 
مقابل پرسپولیس 3-0 بازنده 
شدند اما همه به یاد دارند که 
نتیجه آن بــازى نه در زمین، 
بلکه توســط کمیته انضباطى 
تعییــن شــد و شــاگردان 
قلعه نویى- ســرمربى وقت 
ســپاهان- از ورود به زمین 
بازى امتناع کردند و به همین 

دلیل بازنده معرفى شدند.
از آخرین شکست 3-0 سپاهان که در زمین بازى 
رقم خورده، تا شکست برابر فوالد، 1636 
روز فاصله اســت. در هفته پانزدهم 
فصــل 96-97، زردپوشــان 
اصفهان که تیمى ناامیدکننده 
داشــتند، با 3 گل از اســتقالل 
شکست خوردند. سپاهان در پایان 
آن فصــل، روى پلــه چهاردهم جدول 

ایستاد و به سختى از سقوط گریخت.
مرور این آمارها نشــان مى دهد کارى که جواد 
نکونام و شاگردانش مقابل سپاهان انجام دادند، 
چه اندازه مهم بوده اســت. فوالد با این پیروزى، 

شانس دوم شدن را از سپاهان گرفت و جایگاه چهارمى 
خودش در جدول لیگ را هم تثبیت کرد.

 
ناکامى محرم در انتخاب ترکیب مناسب 

سرمربى سپاهان در مصاف با فوالد خوزستان روز بسیار 
سختى را تجربه کرد و تغییراتى که ایجاد کرده بود به 
کمکش نیامد. نکته نگران کننده این است که تمام این 
تغییرات نه در بازى با فوالد که در طول فصل در ترکیب 
سپاهان مشاهده شــده اســت و هنوز محرم نویدکیا 
نتوانســته در چندین پســت کلیدى تیمش در آرایش 

3-3-4 به جمع بندى دست پیدا کند.
بى شــک دالیل زیادى مى توان براى عدم موفقیت و 
یا ناکامى ســپاهان در این فصل مطرح کرد، اما شاید 
یکى از مهمترین هایش در بعد فنى این باشد که محرم 
نویدکیا هیچ وقت نتوانست با وجود عدم عالقه اش به 
تغییرات پى در پى، ترکیب اصلى ســپاهان را پیدا کند. 
این موضوع در خط دروازه، قلب خط دفاعى، خط میانى 
و همینطور خط هجومى مشهود بود و سرمربى جوان 
سپاهان را مجبور به ایجاد تغییرات دیگرى نظیر بردن 
نورافکن به قلب خط دفاعى یا استفاده از احمدزاده در 

دفاع چپ هم کرد.
دومین ســال حضور محرم نویدکیا به عنوان سرمربى 
ســپاهان تجربیات گرانبهایى براى او به همراه داشته 
است که احتماًال براى ســاختن تیمش در آینده به او 
کمک قابل توجهــى خواهد داد. او حــاال مى داند اگر 
بخواهد به عنوان مربى نیز افتخــارات دوران بازى را 
تکرار کند، باید تیمى بســازد که ترکیب 11 نفره اش 
مشخص باشد و جایگزین هاى خوبى هم داشته باشد. 
شاید اگر نویدکیا با تجربیات فعلى به پیش فصل لیگ 
بیست و یکم بازگردد، تغییرات زیادى در دستیارانش و 
بازیکنانش ایجاد کند؛ تغییراتى که احتماًال در صورت 
ادامه حضور او به عنوان مربى سپاهان طى هفته هاى 

آینده شاهدش خواهیم بود.

در پنج سال گذشته هیچ تیمى موفق نش
سپاهان را در زمین مسابقه شکست بد

شــاگردان محرم نویدکیا در فاصله یک
3لیگ  برتر بــا اختالف 3 گل مقابل شـ
شکست خوردند؛ این نتیجه در شرایطى
در ســال هاى گذشــته چنین باخت

کارنامه خود داشت.
تیم پرمهره اصفهانى در سال هاى اخیر
مدعیان قهرمانى لیگ ایران بوده و به ن
سنگین مقابل حریفانشــان را تجربه
3شکست ســپاهان با 3 گل اختالف، ب
برمى گردد؛ فص
مقابل پرسپو
شدند اما همه
نتیجه آن بــا
ک بلکه توســط
تعییــن شــ
س قلعه نویى-
ســپاهان-
ک بازى امتناع

دلیل بازنده معرفى شدند.
3از آخرین شکست 3-0 سپاهان ک
رقم خورده، تا شکست برا
روز فاصله اســت.
7-96 6فصــل
اصفهان که تیم
3داشــتند، با 3 گ
س شکست خوردند.
آن فصــل، روى پلــه
ایستاد و به سختى از سقوط گریخ
مرور این آمارها نشــانمى ده
نکونام و شاگردانش مقابل سپاه
چه اندازه مهم بوده اســت. فوالد
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ســپاهان از چند ماه پیش خواهان تمدید قرارداد یاسین 
سلمانى شده بود، ولى این بازیکن به مدیران باشگاه اعالم 
کرده بود قصد دارد فوتبالــش را در اروپا ادامه دهد. مدیر 
برنامه هاى ســلمانى با وجود اینکه او فصل چندان خوبى 
را پشت سر نگذاشته، درصدد است که شرایط حضور این 
بازیکن را در یکى از لیگ هــاى اروپایى فراهم کند و این 
در حالى است که سرخابى ها هم تمایل به جذب بازیکن 
جوان سپاهان دارند. به همین دلیل سپاهانى ها به سلمانى 
که در اردوى تیم المپیک حضور دارد، پیغام داده اند که اگر 
قرار است در ایران بماند، دوباره قراردادش را با این باشگاه 
تمدید کند. از اصفهان خبر مى رسد که آنها حاضرند قرارداد 
ویژه اى را براى ســلمانى در نظر بگیرند تا این بازیکن را 

همچنان در اختیار داشته باشند.

مقصد سلمانى کجاست؟

01

03

روند مذاکرات باشگاه پرسپولیس با علیرضا بیرانوند طى 
روزهاى گذشته با چالش  هایى مواجه شده و با وجود توافق 
اولیه، شرط هاى دو طرف براى عقد قرارداد، این مذاکرات 
را با مشــکالت جدى مواجه کرده است. در همین راستا و 
پس از تعیین شروط توســط بیرانوند، باشگاه پرسپولیس 
طى روزهاى گذشــته مذاکرات مثبتى را بــا پیام نیازمند 
داشته است و شــنیده مى شــود در صورتى که بیرانوند تا 
یکى دو روز آینده تصمیم نهایى خــود براى عقد قرارداد 
با پرسپولیس را نگیرد، این باشگاه با نیازمند قرارداد امضا 
خواهد کرد. نیازمند که فصل موفقى را در پرتغال پشت سر 
نگذاشته، عالقه مند است تا در ســال جام جهانى به لیگ 
ایران بازگردد. باشگاه پرســپولیس عالوه بر نیازمند، یک 
دروازه بان لیگ برترى دیگر را نیز براى مذاکرات احتمالى 

مدنظر دارد.

تمرینات تیــم فوتبال ذوب آهن پــس از دو روز تعطیلى، 
عصر روز یک شنبه در ورزشگاه ملت اصفهان از سرگرفته 
شد. شاگردان مهدى تارتار روز چهارشنبه براى مصاف با 
نماینده ســیرجان عازم این شهر خواهند شد. ذوب آهن و 
گل گهر از ساعت 20 پنج شــنبه شب در چهارچوب هفته 
پایانى رقابت هاى لیگ بیست و یکم برابر هم صف آرایى 
خواهند کرد. گاندوها که بــا 37 امتیاز در رده هفتم جدول 
این رقابت ها ایستاده اند اگر مى خواهند این جایگاه را به 
نفع رقباى خود از دست ندهند باید هر طور شده دست پر، 

سیرجان را ترك کنند.

 پیام، پرسپولیسى مى شود؟

پایان تعطیالت گاندوها

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن درخصوص اینکه قرار اســت ذوب آهن فصل آینده تیم پرستاره اى ببندد و براى کسب 
رتبه هاى باالى جدول تالش کند، توضیح داد: جلســه اى با هیئت مدیره داریم که اهداف باشگاه در آن مشخص 
مى شود. بودجه ما محدود است و انتظارات نباید خیلى باال باشد. براى موفقیت ذوب آهن با تمام وجود تالش مى کنیم 

و این قول را به هواداران مى دهیم که شبانه روز براى موفقیت تیم تالش کنیم اما بودجه ما با تیم هاى صنعتى دیگر 
قابل قیاس نیست. ما هم صنعتى هستیم اما بودجه مان از تیم هاى دیگر خیلى کمتر است.

مهدى تارتار درباره نرخ هایى که برخى تیم ها براى جذب بازیکنان مطرح کرده اند و همچنین رایزنى برخى باشگاه 
ها قبل از اتمام فصل با بازیکنان تیم هاى دیگر، عنوان کرد: طبیعى به این مســائل نگاه مى کنم. این کار طبیعى 

است. هر تیمى مى تواند این کار را بکند و صد در صد به بازیکنان ما هم زنگ زده اند. بارها با بازیکنانم 
صحبت کرده  و گفته ام در پایان فصل مى توانند بهترین تصمیم را براى آینده خود بگیرند اما 

اکنون باید روى تیم خودشــان تمرکز کنند. زیرا از این باشگاه حق و حقوق مى گیرند و 
این پول را در زندگى شان مى برند. هرکسى هم بخواهد در پایان فصل کم 

کارى کند، تاوان پس مى دهد.
سرمربى ذوب آهن افزود:  باید در زندگى شان براى موفقیت اعتقاداتى 
داشته باشند. بازیکنان باید تا پایان فصل با تمام وجود کارشان را انجام بدهند اما 
حقشان براى آینده خود در آن زمان با تیم هاى بهتر صحبت کنند. بحث زندگى 
شان است و مى توانند پول بیشترى را درخواست کنند. برخى تیم ها این توانایى 
را دارند که پول هاى بسیار زیادى را به بازیکنان باکیفیت پیشنهاد بدهند اما ما 
نمى توانیم این کار را بکنیم. در حد توان خود ســعى داریم بازیکنان باکیفیتى 

را  جذب کنیم.

دیدار فوالد و سپاهان عالوه برتقابل دو مربى جوان، 
صحنه جدال میان سنگربانان دو تیم نیز بود که در 
نبرد میان این دو، این گلر خوزســتانى ها بود که 
توانست ضمن بسته نگه داشتن دروازه اش، توانایى 

هایش را نیز به رخ بکشد.
شهاب گردان و رشــید مظاهرى در زمستان سال 
قبل و پس از درخواســت جواد نکونام براى حضور 
در فوالد یک رقابت غیرمستقیم با یکدیگر داشتند 
و حتى برخى اخبار و شــایعات حاکى از این بود که 
یکى از شروط مظاهرى براى حضور در فوالد، عدم 
عقد قرارداد با گردان بوده که این خواســته توسط 

مدیران فوالد رد شده است.
در نهایت مظاهرى راهى ســپاهان شــد و گردان 
به فوالد پیوست تا این دو ســنگربان روز گذشته 
مقابل یکدیگر قرار گیرند. صحنه تقابل دو دروازه 
بان پرتجربه فوتبــال ایران با برترى شــهاب به 
پایان رســید تا او به نوعى جواد نکونام را بابت این 

انتخابش سربلند کند.
گردان در این  دیدار دو سیو داشت که مهمترین آن 
در صحنه تقابل با رضا میرزایى بازیکن اصفهانى ها 
بود که سنگربان فوالد با یک خروج مطمئن، مانع از 

باز شدن دروازه تیمش شد.

سیو شهاب جلوى 
چشم رشید

یوشهابجلوى

تارتار:
بودجه ذوب آ هن از تیم هاى صنعتى دیگر خیلى کمتر است

 آینده تیم پرستاره اى ببندد و براى کسب 
ریم که اهداف باشگاه در آن مشخص
ذوب آهن با تمام وجود تالش مى کنیم
ما بودجه ما با تیم هاى صنعتى دیگر

 کمتر است.
 اند و همچنین رایزنى برخى باشگاه

ســائل نگاه مى کنم. این کار طبیعى 
ده اند. بارها با بازیکنانم 

 خود بگیرند اما 
 مى گیرند و 

صل کم

اتى 
اما 
ى 
ى
ا 
 

ر ى ی ر ی ى
مدافع ایرانى تیم فوتبال آاك یونان به دنبال جدایى از این تیم است. تیم فوتبال 

آاك در این فصل از مسابقات سوپرلیگ یونان به عنوان پنجم دست یافت.
با اتمام این فصل از رقابت ها، بعضى از خبرها حاکى از تمایل میالد محمدى 

مدافع چپ آاك به جدایى از این تیم یونانى است.
محمدى که در نقل و انتقاالت تابستانى گذشته و با امضاى قراردادى سه 

ساله از تیم خنت بلژیک راهى آاك شده بود، احتماًال تابستان امسال 
باشگاه یونانى را ترك مى کند.

این خبرى است که سایت kitenimerosi اعالم کرده است. 
سال بد آاك از یک سو و تمایل سرمربى این تیم به استفاده 

از احسان حاج صفى در پست دفاع چپ از جمله دالیلى 
اســت که ســایت یونانى از آن به عنوان انگیزه هاى 

محمدى براى ترك تیم نام برده است. 
به نوشته رسانه یونانى، «ماتیاس آلمیدا» سرمربى آاك در 

جریان تصمیم محمدى براى جدایى قرار دارد و قصد 
دارد با این مدافع ملى پــوش ایرانى خود براى حفظ 
او صحبت کند. آلمیدا میــالد محمدى را از نظر فنى 
بازیکن خوبى مى داند که مى تواند برنامه هایش را اجرا 
کند. با این حال در صورت اصرار محمدى به جدایى، 

آلمیدا به دنبال جذب بازیکنان دیگرى خواهد بود.

میالد محمدى به دنبال جدایى از آاك

آگه
انتف کتغ ش

آگهى تغییرات
ش ش

تغییرات 
ها اهنگ ش ا

آگهى تغییرات 
ا ا ا ش ا ا ک ش

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن درخصوص اینکه قرار اس
رتبه هاى باالى جدول تالش کند، توضیح داد: جلســه
مى شود. بودجه ما محدود است و انتظارات نباید خیلى باال
و این قول را به هواداران مى دهیم که شبانه روز براى موف
قابل قیاس نیست. ما هم صنعتى هستیم اما بودجه مان
مهدى تارتار درباره نرخ هایى که برخى تیم ها براى جذب
ها قبل از اتمام فصل با بازیکنان تیم هاى دیگر، عنوان
ب است. هر تیمى مى تواند این کار را بکند و صد در صد به
صحبت کرده  و گفته ام در پایان فصل مى توانند بهترین
اکنون باید روى تیم خودشــان تمرکز کنند. زیرا از این
این پول را در زندگى شان مى برند. هرکسى ه

کارى کند، تاوان پس مى دهد.
سرمربىذوبآهن افزود:  باید در زندگى شان
داشته باشند. بازیکنان باید تا پایان فصل با تمام وجود ک
حقشان براى آینده خود در آن زمان با تیم هاى بهتر صح
شان است و مى توانند پول بیشترى را درخواست کنند. بر
را دارند که پول هاى بسیار زیادى را به بازیکنان باکیفیت
بکنیم. در حد توان خود ســعى دار نمى توانیم این کار را

را  جذب کنیم.

بودجه ذوب آ هن از تیم
ع ایرانى تیم فوتبال آاك یونان به دنبال جدایى از این تیم است. تیم فوتبال 

 در این فصل از مسابقات سوپرلیگ یونان به عنوان پنجم دست یافت.
مام این فصل از رقابت ها، بعضى از خبرها حاکى از تمایل میالد محمدى 

ع چپ آاك به جدایى از این تیم یونانى است.
مدى که در نقل و انتقاالت تابستانى گذشته و با امضاى قراردادى سه 

 از تیم خنت بلژیک راهى آاك شده بود، احتماًال تابستان امسال 
گاه یونانى را ترك مى کند.

iخبرى است که سایت kitenimerosi اعالم کرده است. 

 بد آاك از یک سو و تمایل سرمربى این تیم به استفاده 
سان حاج صفى در پست دفاع چپ از جمله دالیلى

ـت که ســایت یونانى از آن به عنوان انگیزه هاى 
مدى براى ترك تیم نام برده است. 

شته رسانه یونانى، «ماتیاس آلمیدا» سرمربى آاك در 
ن تصمیم محمدى براى جدایى قرار دارد و قصد 
 با این مدافع ملى پــوش ایرانى خود براى حفظ 
حبت کند. آلمیدا میــالد محمدى را از نظر فنى 
کن خوبى مى داند که مى تواند برنامه هایش را اجرا 
 با این حال در صورت اصرار محمدى به جدایى، 

دا به دنبال جذب بازیکنان دیگرى خواهد بود.

میالد محمدى به دنبال جدایى از آاك
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بارخدایا، تو به دوستانت از همه دوستانشان مهربان ترى و بر آنان که به تو 
توکل کنند از هرکس دیگر کارسازترى. درون پرده رازشان را مى بینى 
و بر ضمایرشان آگاهى و اندازه بصیرتشان را مى شناسى و اسرارشان بر 
تو آشکار است و دل هایشان در حسرت دیدار تو سوخته است . اگر غربت 
به وحشتشــان افکند یاد تو آرامش آنهاست و اگر باران مصایب بر سرشان 

موال على (ع)ببارد به پناه جستن از تو روى آرند. 
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رئیس دانشگاه علمى کاربردى اســتان اصفهان با تأکید بر 
اهمیت رفع چالش ها از طریق مناظرات دانشجویى، گفت: 
تیم دانشجویان اصفهان مقام نخست پنجمین دوره مسابقات 

مناظره دانشجویى کشور را کسب کرد.
بهزاد رضایى با اشــاره به برگزارى پنجمین دوره مسابقات 
مناظره دانشجویى کشــور به میزبانى مرکز آموزش علمى 
کاربردى سیتى ســنتر اصفهان گفت: مناظرات دانشجویى 
فرصتى براى حضور مؤثــر دانشــجویان در فعالیت هاى 
فرهنگى است. باید به دانشجویان مهارت بیان را بیاموزیم تا 
بتوانند خواسته هاى خود را به درستى بیان کنند و این موضوع 

را باید در دانشگاه بیاموزند.
وى با اشاره به اینکه در آموزش هاى دوران تحصیلى کتابى 
مخصوص تدریس فن بیان و گفتگوى صحیح وجود ندارد، 
ادامه داد: به همین دلیل در جامعه در بسیارى از موارد ما به 
جاى گفتگوى سازنده به مجادله مى پردازیم، زیرا تصور ما 
از گفتگو این است که باید خواسته و نظر خود را به دیگرى 
تحمیل کنیم و یک گفتگوى خوب یعنى اینکه حرف من باید 

به کرسى بنشیند.
رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان، هدف 

دانشــگاه جامع علمى کاربردى از برگزارى این مناظرات را 
هدایت افراد به سمت گفتگوى مؤثر دانست و با بیان اینکه 
گفتگوى درست و با پشتوانه علمى و اطالعات کافى براى 
تمام افراد جامعه مفید است، اضافه کرد: باید فرهنگ گفتگوى 
مثمر را در میان افراد جامعه ترویــج دهیم تا مردمانى دانا و 
آگاه داشته باشیم و آینده اى روشــن براى کشور عزیزمان 

رقم بزنیم.
رضایى درباره نتایج پنجمین دوره مناظرات دانشجویى که در 
اصفهان برگزار شد، از کسب مقام نخست تیم اصفهان خبر داد 
و گفت: در پایان این مراسم تیم استان فارس مقام چهارم، تیم 
استان البرز مقام سوم، تیم استان خراسان رضوى مقام دوم و تیم 

استان اصفهان مقام اول را کسب کردند.
پنجمین دوره مسابقات مناظره دانشجویى کشور با حضور 
24 تیم 6 نفره از سراســر کشــور در قالــب 139 گزاره در 
اصفهان برگزار شد. بیش از 20 استان کشور در این رقابت ها 
حضور داشتند که براى اولین بار 24تیم از 24 استان در این 
رویداد شرکت کردند. مسابقات استانى در 166 مراکز علمى 
کاربردى استان ها برگزار شده و تیم منتخب هر استان در این 

مرحله کشورى به رقابت پرداختند.

درخشش دانشجویان اصفهانى در پنجمین 
دوره مناظره دانشجویى کشور 

در ادامه ساخت و راه اندازى، پروژه هاى گروه جهادى فوالد مردان و حوزه 
مقاومت بسیج شــهید تندگویان ذوب آهن اصفهان، تعداد دو باب منزل 
مسکونى جدید جهت نیازمندان در مناطق باغ بهادران(روستاى چم علیشاه) 

و شهر چرمهین، افتتاح شد و مورد بهره بردارى قرار گرفت.
ســرهنگ عجمى، رئیس ســازمان بســیج سازندگى ســپاه صاحب 
الزمان(عج) در این آییــن، افتتاح و راه اندازى پــروژه هاى جهادى را 
گامى مهم در جهت محرومیت زدایى و مسئولیت اجتماعى ذکر نمود و 

گفت: خوشبختانه ذوب آهن اصفهان تاکنون نقش ارزشمند خود را در 
این زمینه به خوبى ایفا نموده است. وى از مساعدت و همکارى مدیریت 
عالى و بسیج این شــرکت و کلیه دســت اندرکاران اینگونه اقدامات 

خداپسندانه قدردانى نمود.
با افتتاح این دو واحد منزل مسکونى، پروژه هاى جهادى ذوب آهن اصفهان 
در طى دوسال گذشته به عدد 34 رسید. گفتنى است؛ یک پروژه مسکونى و 

جهادى دیگر این شرکت در خرداد ماه به بهره بردارى مى رسد.

پروژه هاى مسکونى و جهادى ذوب آهن به عدد 34 رسید

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفاى استان اصفهان از 
جمع آورى 60 فقره انشعاب غیر مجاز آب در سطح استان 

اصفهان خبر داد.
سید محســن صالح با اشاره به 
اینکه با قطع و جمع آورى این 
تعداد انشــعاب غیر مجاز در دو 
ماهه نخست سال جارى، از هدر 
رفت و برداشت غیر مجاز حدود 
10 لیتر بر ثانیه اى آب جلوگیرى 
به عمل آمــده اســت، افزود: 
انشــعابات غیرمجاز، مدیریت 
شــبکه و عدالت توزیع آب را از 

دست شــرکت آب و فاضالب خارج مى سازد و به همین 
دلیل، شناسایى و قطع انشعاب آب مشترکین متخلف در 

دستور کار جدى قرار گرفته است.

وى با بیان اینکه با گرم شدن هوا، شبکه آبرسانى اصفهان 
بزرگ با 3200 لیتــر در ثانیه کمبــود آب مواجه خواهد 
بود گفت: با توجه در پیش بودن 
فصل گرما و افزایش مصرف آب 
از شــهروندان عزیز درخواست 
مى کنیم در مصرف آب صرفه 
جویى کنند تا تابستان پیش رو 
را بدون بحران آب پشــت سر 

گذاریم.
صالح از مشــترکین خواست، 
هرگونه شکستگى خطوط لوله، 
هدر رفت آب، وجود انشعابات 
غیرمجاز و نصب مستقیم پمپ بدون مخزن ذخیره بر روى 
شبکه آب را به سامانه ارتباط با مشتریان 122 که به صورت 

24ساعته آماده پاسخگویى است اطالع دهند.

جمع آورى 60 فقره انشعاب غیر مجاز آب در اصفهان

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: سوم خرداد 
ســال 61 روز مقاومت، ایثار و پیروزى گفت: آزادسازى 
خرمشهر به یاد ماندنى  ترین روزهاى تاریخ انقالب اسالمى 

و نقطه عطفــى در دوران دفاع 
مقدس است که همه ما به این 
پیروزى بزرگ افتخار مى کنیم.

محســن قدیرى افــزود: فتح 
خرمشهر بزرگ ترین پیروزى 
بزرگ ایران بر دشــمن بود که 
قدرت واقعــى جمهورى ایران 
اسالمى و پوشالى بودن دشمن 

را به جهانیان نشان داد.
وى با گرامیداشت یاد و خاطره 

شــهداى عزیز و امام شهیدان، ســالروز این نصر بزرگ 
الهى را به پیشــگاه رهبر معظم انقالب اسالمى و همه 
مردم شــهیدپرور و والیت مدار شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان تبریک گفت و اظهار داشت: آزادسازى خرمشهر 

نمونه اى بارز از قدرت وحدت و همبســتگى و انسجام 
مردمان سراسر ایران اســت که در این راه از پیر و جوان 
با یکدلى براى رهایى خرمشهر شــتافتند و به نداى امام 
خمینــى (ره) لبیک گفتند. این 
راه با داریت مقام معظم رهبرى 
قوى تر از قبل ادامه دارد. دکتر 
روزبهانى اســتاد علوم سیاسى 
نیز طى ســخنانى گفت: سوم 
خرداد یادآور یکى از بزرگ ترین 
رویدادهاى تاریخ ایران اسالمى 
اســت، روزى که لشکر اسالم 
بر دشــمن بعثى چیره گشت و 
خرمشهر قهرمان را از چنگال 
متجاوزان رها ساخت. وى ادامه داد: تحریم هاى اقتصادى 
و دشمنى استکبارگران هر روز ما را از قبل قوى تر کرده اند. 
اجراى سرود سالم فرمانده توسط فرزندان همکاران این 

شرکت از برنامه هاى جذاب این روز بود.

بزرگداشت روز فتح خرمشهر در شرکت پاالیش نفت

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر (استان اصفهان ) در نظردارد ماشین آالت سنگین مورد نیاز 
خودرا از طریق مناقصه عمومى به مدت یکسال شمسى اجاره نماید . پیمانکاران واجد شرایط  مى توانند 
حداکثر ظرف مدت 10روز از تاریخ چاپ آگهى،جهت کسب اطالعات بیشــتر و دریافت اسناد  با شماره 

تلفن :03152322600 داخلى 83821  (معاونت بازرگانى )تماس حاصل نمایند. 
هزینه آگهى  بر عهده برنده مناقصه مى باشد .

آگهى مناقصه عمومى 
آگهى شماره 1401-100/28  

م.الف:1327876

بدینوسیله شهردارى دستگرد با توجه به مصوبه شوراى اسالمى در نظر دارد نسبت 
به فروش چهار قطعه پالك تجارى واقع در بلوار شهید فهمیده و کوچه ى شهید رضا 
کرمى اقدام نماید. لذا شــرکت کنندگان در مزایده مى توانند جهت دریافت اسناد 
مزایده به واحد مالى شهردارى تا آخر وقت ادارى مورخ 1401/03/25 مراجعه و تا تاریخ 

1401/03/26 نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند. 

اصغر رحیمىـ  شهردار دستگرد

آگهى مزایده 

م.الف: 1327946    
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