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سرنوشت خودروهاى 
لوکس قاچاق: انهدام

پارك هایى که 
میزبان اراذل است
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طغیان وبا در فضاى مجازى!
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عطارهاى قالبى در 
نقش پزشک
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چگونه از بوى بد 
تنفسى ناشى از
 مصرف لبنیات 
خالصى یابیم؟

تکذیب جاسازى موادمخدر در بناهاى تاریخى 
3
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آب تنى هاى
 مرگبار

بوى بد تنفســى پس از مصرف لبنیات بسیار شایع است و 
افراد همواره به دنبال یافتن راهى براى رهایى از آن هستند. 
لبنیات یکى از بهترین منابع براى تأمین نیاز هاى اساسى 
بدن مانند کلسیم و پروتئین اســت. با این حال، بسیارى از 

افراد پس از مصرف لبنیات شاهد ...

 هوا که گرم مى شــود، ســریال غرق شدگى در 
اصفهان هم آغاز مى شــود. تــازه ترین آمارها 
نشــان مى دهد در مجموع از ابتداى سال جارى 
تاکنون 54 حادثه غرق شــدگى در حوضه هاى 
آبى اصفهان شامل سدهاى مخزنى، رودخانه ها، 
کانال ها و اســتخرهاى کشــاورزى روى داده 
اســت که منجر به فوت 24 نفر شــده اســت. 
بیشــترین این حوادث در منابع آبــى غیر ایمن 
براى شــنا در شهرســتان هاى لنجان، مبارکه، 
نجــف آبــاد، فالورجــان و اصفهان بــه وقوع
 پیوسته است. به گفته مدیرکل مدیریت بحران 

استاندارى اصفهان...

دماى اصفهاندماى اصفهان
 یک هفته باالى  یک هفته باالى 4040 درجه بود درجه بود

معاون هواشناسى مى گوید با آغاز تابستان بعضى معاون هواشناسى مى گوید با آغاز تابستان بعضى 
شهرستان هاى استان دماى شهرستان هاى استان دماى 4747 درجه را هم تجربه  درجه را هم تجربه 

کردند اما این روند متوقف شده استکردند اما این روند متوقف شده است
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مدیرکل میراث فرهنگى، انتقال یک موضوع از سوى یک شهروند اصفهانى به وزیر میراث فرهنگى را بى اساس خواند

داستان ادعاى «سیاوش»  
خنده دار نیست؟ «دکتر استقالل» با 11 دقیقه بازى براى تیم ملى ادعا 
مى کند «بهترین مدافع فوتبال ایران» اســت. اگر بخواهیم این حرف 
سیاوش یزدانى را بپذیریم باید به قدرت تشخیص سرمربیان تیم ملى در 
گزینش بازیکن براى این پست حساس شک کنیم. چه اینکه این مدافع 
مشهدى با اینکه در سه چهار سال گذشته یکى از اردونشینان ثابت تیم 

ملى بوده، فقط در یک بازى آن هم به عنوان...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

مرگ  24 نفر بر اثر غرق شدگى در 
استان اصفهان طى سال جارى  

ما «مستأجر
 تخلیه کن» 

هستیم!

رواج یکى از عجیب ترین مشاغل در ایران

گرد و خاك در آسمان و زمین!
آسمان «خاکسترى»، وضعیت«قرمز» و دیدگاه هاى «سبز»
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 بازتاب حضور  بازتاب حضور 
ستاره سرشناسستاره سرشناس

 پرتغال در سپاهان

جزئیات فداکارى مأمور کالنترى 14 درچه 9 ترفند کاربردى واتساپ وب که باید بلد باشیدجهان نما اَبَر احتکار گندم در اصفهانتکنولوژى حدادى فر مربى مى شود؟استان ورزش

مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى نزاجا ( اصفهان) در نظر دارد اماکن ذیل را براى مدت یک سال به اشخاص واجد  صالحیت  بصورت مجزا 
واگذار نماید:

1.یک باب رستوران( اپتیموس سابق ) واقع در مجموعه سرزمین غذایى مرآتو خیابان دانشگاه
2. یک باب رستوران (کنزا سابق) واقع در مجموعه سرزمین غذایى مرآتو خیابان دانشگاه

3.یک باب رستوران (شاندیز سابق) واقع در مجموعه سرزمین غذایى مرآتو خیابان دانشگاه
4 .یک باب رستوران (رضا گله سابق)  واقع در مجموعه سرزمین غذایى مرآتو خیابان دانشگاه
5.یک باب کافه (کافه سبز سابق)  واقع در مجموعه  سرزمین غذایى مرآتو خیابان دانشگاه
6.یک باب غرفه ساندویچى سرد واقع در مجموعه سرزمین غذایى مرآتو خیابان دانشگاه

7.پارکینگ و کارواش واقع در مجموعه سرزمین غذایى مرآتو خیابان دانشگاه
8.پارکینگ بانک سپه(حکمت سابق) واقع در مجموعه سرزمین غذایى مرآتو خیابان دانشگاه 

*الزم به ذکر است نام رستوران هاى فوق بنا به نظر مرآتو نام گذارى خواهند شد.*
9.تابلوهاى تبلیغاتى واقع در مجموعه سرزمین غذایى مرآتو خیابان دانشگاه 

10-یک باب مغازه واقع در ورزشگاه 22 بهمن خیابان دانشگاه
11-یک باب غرفه مکانیکى واقع در کلینیک خودرویى باغ ابریشم

12-یک باب غرفه سوپرى واقع در کلینیک باغ ابریشم
13-یک باب آشپزخانه( بیرون بر) واقع در مجتمع یاس خیابان صفه پشت فروشگاه اتکا

متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده از روز سه شنبه مورخه1401/04/14 به مدت یک هفته در ساعات ادارى به آدرس 
ذیل مراجعه نمایند. 

اصفهان. سه راه حکیم نظامى. مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى اصفهان. کنت. 
جهت هماهنگى و کسب اطالعات بیشتر با شــماره هاى 03136291982 و09130859611 ( عنایت مولویان)و 09928079568 (عباسى) 

تماس حاصل نمایید.
مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى  اصفهان

آگهى مزایده

و 
 .
ى 
ز 
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آگهى فراخوان ارزیابى کیفى
 مناقصه عمومى یک مرحله اى

شماره 00/58/م

روابط عمومى شرکت پاالیش  نفت  اصفهان

شرکت پاالیش نفت اصفهان در نظر دارد انجام خدمات ذیل را براساس شرایط زیر به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. 

1ـ مشخصات مناقصه: 
1ـ1  موضوع: جمع آورى سگ هاى ولگرد 

2ـ1 محل انجام خدمات: شرکت پاالیش نفت اصفهان و بلوار شرکت و شهرك شهید محمد منتظرى 
3ـ1 مبلغ برآورد تخمینى کارفرما: 6.000.000.000 (به حروف: شش میلیارد) ریال 

4ـ1 مدت انجام کار: یکسال 
5ـ1 سپرده شرکت در مناقصه ندارد و تضمین انجام تعهدات به میزان 5 درصد مبلغ پیشنهادى 

2ـ شرایط متقاضى 
1ـ2 دارا بودن مجوز فعالیت مربوطه از استاندارى 

2ـ2 داشتن سوابق کارى معتبر و مفید در زمینه مورد نظر در 5 سال گذشته.
3ـ2 داشتن کد اقتصادى و شناسه ملى 

4ـ2 داشتن گواهى بهداشت از سازمان هاى ذیربط 
5ـ2 کسب حداقل شصت امتیاز در ارزیابى کیفى و حداقل امتیاز هر یک از عوامل ارزیابى کیفى

3ـ نحوه درخواست شرکت در مناقصه 
1ـ3  از کلیه شرکت هاى واجد شرایط که داراى صالحیت الزم و آمادگى انجام کارهاى مذکور مى باشند، 
دعوت به عمل مى آید ضمن ارسال نامه معرفى و اعالم آمادگى جهت حضور در مناقصه فوق الذکر از 
 www.Eorc.ir طریق دورنگار 33964871ـ 031، به سایت شرکت پاالیش نفت اصفهان به نشانى
مراجعه و در قسمت فراخوان ها و فرمهاى مرتبط نسبت به دریافت فرم پذیرش و ارزیابى پیمانکاران/ 
مشاوران (اشــخاص حقوقى) اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از نشر آگهى، پرسشنامه 
تکمیل شده موصوف را به همراه سوابق و مدارك جدید و معتبر خود، مندرج در فرم مزبور به نشانى 

الکترونیکى ERS@Eorc.ir کمیته بررسى منابع پیمانکارى و اسناد ارسال فرمایند. 
2ـ3 در صورت عدم به روزرسانى به موقع و یا کامل نبودن پرونده، هیچگونه مسئولیتى متوجه این 
کمیته نبوده و در صورت بررسى، مالك صرفاً مستندات واصله ظرف مهلت مقرر خواهد بود. ضمناً جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى  5- 33964324 تماس حاصل گردد. 

،(ISO-9001, ISO/TS-29001) داراي گواهینامه بین المللی سیستم هاي مدیریت کیفیت
(OHSAS-18001) ایمنی و بهداشت حرفه اي ،(ISO-14001) زیست محیطی 

اصفهان – کیلومتر 5 جاده تهران    صندوق پستی 415-81465   کدپستی : 8335113115

از کلیه اعضاى کانون بازنشستگان نیروگاه هاى استان اصفهان تقاضا مى شود رأس ساعت 9 
صبح روز جمعه مورخه 1401/05/07 در جلسه مجمع عمومى عادى که در محل سالن مجتمع 
فرهنگى نیروگاه اصفهان واقع در ابتداى اتوبان ذوب آهنـ  بلوار شــفق (خیابان نیروگاه) 
تشکیل مى گردد، حضور به هم رسانند. ضمنًا در صورتى که جلسه فوق الذکر به حد نصاب 
نرسد، جلسه بعدى مورخ 1401/05/21 ساعت 9 صبح در همان محل برگزار مى گردد. الزم به 
یادآورى است چنانچه افرادى مایل به عضویت در بازرسى و هیأت مدیره کانون مى باشند، 
بایستى تقاضاى کتبى خود را به انضمام دو قطعه عکس، فتوکپى شناسنامه و فتوکپى کارت 
ملى حداکثر تا هفت روز بعد از انتشــار این آگهى به دفتر کانــون واقع در خیابان مدرس 

سرچشمه پالك 355 تحویل نمایند. 
دستور جلسه: 

1ـ استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس 
2ـ تعیین میزان حق عضویت اعضا 

3ـ انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
4ـ انتخاب هیأت مدیره و بازرس

آگهى دعوت

هیأت مدیره کانون بازنشستگان نیروگاه هاى استان اصفهان 
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آسفالت بلوار «بهشت» و 
«شهید مؤذنى» خمینى شهر
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تخصیص سهمیه قیر بیشتر 
به فریدونشهر

تخصیص اراضى چمگردان
 به طرح اقدام ملى مسکن

3

رونمایى از تابلوى میدان 
«شهید زمانى» در خورزوق

همه خطرات یک رژیم غذایى پرطرفدار سالمت
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پ ل پلپر ل پر
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شعله ور شدن
 دوباره آتش کرونا

بیکارانى که نه مهارت دارند 
نه مدرك 

خبرخوان
«برادران لیال» 

در مونیخ تقدیر شد
  ایران آرت |«برادران لیال» در جدیدترین 
حضور بین المللى خود در بخش مسابقه جشنواره 
فیلم مونیخ آلمان به نمایش گذاشته شد و تقدیر 
ویژه هیئت داوران بخش اصلى جشنواره را دریافت 
کرد. ساخته روستایى پیش از این در بخش رقابتى 
هفتاد و پنجمین جشنواره کن جایزه بهترین فیلم 
بخش اصلى این رویــداد را از نگاه هیئت داوران 
فدراســیون بین المللى منتقدان فیلم (فیپرشى) 

کسب کرده بود. 

حمایت کاریکاتورى از سگ ها 
  روزنامه رسالت| حمایت کاریکاتورى، 
نمایشى و بیمارگونه از حقوق حیوانات، باعث تورم 
هرچه بیشتر تعداد ســگ هاى ولگرد شده است. 
باید توجه داشت اگر در منطقه اى تعداد سگ هاى 
ولگرد به گونه اى است که جان ساکنان آن را در 
معرض خطر قرار مى دهد، حتى عقیم سازى هم 
براى جلوگیرى از فجایعى مانند آنچه در این یک 
هفته بر سر دو کودك قمى آمد کافى نیست و در 
این میان نباید از تقلبى ترین و مضحک ترین انواع 

دفاع از حقوق حیوانات واهمه اى داشت.

سروش صحت 
ممنوع کار نیست

مدیر شبکه نسیم درباره توقف برنامه    مهر|
«کتاب بــاز» عنوان کرد: «کتاب بــاز» یکى از 
سرمایه هاى سازمان است و حتماً حفظ مى شود . 
محمدرضا خوشــرو در پاسخ به ســئوالى درباره 
سروش صحت و ممنوع کارى وى تصریح کرد: 
ایشان که ممنوع کار نیستند در فضاى رسانه اى 
کار مى کنند، در شبکه تماشا اسفند ماه سریالى از 
او را پخش کردیم. اما بحث خود برنامه است که 

چطور مى تواند اهداف را محقق کند.

جاى افتخار ندارد 
  روزنامه شرق| رسانه  و کلماتش، کى و 
کجا توانسته جلوى اشتباه را بگیرد؟ یا جلوى فساد 
را. چقدر توانســته به منافع عمومى خدمت کند. 
چند بار؟ ما روزنامه نگاریم و مى توانیم خودمان را 
کمى تحویل بگیریم و کمى بازارگرمى کنیم. اما 
چه کسى را قرار اســت گول بزنیم؟ رسانه اى که 
مردم اقبالى به آن نداشته باشند و تیراژ و مخاطب 
محدودى داشته باشد و مدیران و مسئوالن را به 

کرنش و اصالح وادار نکند، جاى افتخار ندارد. 

صدرنشینان برق گرفتگى
  ایرنا | ســازمان پزشــکى قانونى  کشور 
اعالم کرد: در سال گذشــته 834 نفر بر اثر برق 
گرفتگى در کشور جان خود را از دست دادند. این 
رقم در مقایسه با ســال قبل از آنکه تعداد تلفات 
برق گرفتگى 739 نفر بود، نزدیک به 13 درصد 
افزایش یافته اســت. در این ســال استان هاى 
تهران، خوزستان و فارس بیشترین آمار قربانیان 

برق گرفتگى را داشته اند.

 چرا موبایل قاپى 
کم نمى شود

  فارس | قصه زورگیــرى و موبایل قاپى 
حکایت عجیب و غریبى نیســت. اگرچه پلیس 
با تشــکیل قرارگاه مقابله با موبایل قاپى و تیم 
واکنش سریع سعى در برخورد و دستگیرى هرچه 
سریع تر مجرمان و بازگرداندن احساس امنیت به 
شــهروندان دارد اما آنچه جاى اشکال دارد عدم 
تناسب جرم و مجازات است که  بازدارندگى الزم 
را ندارد چراکه در طرح هاى دســتگیرى پلیس 
متأســفانه با متهمانى مواجه هستیم که بارها به 
زندان رفته و بعد از آزادى از زندان، دوباره کسب 
و کار مجرمانه خود را از نو شــروع کرده و باز هم 

دستگیر شده اند!

بررسى شبهات کنکور
رئیس جمهــور در جلســه هیئت    تسنیم |
دولت با اشاره به برخى شبهات مطرح شده درباره 
کنکور 1401، گروهى به ریاست معاون اول رئیس 
جمهور را مأمور تحقیق و بررســى دقیق ابعاد این 
موضوع کرد و گفت: کنکور نقطه اطمینان مردم به 
سازوکارهاى سنجش و پذیرش دانشجو در کشور 
اســت و نباید اجازه دهیم هیچ خدشــه اى به این 

اعتماد وارد شود.

جمع آزادى و فرهنگ 
  عصرایران|  آیت ا... ناصر مکارم شــیرازى از 
مراجع تقلید گفت: با سلیقه خوب مى توان کارهاى 
فرهنگى و آزادى هاى انسانى را در کنار هم جمع 
کرد. این مرجع تقلید افــزود: نباید فراموش کنیم 
که یک بخِش جمهورى اســالمى، جمهوریت و 
دیگرى اسالمیت است. اسالمى یعنى کار فرهنگى؛ 
بنابراین اگر ما فقط بگوییم جمهورى اسالمى باید 
مســائل اقتصادى را حل کند و مسائل فرهنگى را 
فراموش کنیم معنایش این است که نیمى از شعار 

جمهورى اسالمى را فراموش کرده باشیم.

عامل جنگ در 102 کشور
سیدمحمد حسینى، معاون پارلمانى    فارس|
رئیس جمهورى گفت: آمریــکا در هرجایى که پا  
مى گذارد و کشــتار مى کند، به اســم توســعه 
دموکراسى انجام مى دهد. آمریکا عامل جنگ در 
حدود 102 کشور و کودتا در 70 کشور جهان است. 
در فیلم هاى هالیودى خودشان را مهربان، قدرتمند 
و شکست ناپذیر جلوه مى دهند درحالى که این گونه 
نیســت اما خیلى ها باور مى کنند.  از آمریکایى که 
از 300 سال قبل شکل گرفت هر چى مى بینیم جز 
ترور، تهاجم و بدبختى چیز دیگرى براى کشورهاى 
دنیا نداشته که متأسفانه هنوز هم برخى ها به آنان 

دل بسته اند و چهره شیطان را بزك مى کنند. 

پزشکان زن 
حذف مى شوند؟!

یک پزشــک زن در یزد به یک    برترین ها |
مصدوم کمک کرده و باعث نجات او مى شود. در 
این میان، صدا و ســیما از این ماجرا گزارشى تهیه 
مى کند اما در تمام گــزارش، از «دکتر» به عنوان 
«بانو» نام مى برند. صداوسیما حتى صحبت هاى 
خانواده مصدوم را تقطیع مى کند که عنوان «دکتر» 
حذف شود. نظام پزشکى در این باره به صداوسیما 

نامه اعتراض آمیز نوشته است.

دلیل عجیب مرد اول 
مذاکرات 

مذاکره کننده ارشد هســته اى درباره    ایلنا |
علت سفرش به روسیه بعد از پایان مذاکرات دوحه 
توضیحاتى ارائه کرد. على باقرى کنى گفته است: 
ما در طــول دوران مذاکرات، بــا همه طرف هاى 
مذاکره از جمله چین و روســیه رایزنى و مشورت 
کردیم. چین به دلیل وضعیت کرونا شرایط مناسبى 
براى سفر ندارد به این جهت ما با چینى ها از طریق 
سفارت  آنها در تهران و سفارت ما در پکن و از طریق 
تلفن رایزنى هاى مســتمرى داریم و به علت آنکه 
روس ها محدودیت کرونایى ندارند بعضى وقت ها 

یا آنها مى آ یند یا ما مى رویم .

ما خیلى آرامش داریم
  روزنامه ایران| بررسى ها نشان مى  دهد در 
سال 1401 میانگین نمره شادکامى 64/41 از 100 
بوده است. نتایج یک نظرسنجى درباره «سنجش 
میزان رضایتمندى عمومى» که در خرداد 1401 
انجام شده است، نشان مى دهد 75 درصد مردم در 
سطح زیاد و تا حدى زیاد در زندگى احساس آرامش 
و آسایش مى کنند. در این رابطه، 91 درصد در سطح 
زیاد و تا حدى زیاد از سازگارى و همدلى در خانواده 

خود رضایت دارند.

آمارهاى وزارت بهداشت نشان مى دهد کرونا دوباره در 
کشورمان دارد پا مى گیرد به طورى که تعداد مبتالیان 
و فوتى هاى این بیمارى در روزهاى اخیر افزایش یافته 

و چندین شهر آبى نیز در وضعیت زرد قرار گرفته اند.
به گزارش «همشهرى آنالین»، بر اساس اعالم وزارت 
بهداشت، موارد بسترى و سرپایى در روزهاى اخیر هفته 
جارى، سه برابر شده به طورى که در هفته نخست تیر 
سال جارى تعداد موارد بســترى با روندى صعودى به 
311 نفر رسید درحالى که این آمار در هفته قبلى 242 
نفر بوده است. تعداد موارد فوتى کرونا مثبت نیز از 14 
نفر در هفته آخر خرداد به 20 نفر رسید که روند افزایشى 

را نشان مى دهد.
آمار بیماران ســرپایى نیز داراى رونــد صعودى بوده 
و از 866 نفــر در هفته آخــر خرداد بــه 1414 نفر در 
هفته اول تیر رسیده اســت. در هفته گذشته 10 استان 
شامل تهران، کرمان، خوزستان، اصفهان و هرمزگان 

بیشترین افزایش بسترى ها را داشته اند.
آخرین تغییرات در نقشــه رنگ بندى شهرستان هاى 
کشور که از 10 تیر اعمال مى شود نیز حاکى از آن است 
که تعداد شــهرهاى با وضعیت زرد از 91 به 105 شهر 
افزایش و تعداد شهرهاى با وضعیت آبى از 357 به 343 

شهر کاهش یافت.

رئیس انجمــن آمایــش ســرزمینى ایــران گفت 
کــه مهاجرت به خــارج از کشــور به کــف جامعه و 

دانش آموزان رسیده است. 
امیر محمودزاده با تأکید بــر اینکه بازار کار ایران دچار 
فقر نیروى کیفى و مهارتى شده است، گفت: بچه هایى 
که با این سیستم تربیت و آموزش داده مى شوند، نه در 
کنکور قبول مى شــوند و نه در بازار کار جایى خواهند 
داشت. اینها آینده سوخته نصیبشــان مى شود؛ آینده 
نصیب کسى مى شود که شغل داشته باشد نه مدرك. 
به زودى با آمار زیادى  از بیکارانى مواجه مى شویم که 
نه مهارت دارند نه مدرك و فقط براى کشــور هزینه 

خواهند داشت. 
وى گفت:  مهاجرت یعنى خام فروشى سرمایه انسانى. 
تقریبًا  80 درصد کســانى که مهاجــرت مى کنند  به 
کشــور باز نمى گردند و این یعنى کشور سرمایه هاى 

انسانى را از دست مى دهد. 
او در پایان گفت: سن مهاجرت  پایین آمده است. قبًال 
افراد با مدارك کارشناسى یا کارشناسى ارشد اقدام به 
مهاجرت مى کردند ولى االن ایــن موضوع به دوران 
مدرسه رسیده است. این یک زنگ خطر براى سیاست 
گذاران، مســئوالن آموزش و پرورش و آموزش عالى 

کشور است. 

آرمان کیانى
شغل هاى عجیب و غریب در کشور ما کم نیست اما 
بعضى از این مشاغل حقیقتًا مرزهاى عجیب بودن را 

جابه جا کرده اند!
حتمًا با شــغل شرخرى آشــنا هســتید؛ کسانى که 
چک هاى برگشتى را مى خرند و آنها را زنده مى کنند. 
حاال در کشور ما شغلى در حال رواج پیدا کردن است که 
چیزى شبیه همین شرخرى است با این تفاوت که دوز 

عجیب تر بودنش باالتر است.
تصویرى به تازگى در فضاى مجازى منتشر شده که 
حکایت از یک آگهى خاص دارد: «تخلیه مستأجر!». 
این تصویر جنجالى در فضاى مجازى دست به دست 
چرخیده و حسابى بحث برانگیز شده است. اما «تخلیه 

مستأجر!» چطور شغلى است؟
وقتى دعواى مالک و مســتأجر براى تخلیه ملک باال 
مى گیرد، مســتأجر خیالش راحت است کسى به این 
آســانى نمى تواند حکم تخلیه براى او را صادر کند. 
اینجاست که مالک مى تواند قید حکم تخلیه را بزند و 
با شماره اى که روى آن آگهى درج شده تماس بگیرد 
تا صاحب آگهى خودش حکم تخلیه را اجرا کند! یک 
مشاور امالکى در تهران روال کار این مستأجر تخلیه 

کن ها را اینطور توضیح مى دهد:
«عده اى گمارده مى شوند تا با دروغ هاى بزرگ در دل 
مستأجران ترس و ارعاب ایجاد کنند. مثًال اگر خانه به 
نام یک مرد باشد، به همسرش آموزش مى دهند که 
برود سراغ مســتأجر و به او بگوید بخاطر مهریه خانه 
توقیف شده است. حتى گاهى به صورت صورى همسر 
این فرد که ملک به نام اوســت اقدام به توقیف منزل 
مى کند و با نامه توقیف مى رود سراغ مستأجر. بعد از 
طرح این ادعا مستأجران را مى ترسانند که اگر تخلیه 
نکند چون خانه توقیف شــده، بعداً براى گرفتن مبلغ 
ودیعه به مشکل بر مى خورد و... این افراد گاهى هم 

ادعا مى کنند که صاحبخانه ورشکسته شده و متوارى 
است! یکســرى مدارك جعلى هم به مستأجر نشان
 مى دهند تا او حسابى وحشــت کند و خانه را تحویل 
دهد. مســتأجرى بود که حاضر به تخلیه نمى شــد. 
پارکینگ او مشاع بود و با هماهنگى مدیر ساختمان به 
او اجازه داده شده بود که از پارکینگ استفاده کند. براى 
آن مستأجر پارکینگ خیلى اهمیت داشت. فردى که 
قرار بود مســتأجر را بیرون کند، سراغ مدیر ساختمان 
رفت و با پرداخت مبلغى از او خواست که اجازه پارك 
خودرو را به او ندهد. مدیر ساختمان هم با او همکارى 
کرد. در آخر مستأجر مجبور شد همان شب ماشین اش 

را در خیابان پارك کند. پارك کردن همانا و خسارت 
دزدى از ماشــین همانا. این شــد که آن مستأجر که 
خیلى هم سماجت به خرج مى داد مجبور شد بخاطر 
پارکینگ، خانه را تخلیه کند. افــرادى که این کار را 
براى صاحبخانه ها انجام مى دهند بســته به متراژ و 
موقعیت خانه براى هر مورد تخلیه بین 10 تا 50 میلیون 

تومان مى گیرند.»

مقصر کیست؟
آیا کارى کــه یک «مســتأجر تخلیه کــن» انجام 
مى دهد اخالقى اســت؟ قطعًا خیر اما باید از ســوى 

مخالف هم ماجرا را بررســى کرد. مالک براى اینکه 
به ملکش برسد ناچار است اقدامى انجام دهد و چون 
اقدام قانونى براى او یا ممکن نیست و یا به طول مى 
انجامد پس راه میانبرى را بر مى گزیند که البته اخالقى 
هم نیســت. این از آشــفته بازار اجاره بها در کشور ما 
نشأت مى گیرد که افرادى به صورت غیر قانونى اقدام 
به تخلیه مستأجر مى کنند و درست مانند شرخرها با 
توجه به شخصیت و شرایط مستأجران نقاط ضعف آنها 
را شناســایى و بعد اقدام به ارعاب، وحشت یا تهدید 
مى کنند تا در آخر فرد مورد نظر عاصى شــود و تن به 

خواسته شان بدهد.

رواج یکى از عجیب ترین مشاغل در ایران

ما «مستأجر تخلیه کن» هستیم!

مانى مهدوى
فیلم منتشر شده از امحاى خودروهاى لوکس 
قاچاق در انبار ســازمان جمع آورى و فروش 
اموال تملیکى بازتاب گسترده اى در فضاى 
مجازى داشــته و با واکنش هایى از ســوى 

کاربران مواجه شده است.
در این ویدیــو که بــا حضــور نمایندگان 
دستگاه هاى مســئول مبارزه با قاچاق ضبط 
شده است، خودروهاى لوکس خارجى که به 
صورت قاچاق وارد کشــور شده اند «امحاى 
فنى» شدند. در این ویدیو نشان داده مى شود 
که این خودروها توســط یک بیل مکانیکى 

نابود مى شوند. تعداد خودروهایى که به این 
روش از بین رفتند مشــخص نیست اما همه 

آنها خودروهاى بسیار گرانقیمتى بوده اند.
بر اساس قانون چون امکان فروش کاالهاى 
لوکس در داخل کشــور وجود ندارد و امکان 
صادرات این قبیل کاالها نیز میســر نیست، 

خودروهاى الکچرى باید منهدم شوند.

امحاى فنى یعنى چه؟
سید عبدالمجید اجتهادى، مدیرعامل سازمان 
جمع آورى و فروش اموال تملیکى مى گوید: 
طبق مصوبه اى که بــراى این گونه انهدام ها 

وجود دارد، انهدام بایــد به صورت فنى انجام 
شــود و موتورهاى ایــن خودروها نیز جهت 
اســتفاده از فناورى هاى موجــود در اختیار 
دانشکده هاى مهندســى و فنى کشور قرار 
خواهد گرفت تا دانشــجویان در حوزه هایى 
همچون مهندســى معکوس از فناورى آنها 

استفاده کنند.
وى در خصوص دالیل قانونــى انهدام این 
خودروها نیز گفت: در برخى کاالها از جمله 
کاالهاى بهداشتى به دالیلى از جمله مسائل 
بهداشتى و سالمت و شرایط خاص آن کاالها، 
امحاى آن کاالها باید با درنظرگرفتن شرایط 
بهداشتى خاصى صورت گیرد و در خصوص 
برخى کاالها از جمله کاالهاى قاچاق لوکس 
نیز چون بر اســاس قانون امکان فروش آنها 
در داخل کشــور وجود ندارد، باید این قبیل 
کاالها بــه بازارهاى خارجى صادر شــوند و 
اگر صادرات این قبیــل کاالها نیز امکانپذیر 
نباشــد و به دالیلى موفق به صــادرات آنها 
نشــدیم طبیعتًا راهکارى که قانونگذار پیش 
روى ما گذاشــته اســت، انهــدام این قبیل

 کاالهاست.

بر اساس شواهد و اظهارات مقامات دولتى قرار نیست در روز عید قربان امسال 
یارانه جدیدى به حساب مردم واریز شود. اما ممکن است در این تاریخ دو گروه 

مشمول یارانه شوند.
اولین گروه 9 دهک درآمدى هســتند که در دو ماه گذشته بیستم هر ماه یارانه 
نقدى 300 و 400 هزار تومانى را دریافت کرده اند. یارانه نقدى تیر ماه احتماًال 
به روال دو ماه گذشته در تاریخ بیستم تیر ماه واریز مى شود. عید قربان هم در 

همین تاریخ قرار دارد.
گروه دومى که احتماًال یارانه دریافت مى کنند، جاماندگان و معترضانى هستند 
که در اردیبهشت و خرداد امسال یارانه نقدى دریافت نکردند.26 اردیبهشت ماه 
یعنى حدود 50 روز قبل، یارانه نقدى براى این گروه واریز شــد. اما هنوز قابل 

برداشت نیست.
 ابراهیم رئیسى در برنامه تلویزیونى دستور داد حساب این گروه ظرف دو هفته 
آینده مشخص شــود و یارانه این گروه از معترضان قبل از واریز یارانه تیر ماه 

قابل برداشت شود.
با توجه به اینکه تنها یک هفته تا واریز دور سوم یارانه 300 و 400 هزار تومانى 
باقى مانده است، انتطار مى رود که ســازمان هدفمندى یارانه ها و وزارت کار، 
تعاون و رفاه اجتماعى تکلیف این گروه را در این هفته مشــخص کنند و یارانه 

این گروه هم نهایتًا تا قبل از عید قربان و یا همزمان با عید قربان واریز شود.
بر این اســاس باید گفت قرار نیســت دولت مانند بهمن 1400 و نوروز 1401 
یارانه جدیدى تحت عنوان یارانه عید قربان واریز کند. بلکه مســئله این است 
که واریز سومین مرحله کمک معیشتى 9 دهک اول و جاماندگان با عید قربان 

همزمان است.

 اواخر خرداد امسال به کالنترى 14 درچه خمینى شهر استان اصفهان 
گزارشى رســید که مردى قصد آتش زدن خود را دارد. مأمور کالنترى 
به آنجا رفت تا مانع این اقدام شــود اما آن مرد در یک چشم برهم زدن 
خودش را به آتش کشید. مأمور 42ساله با دیدن این صحنه دل به آتش 

زد و او را نجات داد اما خودش مصدوم شد.
ســتوان یکم روح ا... مردى ها، مأمور 42ســاله فداکار، متأهل است و 
دو دختر 13 و 8 ســاله دارد. 20 سال اســت در نیروى انتظامى به کار 
مشــغول اســت و به هموطنانش خدمت مى کند. در شهرستان هاى 
مختلف استان اصفهان کار کرده و هشــت ماهى مى شود به کالنترى 
14 درچه خمینى شهر آمده و در آنجا به عنوان جانشین رئیس کالنترى 
انجام وظیفه  مى کند. او درباره شب حادثه به «جام جم» گفت: «بعد از 
پایان کارم به خانه بازگشتم. ساعت 21 و 30 دقیقه شامگاه 16خرداد از 
کالنترى به من اطالع دادند مردى وارد  کارگاهى متروکه در محله اى در 

درچه معروف به باربرى شده و تهدید به خودسوزى مى کند. سریع عازم 
محل حادثه شدم. وقتى به آنجا رســیدم، افراد زیادى در محل ایستاده 
بودند و تماشــاگر تهدیدهاى آن مرد بودند. پدر و دیگر اعضاى خانواده 
مرد 32 ساله نیزدر محل حضور داشتند. آنها مى گفتند پسر خانواده دچار 
مشکالت مالى شده و به همین دلیل قصد خودسوزى دارد. آن مرد یک 

چهار لیترى بنزین در دست داشت.»
وى افزود: «با دادستانى تلفنى حرف زدم و ماجرا را اطالع دادم. بعد به 
گفتگو با آن مرد جوان پرداختم تا با عملیات روانکاوانه او را از اقدام براى 
خودسوزى منصرف کنم اما اوحاضر نمى شد از آنجا خارج شود. حتى با 
دیدن خانواده اش و التماس و زارى آنها دست بردار نبود و تصمیم خود 
راگرفته بود به زندگى اش پایان دهد. او در یک چشم برهم زدن بنزین را 
روى خود و داخل سوله پاشید. فندك را زد وآتش وى و اطرافش را فرا 

گرفت و شعله ور شد.»

مأمور فداکار ادامه داد: «خودم رابه ســمتش انداختم و با هر سختى که 
بود، توانستم شــعله هاى آتش او را خاموش کنم. البته از ناحیه دست و 
پاى چپم دچار سوختگى شدم. او را بغل کردم و از دل آتش بیرون بردم. 
نیروهاى امدادى اورژانس آمدند و هردویمان به بیمارستان منتقل شدیم. 
چند روزى در بیمارستان بسترى بودم. بعد از اینکه حالم بهتر شد، خانواده 
آن مرد براى تشکر به دیدنم آمدند. مى گفتند پسرشان با افرادى شراکتى 
را شروع کرده بوده اما دچار مشکالت مالى شــده و بدهى به بارآورده و 
همین باعث شده نتواند با این شرایط کنار بیاید و مشکالتش را حل کند. 

او از بیمارستان مرخص شده اما حال و روز خوبى ندارد.»
 این اولین بار نیست که ســتوان یکم روح ا... مردى ها براى نجات جان 
هموطنان بــه دل آتش مى زند. او 12ســال قبل هم بــا دیدن صحنه 
آتش گرفتن یک خودرو، به دل آتش زد و با کپســول اطفاى حریق که 

همراهش بود، آتش را خاموش کرد و راننده خودرو را نجات داد.

جزئیات فداکارى مأمور کالنترى 14 درچه

یارانه عید قربان صحت دارد؟سرنوشت خودروهاى لوکس قاچاق: انهدام 
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تکذیب جاسازى موادمخدر در 
بناهاى تاریخى 

دماى اصفهان 
یک هفته باالى 40 درجه بود

اََبر احتکار گندم
 در اصفهان

  میـزان | مدیـرکل دفتـر بازرسـى و نظـارت بر 
کاالهـاى اساسـى وزارت جهـاد کشـاورزى گفت: 
طى بازرسـى بازرسـین وزارت جهاد کشـاورزى و با 
همکارى سازمان اطالعات سـپاه 50 هزار تن گندم 
احتکار شده در اصفهان کشف شد. مسعود امرالهى در 
رابطه با کشف گندم احتکار شـده در استان اصفهان 
اظهار کرد: طى بازرسـى که بازرسـین وزارت جهاد 
کشـاورزى در اسـتان اصفهان و با گزارشات واصله 
در هفته گذشته از احتکار گندم، با همکارى سازمان 
اطالعات سـپاه با یک ابراحتکار مواجه شـدیم. وى 
ادامـه داد: در یـک انبـار 50 هـزار تن گنـدم احتکار 
شـده بود که ارزش ریالى پرونده آن که به سـازمان 
تعزیرات حکومتى ارجاع شده نزدیک به 555 میلیارد 

تومان است.

یک موتورسوار 
در تعقیبم بود

امـام جماعـت مسـجد بقیـه ا... اصفهـان کـه مورد 
سـوءقصد قرار گرفته بود از صحت کامـل  خود خبر 
داد. حجت االسـالم سیدمحسـن اخوان درخصوص 
چگونگى این حادثه اظهار داشـت: بعـد از اقامه نماز 
صبح متوجه حضور یک موتورسـوار شـدم اما طبق 
عادت همیشه به سـمت منزل حرکت کرده و مقابل 
منزل از اتومبیل پیاده شـدم و هنـگام ورود به منزل 
متوجه شـدم که همـان موتورسـوار دنبالـم کرده و 
سـر کوچه ایسـتاده و صدایم مى زند. وقتـى آن فرد 
صدایم زد، فکرکردم سوال یا مطلب خاصى دارد که 
مى خواهد بپرسـد و به همین خاطر به سمتش رفتم 
اما او بالفاصله به سمتم اسلحه کشید و شلیک کرد. 
من هم در آن لحظه دنبـال جان پناهى بودم و خدا را 
شکر که به خیر گذشت. ضارب فعال متوارى است و 
مسئولین امر پیگیر دسـتگیرى او هستند و  امیدوارم 

به زودى دستگیر شود.

هنرى ها 
بیشتر غیبت کردند

رییـس سـتاد آزمون هـاى اصفهـان گفـت: ارزیابـى 
اولیه نشـان مى دهد کـه در آزمـون سراسـرى ورود به 
دانشگاه ها در سال 1401 بیشترین تعداد غیبت داوطلبان 
مربوط به گروه هنر و بیشـترین درصد غیبت مربوط به 
گروه زبان هاى خارجى اسـت. رضاعلى نوروزى بدون 
اشـاره به میزان غیبت داوطلبـان، افزود: امسـال هیچ 
داوطلب مبتال به کرونا بر اساس خوداظهارى در استان 
نداشتیم اما در چند مورد، داوطلبان به دلیل اضطراب حال 
مناسبى نداشتند که سعى شد این مسائل در اوج آرامش 

حل و فصل شود.

ذوب آهن، معطل مواد اولیه
معـاون خریـد ذوب آهن اصفهـان گفت: متاسـفانه 
شـرکت ذوب آهـن در تامین مـواد اولیـه همچنان 
مشـکالت عدیده اى  دارد و هنوز اتفـاق خاصى که 
بتوان حداقل روزنه اى از امید در حـوزه تأمین پایدار 
مواد اولیه در آن دیده شـود، رخ نداده اسـت. به گفته 
محمدجعفر صالحى سـهمیه 1 میلیـون و 750 هزار 
تنـى سـنگ آهـن دانه بنـدى ذوب آهـن على رغم 
پیگیرى هـاى روزانه هنوز محقق نشـده و على رغم 
مصوبـه هیئت دولت، این سـهمیه گرفتـار تیر غیب 

شده است.

رفع شکستگی لوله 
خط انتقال آب 

شکستگی لوله خط انتقال آب شهرانارك رفع شد. به 
گزارش روابط عمومى آبفـاى نایین، به دنبال اطالع 
رسـانی مردمی مبنی براعالم حادثه  شکستگی لوله 
GRP قطر 400 خط آبرسانی شهر انارك در کیلومتر 

14 نایین انارك ، اکیپ حوادث امور آبفا نایین نسبت 
به رفع شکستگی اقدام و در کوتاه ترین زمان ممکن 
بدون قطعی آب در شـهر، لوله ترمیم و خط آبرسانی 

مجدداً در مداربهره برداري قرار گرفت.

دریاقدرتى پور
 هوا که گرم مى شود، سریال غرق شدگى در اصفهان هم 
آغاز مى شــود. تازه ترین آمارها نشان مى دهد در مجموع 
از ابتداى ســال جارى تاکنون 54 حادثه غرق شــدگى در 
حوضه هــاى آبــى اصفهان شــامل ســدهاى مخزنى، 
رودخانه ها، کانال ها و اســتخرهاى کشــاورزى روى داده 
است که منجر به فوت 24 نفر شده اســت. بیشترین این 
حوادث در منابع آبى غیر ایمن براى شنا در شهرستان هاى 
لنجان، مبارکه، نجف آباد، فالورجــان و اصفهان به وقوع

 پیوسته است.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان، گرماى 
زودهنگام هوا عاملى براى افزایش آمار غرق شدگان بوده و 
موجب ترغیب برخى افراد به گردش در اطراف منابع آبى و 

تمایل به شناکردن در این نقاط شده است.
این در حالى اســت که این منابع محل مناسبى براى شنا 
نیست زیرا سطح آن لغزنده و داراى شیب بسیار است و هیچ 
وسیله نجاتى در آن تعبیه نشده است. از سویى دیگر حالت 
ذوزنقه اى کانال هاى آبى منشعب از زاینده رود هم عاملى 
براى غرق شدن کسانى مى شــود که این تفریح مرگبار را 

انتخاب مى کنند.
البته بیشترین آمار غرق شدگى مربوط به رودخانه هاست. در 
فصل تابستان به دلیل گرم شدن هوا و افزایش تمایل افراد 
به شــنا در دریا و رودخانه، همواره شمار تلفات غرق شدگى 
نسبت به دیگر فصل هاى سال بیشتر است، اما کانال هاى 
آب و استخرهاى کشاورزى هم دیگر عوامل منجر به غرق 
شدگى افراد در تابستان هســتند. در حال حاضر سه هزار و 
500 استخر ذخیره آب کشاورزى در استان اصفهان وجود 

دارد که هر کدامشــان تهدیدى براى کسانى است که تن 
به آب این محل ها مى زنند. در کنار این استخرها، سدهاى 
مخزنى در استان که در مناطق زاینده رود، قره قاچ و حنا در 
سمیرم، خمیران، باغکل خوانسار و کوچرى گلپایگان هستند 

آمار غرق شدگان در این مناطق را باال برده اند.
این آمارها باعث شــده که اکنون اصفهــان در رتبه پنجم 
آمارهاى غرق شدگى در کشور  قرار گیرد. آمارى که هر سال 
با گرم تر شدن هوا و خشکى زاینده رود، سهمى از قربانیان و 

فوت شدگان اصفهان را تشکیل مى دهد.

غرق شدگان 1400
سال 1400 آمار غرق شدگان گرچه به نسبت سال مشابهش 
کاهش یافت اما در این سال نیز 47 نفر در استان اصفهان 
شامل هفت زن و 40 مرد غرق شدند و جانشان را از دست 

دادند.
بیشترین تلفات غرق شــدگى این سال با 23 نفر مربوط به 
استخرهاى کشــاورزى و پس از آن رودخانه ها با 11مورد 
فوتى بود. استخر شــنا با 6 فوتى، دریاچه مصنوعى و سد 
سه فوتى، دریاچه طبیعى یک فوتى، کانال، چاه، حوض و 
حوضچه هر یک با یک مورد فوتى از سایر منابع آبى عوامل 

غرق شدگى در اصفهان هستند.

 کودکان، قربانیان اصلى غریق 
قد کوتاه و جثه کوچک، دو عاملى اســت که باعث شــده 
کودکان در صدر غرق شدگان قرار بگیرند. به گفته سخنگوى 
مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى اصفهان کودکان حتى 
در آب هاى کم عمق هم ممکن اســت غرق شــوند و به 

همین خاطر براى حفظ ایمنى آنها، باید از اطراف استخرها، 
دریاچه ها و پرتگاه ها دور نگه داشته شوند. عباس عابدى 
تأکید مى کند که مردم براى آب تنى وارد آب هاى جارى هم 
نشوند زیرا آب در حال حرکت حتى با عمق کم نیز خطر از 

بین رفتن تعادل فرد و غرق شدگى به دنبال دارد.
توصیه ها بر این است که با توجه به گذراندن بیشینه دما در 
فصل تابستان، شهروندان مناطق ایمن سازى شده را براى 
شنا انتخاب کنند و به نکات و توصیه هاى الزم توجه کافى 
داشته باشند و نکات ایمنى براى پیشگیرى از غرق شدگى 

را جدى بگیرند.

کم عمق هاى خطرناك 
در سال گذشته شهرستان لنجان بیشــترین میزان غرق 
شدگى را به خود اختصاص داد و جالب اینکه بر اساس آمارها 
شمار زیادى از موارد غرق شدگى نه در آب هاى عمیق بلکه 
در آب هاى کم عمق رخ داده است. سخنگوى سازمان آتش 
نشانى اصفهان علت این موضوع را شــیرجه در آب هاى 
کم عمق مى داند. به نظر کاوه آهنگران خطر ضربه به سر و 

نیز شکستگى گردن در آب هاى کم عمق بسیار زیاد است.

تیر خطرناك
بر اساس آمارها عمده تلفات غرق شدگى مربوط به فصل 
تابستان و ماه هاى گرم ســال و به خصوص ماه تیر است. 
در فصل تابســتان عالوه بر اینکه حجم ســفر ها افزایش 
مى یابد، تمایل به شنا و آب تنى هم به دلیل گرم بودن هوا 
بیشتر مى شــود که در صورت بى توجهى به نکات ایمنى 

مى تواند زمینه ساز بروز حوادث جبران ناپذیر و مرگ شود.

مرگ  24 نفر بر اثر غرق شدگى در استان اصفهان طى سال جارى  

آب تنى هاى مرگبار 

معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان با بیان اینکه در اولین ماه تابســتان با الگوهاى 
زودرس تابســتانه روبه رو شــدیم، افزود: دماى هواى 
اســتان در هفته اول تیر ماه بین 2 تا 3 درجه سانتیگراد 
گرم تر از شــرایط نرمال (عادى) بــود و در مناطق مرکز 
و شــرق اســتان حتى تا 4 درجه فراتر از نرمــال رفت و 
شهرســتانهاى گرمسیر در نیمه شــمالى استان بیشینه 
دماى قابل توجهى بیــن 45 تا 47 درجه ســانتیگراد را 

تجربه کردند.
نوید حاجى بابایى ابراز داشــت: از هفتــه دوم تیرماه تا 
هفته اول مردادماه انتظار داریم که دما به شــرایط عادى 

در تابســتان برسد و نســبت به بلند مدت یک تا 2 درجه 
سانتیگراد فراتر از نرمال باشد.

وى با بیان اینکه اصفهان هفتــه اول تیرماه، گرم ترین 
هفته تابستان را سپرى کرد، ابراز داشت: دماى 43 درجه 
سانتیگراد براى شهر اصفهان عمدتاً در اواخر ماه تیر شاهد 
بودیم و در واقع با یک گرماى زودرس تابســتانه رو به رو 

شدیم.
وى ادامه داد: هفته اى که گذشت تابستانى غیرعادى و در 
10 سال اخیر در اصفهان کم سابقه بود که هفت روز متوالى 
دما باالى 40 درجه تداوم داشت اما این روند را طى تابستان 

امسال انتظار نداریم.

مدیرکل میراث فرهنگى اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
تاکنون موردى از کشف مواد مخدر در بناهاى تاریخى استان 
اصفهان گزارش نشده است، گفت: ادعاى جاساز کردن مواد 

در بناهاى تاریخى بى اساس است.
على رضا ایزدى در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد: این موضوع 
در بازدید اخیر وزیر میراث فرهنگى، از پل تاریخى خواجو 
توسط یکى از شهروندان مطرح شد، در صورتى که این ادعاى 
شهروند صحت ندارد. وى افزود: هر روز توسط مأموران یگان 
حفاظت اداره کل میراث فرهنگى از تمام بناهاى تاریخى 
اســتان اصفهان به ویژه پل تاریخى خواجو بازدید به عمل 
مى آید، ضمن اینکه حجم بازدید و عبور و مرور شهروندان 

از بناهاى تاریخى بسیار زیاد است و فرد توزیع کننده به دلیل 
ازدحام جمعیت فرصتى براى جاساز کردن مواد در بنا یا سازه 
تاریخى ندارد. مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى استان اصفهان تصریح کرد: کافى است به آمار 
کشفیات و برخورد نیروى انتظامى استان اصفهان توجه شود؛ 
تاکنون در این آمار اشاره اى به جا ساز کردن مواد در بناهاى 
تاریخى نشده است. به گفته این مسئول، ممکن است فرد 
توزیع کننده مواد در محدوده بناى تاریخى اقدام به فروش 
کند، اما موردى از جاســاز کردن مواد مخدر و کشف آن در 
بناهاى تاریخى به اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان 

گزارش نشده است.

سهیل سنایى
دیروز آسمان خاکســترى رنگ اصفهان نشان مى داد 
کیفیت هواى کالنشهر اصفهان دوباره «قرمز» شده است. 
این وضعیت براى اصفهانى ها غریبه نیست. آنها خیلى 
وقت است با این شــرایط خو کرده اند و «هواى پاك» و 
آسمان آبى برایشان یادگارى شده است! پاییز و زمستان 
باید نگران سیطره ســرما بود و وارونگى هوا که باالخره 
خفه مان مى کند و تابستان نگران وزش باد که گردوغبار 

را به شهرمان مى آورد. حاال فعًال نوبت دومى است.
دیروز نشانگرهایى که اگر ســالم و روشن باشند(!) قرار 
اســت کیفیت هواى کالنشــهر اصفهان را به ساکنان 
این شــهر یادآورى کنند، همگى وارد محــدوده قرمز 
شــده و در بعضى نقاط شــهر، قرمز را هــم رد کردند و 
«بنفش» شدند. این وضعیت بسیار خطرناك باعث شد 
کارگروه اضطرار آلودگى هوا تشکیل جلسه بدهد و کلیه 
فعالیت هاى  آموزشى، ورزشى و تولیدى در استان اصفهان 

را تعطیل اعالم کند.
از طرفى مدیــر کل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان 
هشدار داده که تا امروز سه شنبه شاهد افزایش سرعت باد تا 

80 کیلومتر  بر ساعت در بعضى نقاط استان خواهیم بود که 
ارمغانش براى ما ریزش گرد و خاك در مناطق شمال شرق 
و  شهرستان هاى منطقه مرکزى استان از جمله اصفهان 
خواهد بود. این بادهاى شدید گرد و خاك را از نایین، انارك، 
جندق، خور و بیابانک و جنوب ســمنان بــه دور و اطراف 
اصفهان پخش مى کنند. البته آنطور که مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان معتقد است، اصلى ترین کانون 

آلودگى مربوط به جنوب استان سمنان است.
در این میان، معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان هم پیش بینى کرده طى یک ماه پیش رو، 
کانون هاى داخلى ریزگرد در استان فعال خواهند بود. حاجى 
بابایى مى گوید: پدیده باد و گردوخاك در مناطق شــرق، 
شمال شرق و مرکز اســتان از جمله شهرهاى اصفهان، 
اردستان، ورزنه، خوروبیابانک و نایین طى یک ماه آینده 

نسبت به شرایط نرمال (طبیعى) خود بیشتر خواهد بود.

یک معادله، یک مجهول
باورتان بشود یا نه، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان گفته است وقتى شش ماه اول سال با وقوع گرد 

و غبار در اســتان مواجه هستیم و شــش ماه دوم هم با  
وارونگى هوا پس این دیگر به عنوان یک بحران مطرح 
نیست چون همیشه با آن مواجه هستیم و فقط در صورتى 
که نتوانیم فعالیت هاى خود را با آن تنظیم کنیم با مشکل 
مواجه خواهیم شد. و باز باورتان بشود یا نه، معاون توسعه 
و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان هم گفته 
ریزگرد پدیده عادى شهر اصفهان شده و هواشناسى سعى 
مى کند براى موارد هایالیت (برجسته و مهم) این پدیده 
هشدار صادر کند.  به این ترتیب به نظر مى رسد که این 
دو اظهارنظر را باید عصاره دیدگاه مسئوالن ارشد استان 
درباره وضعیت خطرناك هوا در این اســتان قلمداد کرد؛ 
یعنى اینکه چاره اى نداریم و باید  بــا ریزگردها زندگى 
کنیم. این وســط فقط یک مجهول باقى مــى ماند؛ با 
این وضعیت پس چرا مدیر کل حفاظت محیط زیســت 
اســتان اصفهان گالیه مى کند دیروزکه هوا بسیار آلوده 
بود بسیارى از همشــهریان را در حال ورزش و دوچرخه 
سوارى دیده است؟! و اصًال چرا کارگروه اضطرار آلودگى 
هوا جلســه برگزار مى کند و بعضى فعالیت ها را ممنوع 

اعالم مى کند؟!

آسمان «خاکسترى»، وضعیت«قرمز» و دیدگاه هاى «سبز»
گرد و خاك در آسمان و زمین!

نصف جهان   برخى از پارك هاى اصفهان شــب ها 
به مکانى ناامن و پاتوقى براى اراذل و اوباش تبدیل 

مى شوند.
این پارك ها به این علت که روشنایى مناسبى ندارند 
انواع آسیب ها را به دنبال دارند. به گفته شهروندان، 
تاریکى هوا و نداشتن روشنایى در این پارك ها باعث 
کاهش امنیت تردد ســاکنان اطراف بوستان ها به 

خصوص در مناطقى مثل بیشه حبیب مى شود.
دعوا و درگیرى و سلب آســایش از کسانى که این 
پارك ها را براى تفریح انتخاب کرده اند تنها بخشى 

از مسائل و مشکالت مربوط به این مناطق است.
شــهروندان ایــن مناطــق مــى گوینــد: این
 بوســتان ها محل بازى بچه ها و تــردد جوانان و 
نوجوانان اســت و به علت امنیــت پایینى که دارد 
بســیارى از خانواده ها ترس این را دارند که براى

 بچه هایشان اتفاق ناگوارى بیافتد.
گفتنى است اگر روشــنایى کافى بوستان ها تأمین 
شــود، امکان وقوع بســیارى از این ناهنجارى ها 
در گوشــه هاى تاریک این بوســتان ها به حداقل 

خواهد رسید.

پارك هایى که میزبان اراذل است 

نصف جهــان   با توجه به اینکه وزارت بهداشــت از 
شناســایى 30مورد ابتالى قطعى به وبا و طغیان 
بیمارى در دو استان کرمانشاه و کردستان خبر داده 
است مردم اصفهان هم از این موضوع نگران هستند 
که ممکن اســت این بیمارى به شــکل اپیدمیک 

دربیاید.
بسیارى از مردم با شــنیدن این اخبار دچار ترس و 
نگرانى و اســترس شــده اند. آنها عنوان مى کنند 
که بال و پــر گرفتن این اخبــار در فضاى مجازى 
باعث مى شود مخاطبان در جریان اخبار غلط قرار 

گیرند و همین موضوع ترس بیشترى را به جان آنها 
مى اندازد.

آنها مى گویند با توجه بــه اینکه کرونا هنوز جامعه 
را در ترس و نگرانى نگه داشــته اســت مسئوالن 
بهداشــتى باید با دقت نظر بیشــترى در پرداخت 
اخبار و اطالع رسانى درست مواردى از بیمارى وبا 

را مشخص کنند.
این موضوع نه تنها باعث مى شود مردم در این زمینه 
موارد بهداشتى را رعات کنند بلکه کمتر دچار ترس و 

نگرانى خواهند شد.

طغیان وبا در فضاى مجازى!

نصف جهان   شــهردار فریدونشهر گفت: ساالنه به 
طور متوسط 650 میلیمتر بارندگى در فریدونشهر  
داریم که شرایط خاصى را براى معابر شهرى ایجاد 

مى کند. 
ابــراهــیــم بــــاتوانى افزود: در هر بارش برف 

بیش از 350 کیلومتر برف روبى به وسیله شهردارى 
فریدونشهر انجام مى شود که تخصیص سهمیه هاى 
ویژه قیر و همچنین ماشین آالت و تجهیزات برف 
روبى براى شهردارى هاى مناطق غربى استان را 

مى طلبد. 

تخصیص سهمیه قیر بیشتر به فریدونشهر

نصف جهان   شهردار خمینى شهر از اجراى آسفالت 
بلوار بهشت و شهید مؤذنى خبر داد.

على اصغر حــاج حیدرى به آغاز نهضت آســفالت 
در خمینى شــهر اشــاره کرد و افــزود: از ابتداى 
ســال جارى تاکنون عملیات آســفالت در محله 
اســفریز، کرتمان، اندوان و هرســتان انجام شده 
اســت و همچنین ورودى اصغرآباد را نیز آسفالت

 کرده ایم.
وى در بخش دیگرى از ســخنانش با بیان اینکه 
امســال  آزادســازى ورودى بلوار «سردار کرمى» 
انجام شده اســت، اظهار کرد: تخریب و آزادسازى 
در جوى آبــاد و جابه جایى پایه هاى شــبکه برق 
با هدف رفع خطر نیز از دیگر اقدامات شــهردارى 

خمینى شهر بوده است.

آسفالت بلوار «بهشت» و «شهید مؤذنى» خمینى شهر 

نصف جهان   برخى از عطارى ها نقش پزشکان را بازى 
مى کنند این در حالى است که آنها دانش کافى در این 

زمینه را ندارند.
تجویز دارو، مشاوره و فروش قرص هاى ترك اعتیاد 
و کپسول هاى الغرى و چاقى از جمله فعالیت هاى 
عادى عطارى ها به شمار مى رود و این در حالى است 
که از لحاظ قانونى در برخى موارد فروختن ترکیبات 
نادرست تخلف به شمار مى رود و باید مطابق با قانون 

با آنها برخورد  شود. 
در بســیارى از مواقع عطارى ها تنها مــى توانند به 
فروش گیاهان دارویى اقدام کرده و حق مشــاوره و 
تجویز ندارند اما برخى از آنها از ناآگاهى مشتریانشان 
استفاده کرده و اقدام به نسخه پیچى گیاهان دارویى 

هم مى کنند و این موضوع تبعات ناخوشایندى براى 
مصرف کنندگان در پى دارد.

گفتنى است بســیارى از مردم این تفکر را دارند که 
داروهاى گیاهى ضررى براى بدن ندارد و اگر اشتباه 
هم مصرف شود مشکلى ایجاد نخواهد کرد در حالى 
که اینطور نیست و ممکن است تبعات جبران ناپذیرى 

داشته باشد.
رئیس رسیدگى به شکایات و بازرسى اتحادیه گیاهان 
دارویى به شــهروندان هشدار مى دهد اینکه گیاهان 
دارویى اثرات الغرکننده یــا چاق کننده دارند، امرى 
بدیهى است؛ اما فقط 24نفر از اعضاى اتحادیه گیاهان 
دارویى حق تجویز یا مشاوره دارند و سایر اعضا توجیه 

شده اند که باید به فروش گیاهان دارویى بپردازند.

عطارهاى قالبى در نقش پزشک

نصف جهان   فرماندار شهرستان لنجان گفت: بیش 
از 40 هزار مترمربع از زمین هاى شهر چمگردان به 

طرح اقدام ملى مسکن تخصیص یافت. 

حمیدرضا محمدى فشارکى افزود: با این اقدام، دیگر 
نیاز نیست که شهروندان چمگردانى براى مسکن دار 

شدن به شهرهاى همجوار مهاجرت کنند.

تخصیص اراضى چمگردان به طرح اقدام ملى مسکن 

نصف جهــان  در آیینــى همزمان بــا چهلمین روز 
شهادت «خلبان قاسم زمانى» از تابلوى میدانى به 

نام این شهید در شهر خورزوق رونمایى شد.
فضل ا... هاشمى، شهردار خورزوق گفت: این میدان 
در کنار منزل این شــهید واقع شده و با هدف اداى 

احترام به مقام شامخ شــهدا و به پاس رشادت ها و 
خدمات این شهید خلبان، نام این میدان به نام این 
شهید نامگذارى شد. گفتنى است؛ قاسم زمانى سوم 
خرداد در حادثه سقوط یک فروند جت آموزشى در 

انارك به درجه رفیع شهادت نائل شد.

رونمایى از تابلوى میدان «شهید زمانى» 
در خورزوق
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هیئت مدیره توییتر به اتفاق آرا قرارداد تصاحب این شرکت توسط ایالن ماسک، میلیاردر آمریکایى 
و مدیرعامل شرکت خودروسازى تسال و شرکت فضایى اسپیس ایکس، را تصویب کرد.

هیئت مدیره توییتر به اتفاق آرا قرارداد تصاحب این شرکت توسط ایالن ماسک، میلیاردر آمریکایى 
و مدیرعامل شرکت خودروسازى تسال و شرکت فضایى اسپیس ایکس، را تصویب کرد.

بر اســاس پرونده جدید کمیســیون بورس و اوراق بهادار آمریکا که توســط سایت تک کرانچ 
TechCrunch فاش شد، این پیشنهاد اکنون به سهامداران توییتر ارسال مى شود، آنها در جلسه 

ویژه سهامداران در مورد تایید این معامله راى خواهند داد.
این جلسه که قبل از پایان ســال جارى میالدى برگزار مى شود، به سهامداران اجازه مى دهد تا 

تعیین کنند که آیا پیشنهاد 44 میلیارد دالرى ماسک را قبول مى کنند یا خیر.
سهامداران توییتر اگر این کار را انجام دهند، حق دریافت 54,20 دالر نقدى براى هر سهم از سهام 

خود را خواهند داشت. این مبلغى است که در آخرین روز معامالتى قبل از افشاى تصاحب 9 درصد 
از سهام توییتر توسط ماسک، ارزش گذارى شده است.

در این پرونده، هیئت مدیره توییتر به سهامداران توصیه کردند که به توافقنامه ادغام رأى دهند و 
در عین حال با مبلغ پیشنهادى موافقت کنند.

بر اساس این گزارش، ماسک نیز به افزودن توییتر به دارایى هاى خود، که شامل تسال و اسپیس 
ایکس مى شود، بسیار نزدیک تر خواهد شد.

ماسک گفته است که قصد دارد توییتر را خصوصى کند، تالش هاى تعدیل را کنار بگذارد و این 
پلتفرم را سودآورتر کند. او همچنین تایید کرد که صفحه توییتر دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق 

آمریکا را به وى باز خواهد گرداند.ـ

از زمان ارائه این پیشنهاد، ماسک بارها مدعى شده است که توییتر براى فاش کردن تعداد 
واقعى ربات هاى هرزنامه و حساب هاى جعلى در این پلتفرم، که به گفته این شرکت حدود 

5 درصد است، اقدام کافى انجام نمى دهد.
در اوایل ماه جارى میالدى، ماسک تهدید کرد که از قرارداد عقب نشینى خواهد کرد و مدعى شد 
که توییتر قرارداد را نقض مى کند و باعث شد توییتر به او اجازه دسترسى به داده هاى خود بدهد.

توییتر با وجود اینکه ماسک نشانه هایى از دلسردى از خود نشان داده است، به طور پیوسته براى 
بستن این قرارداد تالش کرده است.

این شرکت اکنون بیش از هر زمان دیگرى به تکمیل این قرارداد نزدیک شده است، اگرچه موانع 
نظارتى فراوانى به ویژه در مناطقى مانند اروپا باقى مانده است.

با قابلیــت جدید گــوگل کــروم در سیســتم عامل 
ios مى توانیــد گذرواژه هــاى خــود را ذخیــره 

کنید.
 (M۱۰۴) اخیرا شرکت اپل نســخه جدید مرورگر
خود را براى کاربرانش به اشتراك گذاشته که به 
آن ها امکان مى دهد تا گذر واژه هاى خود را در 
کروم ذخیره کنند و به راحتى وارد حساب هاى 

کاربریشان شوند.
نســخه M۱۰۴ همچنین به کاربران اجازه 
مى دهد تــا مرورگرى ایمن و پیشــرفته 
در گوشــى هوشــمند خود و آیپد داشته

 باشند.
مرورگــر ایمــن و پیشــرفته، وقتى در 

iPhone یــا iPad کاربــران فعال مى شــود، 

بررسى مى کند که آیا وب ســایت ها خطرناك هستند 
یا خیر.

همچنین، هنگامى که افراد اطالعات کاربرى خود را 
در یک وب سایت وارد مى کنند، اگر نام کاربرى و رمز 
عبور شــان به دلیل نقــض داده هــا در معرض خطر 
قرار گرفته باشــد، Chrome به آن ها هشدار مى دهد 
ســپس از مخاطبان مى خواهد که گذر واژه را در همه 

جا تغییر دهید.
همچنین این نســخه کروم به کاربران اجازه میدهد تا 
سایت ها را به زبان دلخواه خود ترجمه و 

از آن استفاده کنند. 
به روزرســانى کروم در نسخه هاى 
ios انجــام کار هایــى مانند پاك 

کردن داده هاى مرور یــا باز کردن 
یک برگه ناشناس را در iOS آسان تر 

مى کند.
 این مروگر براى حذف سابقه جستجو، 
کاربران را به صفحه اى مى برد تا داده هاى 
مرور خود را پــاك کنید؛ و اگــر به دنبال 
اطالعاتــى در مورد آن تنظیــم به صورت 
آنالین بودیــد، همچنان نتایج جســتجوى 
پیشنهادى را در زیر اقدام پیشنهادى مشاهده خواهید 

کرد.
 گوگل همچنین منوى ســه نقطه  را به روزرسانى کرد 
تاقابل اسکن باشد و مهم ترین مقاصد مانند تاریخچه، 
گذرواژه ها و تنظیمات را برجســته کند. این شــرکت 
گفت: "مقصد هاى پرکاربرد کاربران در باالى فهرست 

قرار دارد."

9 ترفند کـــــاربردى واتساپ وب که باید بلد باشید

شــرکت متا براى جلــب رضایــت کاربران 
جوان خود از برنامــه Discord الهام گرفته 
و قابلیت هایــى به گروه هــا و کانال هاى 

فیسبوك اضافه کرده است.
بــه گفته شــرکت متــا، مهندســان به 
گروه هاى فیسبوك قابلیت هایى را براى 
جلب رضایــت کاربران جــوان اضافه 

کرده اند.
 روز سه شــنبه، شــرکت متا اعالم 
کرد:"در حــال آزمایــش و اضافه 
کردن ویژگى هاى جدید به گروه هاى 

فیسبوك هستیم که بسیارى از قابلیت هاى فعلى آن 
را افزایش مى دهد. " 

در میان این تغییرات ، توسعه دهندگان به گرو  ه هاى این 
شــبکه اجتماعى یک نوار کنارى و منوى جدید درون 

گروهى اضافه کردند.
نوار کنارى دسترسى به گروه هاى مورد عالقه شما را 
ارائه مى دهد و به روزرســانى هاى کوچکى را در مورد 
فعالیت اخیــر آن ها درج مى کند.  این نــوار  همچنین 

داراى گزینه هایى براى ایجــاد، یافتن و پین کردن 
گروه ها است.

تغییر رابط کاربرى دیگر وجود یک منوى 
جدید درون گروهى اســت. به گفته متا، 
این منــو داراى رویدادها، فروشــگاه ها و 
کانال هاى متنوعى است تا ارتباط با دیگران 
در مورد موضوعات مورد عالقه تان را آسان تر 

کند. 
متا یک ویژگى جدید دیگر نیــز به گروه هاى 
فیســبوك معرفى کرده که به کاربران امکان 
مى دهد فضا هاى کوچک ترى (کانال ها) را براى 

ارتباط افراد با گروه هایشان فراهم کنند.
کانال هــاى چت براى بحث هاى چت متنى هســتند. 
کانال هاى صوتى براى مکالمات صوتى هســتند (اما 
یکى از اسکرین شات ها نشــان مى دهد که دوربین ها 
مى تواننــد در طول این مکالمات روشــن باشــند) و 
کانال هاى فید به نظر مى رسد فید هاى کوچک ترى را 
در یک گروه ایجاد مى کنند، که در آن هر فید حول یک 

موضوع خاص متمرکز است.

اپلیکیشن جدید یک شــرکت عرضه کننده انواع مبلمان به کاربران امکان مى دهد مبلمان موجود در 
منزل خود را حذف و انواع مبلمان جایگزین را به صورت مجازى به خانه خود آورند.

 آرس تکنیکا اعالم کرد، ممکن اســت برنامه هاى موبایلى واقعیت افزوده را دیده باشــید که به شما 
امکان مى دهند مدل هاى سه بعدى مبلمان را با استفاده از دوربین گوشى در خانه خود جانمایى کرده 
و امتحان کنید، اما یک برنامه جدید این ایده را با کمک فناورى یادگیرى ماشــینى به سطح جدیدى 

ارتقا داده است.
این اپلیکیشن به شما امکان مى دهد تا اتاق خود را به صورت سه بعدى اسکن 
کنید، سپس با جانمایى مجازى محصوالت در فضاى اتاق، وسایل موجود 

را مرتب کرده و به هم ریختگى آنها را حذف کنید.
قابلیت حذف یک تکه از مبلمان و برداشتن سوژه هاى مختلف از پس زمینه 
از جمله امکانات این نرم افزار است که در برخى گوشى هاى هوشمند مانند 
آیفون و پیکســل هم وجود دارند. این ویژگى ها توســط فناورى هوش 

مصنوعى اعمال مى شوند.
در حال حاضــر، این برنامــه فقط در دســتگاه هاى مجهز به 
سیســتم عامل آى او اس و وب در دسترس خواهد بود. اما 
تا چند ماه آینده یک نســخه اندرویدى از آن را منتشــر 

مى شود.
 آیفون ها و آى پدهاى داراى حســگر لیدار بهترین 
عملکرد را پس از نصب این اپلیکیشن خواهند 
داشت، اما سایر دســتگاه هاى مجهز به 

iOS نیز پشتیبانى خواهند شد.

اپلیکیشن حذف و اضافه مبلمان از راه رسید

ى و ن ور ز ر ن ى ى ل ى ن
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ارتقا داده است.
این اپلیکیشن به شما امکان مى دهد تا اتاق خود را
کنید، سپس با جانمایى مجازى محصوالت در ف
را حذف کنی ریختگى آنها و به هم را مرتب کرده
قابلیت حذف یک تکه از مبلمان و برداشتن سوژه
جمله امکانات این نرم افزار است که در برخى از
آیفون و پیکســل هم وجود دارند. این ویژگى

مصنوعى اعمال مى شوند.
در حال حاضــر، این برنامــه فقط د
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اگر جزو آن دسته افرادى باشید که بیشتر کارهایتان را با لپ تاپ و کامپیوتر انجام مى دهید، حتماً ضرورت و سهولت استفاده از نسخه تحت وب پیام رسان واتساپ را به خوبى درك مى کنید. استفاده از 
تلفن همراه حین کار با لپ تاپ مى تواند تمرکز شما را مختل کند،   از سوى دیگر، براى ارسال برخى اسناد و فایل هاى که در داخل لپ تاپ موجود هستند، استفاده از 

نسخه تحت وب خیلى آسان تر است. تمام این موارد باعث شده تا استفاده از این نسخه براى افزایش بهره ورى کارى ضرورى باشد. 
با این حال، راه ها و ترفندهاى مختلفى براى استفاده آسان تر و کارآمدتر از نسخه تحت وب واتساپ نیز 

وجود دارد. در این مقاله قصد داریم به معرفى چند مورد ترفند واتســاپ 
وب بپردازیم.
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1. استفاده از کلید هاى میانبر در واتساپ وب
براى اینکه بتوانید بهترین اســتفاده را از نسخه تحت وب 
واتساپ داشته باشید، باید برخى کلیدهاى میان بر کیبورد را 
بهتر یاد بگیرید. استفاده از این کلیدها به شما کمک مى کند 

تا تمام کارها را خیلى سریع تر و راحت تر انجام دهید.
در ادامه لیســتى از کلیدهاى میان بر در محیط تحت وب 

واتساپ را به شما معرفى مى کنیم:
Ctrl + Alt + Shift + U: نشانه گذارى به عنوان خوانده نشده

Ctrl + Alt + Shift + M: بى صدا کردن

Ctrl + Alt + E: آرشیو کردن چت

Ctrl + Alt + Backspace: حذف کردن چت

Ctrl + Alt + Shift + P: سنجاق کردن چت

Ctrl + Alt + / (forward slash): جستجو

Ctrl + Alt + Shift + F: جستجو در همین چت

Ctrl + Alt + N: صفحه چت و گفتگو جدید

Ctrl + Alt + Shift + N: ایجاد گروه جدید

Ctrl + Alt + P: صفحه پروفایل و درباره شما

Ctrl + Alt + , (comma): تنظیمات

2. تایپ  کردن و جســتجوى ایموجى ها با 
استفاده از صفحه کلید

چت کردن و ارسال پیام بدون استفاده از ایموجى  و شکلک ها 
تکمیل نمى شود. این شکلک ها واقعًا  بخش مهمى از فرآیند 
تالش براى بیان احساســات از طریق کلمات را شــامل 
مى شوند و در این زمینه به ما کمک مى کنند. ولى اگر جزو 
کاربران نسخه تحت وب و یا اپلیکیشن ویندوز واتساپ بوده 
باشید، حتمًا  مى دانید که تغییر حالت دست ها از روى صفحه 
کلید به روى موس (Mouse) براى ارســال یک ایموجى 
چقدر دشوار و خسته کننده است. شــما باید با موس روى 
بخش ایموجى ها کلیک کرده و سپس شکلک مورد نظرتان 
را پیدا و ارسال کنید. خوشبختانه، ترفند و راه حل ساده ترى 
براى انجام این کار هم وجود دارد کــه در ادامه  این مقاله 

پیرامون ترفند واتساپ وب به آن مى پردازیم.
زمانى که همچنان مشــغول تایپ کردن پیــام خودتان با 
کیبورد هستید، تنها کافى است که : (دونقطه) را به همراه 
2 حرف اول اســم ایموجى مورد نظرتــان را تایپ کنید تا 
لیستى از ایموجى هاى مرتبط براى شما نمایش داده شود. 
البته یادتان باشد، طبعاً  باید 2 حرف اول نام آن ایموجى به 
انگلیســى را تایپ کنید. مثال در عکس زیر ما سعى کردیم 
با نوشــتن حروف اول کلمه  thumb (انگشــت شست)، 

ایموجى هاى مرتبط را لیست کرده و به شما نمایش دهیم.
بعد از اینکه لیستى از این شکلک ها براى شما نمایش داده 

شد،  مى توانید با اســتفاده از جهت هاى کیبورد روى آن ها 
عبور کرده و گزینه مورد نظرتــان را انتخاب کنید. در انتها، 
با فشردن دکمه Enter، انتخاب شــما قبول شده و ارسال 

مى شود.
عالوه بــر این، شــما مى توانیــد با فشــردن دکمه هاى 
Shift+Tab، بــه پنــل ایموجى ها، GIFھا و اســتیکرها 

دسترســى پیدا کنید. براى انتخاب میان این 3 گزینه، باید 
دکمه هاى Shift+Tab را مجدداً بفشــارید. براى انتخاب 
میان گزینه هاى موجود در هرکدام از لیست ها هم مى توانید 

از دکمه هاى جهت روى صفحه کلید استفاده کنید.

3. تبدیل خودکار حروف به شــکلک ها در 
واتساپ وب

براى اســتفاده از برخى از ایموجى ها نیازى به وارد کردن 
ترکیب : (دونقطه) و اسم ایموجى نیست. یکى از ویژگى هاى 
دیگر نســخه تحت وب واتساپ این اســت که حروف و 
شکلک هاى نوشــتارى قدیمى و کالســیک را به صورت 
خودکار به ایموجى هاى امروزى تبیدل مى کند. از این لینک 
مى توانید لیست مفیدى از این شــکلک هاى کالسیک و 

طریق نوشتن آن ها را مطالعه کنید.
استفاده از این ایموجى ها در ابتدا شاید کمى دشوار و زمان گیر 
باشد، ولى اگر براى مدتى بیشتر تمرین کنید، بدون شک 
تاثیر خیلى زیادى در ســرعت کار کردن شــما در محیط 

واتساپ خواهد داشت.
با این حال، تبدیل خودکار حروف به شــکلک 
و ایموجى ها گاهــى اوقــات مى تواند خیلى 
اذیت کننده و مزاحم باشــد. ولى نیازى نیست 
نگــران این موضوع باشــید، چراکــه راه حلى 

براى غیرفعال کــردن این ویژگى وجــود دارد. 
تنهــا کارى که الزم اســت انجــام دهید، 

 WhatsApp Emoticon استفاده از
Preserver  است.

نرم افــزار Tampermonkey را 
نصب کنید؛ یک نرم افــزار مدیریت 

userscript که به شما اجازه مى دهد فعال 

و غیرفعال کردن اسکریپت ها روى مرورگرهاى 
مختلف را کنترل کنید.

وارد WhatsApp Emoticon Preserver شوید.
روى دکمه آبى  Install کلیک کنید.

حــال صفحه/تب واتســاپ تحــت وب را مجدداً 
بارگذارى کنید.

یادتان باشد، بعد از انجام این کار همچنان ایموجى ها روى 
صفحه شما نمایش داده مى شوند، ولى گیرنده  پیام آن ها را 

به صورت متن ساده دریافت خواهد کرد.

4- اســتفاده از چندین حســاب کاربرى 
واتساپ روى یک کامپیوتر

خیلى از شما ممکن است چند سیم کارت داشته و بنابراین 
چند حساب کاربرى واتساپ داشته باشــید. همانطور که 
احتماًال مى دانید، شما نمى توانید چند تب را در مرورگر خود 
باز کرده و در هرکدام یک حســاب کاربرى جداگانه را وارد 
کنید. یکى از کاربردى ترین موارد ترفند واتســاپ وب به 

همین موضوع اختصاص دارد.
بهترین روش براى اســتفاده از چند حساب کاربرى واتس 
اپ  تحت وب روى یک لپ تاپ این است که از یک مرورگر 
جداگانه و یــا از صفحات امن Incognito اســتفاده کنید. 
از این روش مى توانید براى اســتفاده همزمــان از بیش از 
یک حساب کاربرى استفاده کنید. بنابراین، اگر با استفاده 
از مرورگر گوگل کروم وارد حســاب کاربرى واتساپ خود 
شده اید، بهتر اســت یک صفحه در حالت Incognito نیز 
باز کنید و در آن صفحه مجدداً وارد حســاب کاربرى جدید 
دیگرى شوید. توصیه دیگر ما نیز این است که از مرورگرهاى 
جایگزین دیگرى مثل Firefox، Microsoft Edge و یا … 

استفاده کنید.
با این حــال، این موضوع یادتان باشــد کــه در صفحات 

Incognito تنها براى یک ساعت مى توانید در 

حساب واتساپ خود الگین بمانید. چراکه بعد 

از 1 ساعت به صورت خودکار از حســاب خارج مى شوید و 
مجدداً باید براى ورود اقدام کنید.

معرفى اپلیکیشن AutoResponder for WhatsApp؛ 
پاسخگوى خودکار واتساپ

5- خواندن پیام ها بدون تیک آبى
تا زمانى کــه تیک آبــى را فعال کرده باشــید، مخاطبان 
 WhatsApp مى توانند زمان دقیق خواندن پیام هــا را در
خود ببینند. اگر مى خواهید این ویژگــى را غیرفعال کنید، 
مى توانید آن را در تلفن همراه خود خاموش کنید تا رســید 
خواندن (تیک آبى) براى مخاطب شما ارسال نشود. با این 
حال، ترفند جذابى هم در محیط واتســاپ تحت وب براى 

انجام این کار وجود دارد.
براى اینکه بتوانید ارسال رسید خواندن براى مخاطب خود 
را فعال کنید و پیام هاى او را بدون آبى رنگ شدن تیک ها 
بخوانید، از این کارها و ترفند واتساپ وب مى توانید استفاده 

کنید:
1- صفحه چت را در پنجــره وب WhatsApp باز کنید.

2- پنجره دیگرى را باز کنید. انــدازه آن را کوچک کنید تا 
همچنان بتوانید صفحه چت واتساپ را در پس زمینه تماشا 
کنید (یا اینکه آن ها را در کنار یکدیگــر قرار دهید تا هر 2 
آن ها کامل قابل مشاهده باشد).3- روى دکمه پنجره جدید 
(New Window) کلیک کرده و نشانگر موس را در همانجا 
نگاه دارید. ایــن مرحله کامالً  حیاتى اســت، چراکه رایانه 
شما فکر مى کند شــما در حال کار روى پنجره 

دیگرى هســتید. 4- در همین حین، پیام ها در پنجره چت 
WhatsApp شما بارگیرى مى شوند و شما مى توانید آن ها 

را بدون اینکه به صورت خوانده شده عالمت گذارى شوند، 
بخوانید. در این حالت، پیام ها همراه با 2 تیک خاکســترى 
رنگ خواهند بود. چراکه حساب کاربرى شما آنالین بوده و 
پیام ها دریافت شده اند، ولى واتساپ تصور مى کند که هنوز 
آنها را مطالعه نکرده اید.5- هروقت که تمایل داشتید پیام ها 
را به صورت خوانده شده عالمت گذارى کنید و 2 تیک آبى 
براى مخاطب ارســال شود،  شــما مى توانید مجدداً روى 
پنجره ى صفحه چت واتســاپ در مرورگر کلیک کنید تا 
تیک ها فوراً آبى شوند. استفاده این روش اگرچه آسان است 
و کارایى جالبى دارد. اما محدودیت هایى را نیز به همراه دارد. 
یکى از اصلى ترین محدودیت ها این اســت که شما فقط 
مى توانید محتواى یک چــت را در هر زمان بخوانید. با این 
حال، شاید همیشه و به صورت روزمره به این ترفند احتیاج 
نداشــته باشــید و تنها در مواقعى خاص نیاز باشد تا چنین 

کارى انجام دهید.

6- اســتفاده از افزونــه WAToolkit براى 
پیش نمایش پیام ها

افزونه WAToolkit براى مرورگر گوگل کروم طراحى شده 
و کاربرانى که از آن اســتفاده مى کنند به طیف مختلفى از 
ویژگى هاى اضافى نسخه تحت وب واتساپ دسترسى پیدا 
مى کنند. به عنوان مثال، این افزونه به شما کمک مى کند 
تا پیام ها را بدون ارســال تأیید خوانده شده (تیک هاى آبى 
رنگ)، بخوانید. به صورت کلى، این افزونه 2 ویژگى اصلى 

و ترفند واتساپ وب را در اختیار کاربران خود قرار مى دهد.
نوتیفیکیشن هاى پس زمینه: زمانى که پیام جدیدى 
را در نرم افزار واتســاپ دریافت مى کنید، دیگرى 
احتیاجى نخواهید داشــت که براى 
خوانــدن آن پیام بــه صفحه/تب/

پنجره واتساپ خود بازگردید. دکمه  
WAToolkit در نوار ابــزار مرورگر به 

شما نمایش مى دهد که چه تعداد پیام 
خوانده نشده دارید. تنها کافى است که 
نشــانگر موس را روى این آیکن برده تا 
پیش نمایشــى از پیام هاى دریافت شده را 
مطالعه کنید. با انجام این کار، شما مى توانید 
پیام هــاى دریافت شــده را بدون ارســال 

تیک هاى آبى رنگ مطالعه کنید.
حباب هاى تمام عرض: به صورت پیش فرض، 
حباب هاى پیام ها در محیط واتســاپ به صورت 
تمام عرض نیســتند. به همین خاطر اســت که 
پیام هاى نســبتًا طوالنى تر را به صورت چندخطى 
مشــاهده مى کنید (حتى اگر این پیام ها در یک خط 
کامل و طوالنى تر در ابعاد صفحه نمایشگر کامپیوتر شما 

هم جا مى شدند). 
افزونه WAToolkit این مشــکل را برطرف کرده پیام هاى 
واتساپ را به صورت خطوطى با طول کامل نمایش مى دهد. 
بنابراین هر خط طوالنى تر شده و تعداد خطوط پیام ها کمتر 

مى شود. براى دانلود افزونه WAToolkit براى مرورگر گوگل 
کروم مى توانید از لینک زیر استفاده کنید.

7- فعالسازى حالت تاریک در واتساپ وب
پیش از اینکــه ویژگى حالت تاریک در نســخه تحت وب 
واتساپ به صورت عمومى رونمایى شــود، استفاده از این 
قابلیت براى مدتى بسیار طوالنى شبیه به یک راز بود. براى 
فعال ســازى این حالت شــما باید در کدهاى مرورگر خود 
دســت کارى مى کردید. ولى امروزه دیگر احتیاج به انجام 
چنین کارى نیســت، چراکه مى توانید حالــت تاریک را از 
طریق بخش تنظیمات فعال و یــا غیرفعال کنید. به منظور 

فعال سازى این ویژگى، مسیر زیر را پیش بگیرید:
1. روى 3 نقطه  عمــودى باالى صفحه کلیــک کنید تا 
منو باز شــود2. روى تنظیمات (Settings) کلیک کنید.

3. روى Themes کلیک کنید.4. گزینه Dark را انتخاب 
کنید.5. روى OK کلیک کنید.

8- تغییر پس زمینه گفتگوها
یکى از ترفندهاى واتســاپ وب، تغییــر صفحه و محیط 
چت ها و گفتگوهاست. اگر مى خواهید رنگ و لعاب بهترین 
به محیط این پیام رسان ببخشید و آن را باب میل خودتان 
 (Wallpaper) طراحى کنید، باید رنگ و یا تصویر پس زمینه
را تغییر دهید. شما حتى مى توانید طرح پس زمینه را نیز بر 
اساس ســلیقه خودتان انتخاب کنید. انجام این کار بسیار 

آسان و ساده است.
1. بعد از دانلود واتســاپ وب و اجــراى آن، روى 3 نقطه   
عمودى باالى صفحه کلیک کنید تا منو باز شــود.2. روى 
 Chat کلیک کنیــد.3. روى گزینه (Settings) تنظیمات

Wallpaper کلیک کنید.4. یک رنگ را انتخاب کنید.

 Add WhatsApp  5. شما همچنین مى توانید تیک گزینه
Doodles را برداشته و آن ها را حذف کنید.

9. تغییر شکل پیام هاى واتساپ
حتماً براى پیش آمده که در یک پیام دلتان بخواهد روى یک 
 Bold کلمه تاکید بیشترى داشته باشــید. استفاده از امکان
 Microsoft کردن کلمات در محیط نرم افزارهایــى مانند
Word کار دشوارى نیست. انجام این کار به عنوان یکى از 

ترفندهاى واتساپ وب هم کامًال ساده است. به منظور تغییر 
شکل پیام ها و کلمات در محیط واتساپ وب، شما چند روش 

را مى توانید به کار بگیرید:
برجسته (Bold) کردن متن: براى انجام این کار یک 
ســتاره (*) را در دو طرف متنى که مى خواهید Bold شود 

قرار دهید.
کج کردن (Italic) کردن متن: بــراى انجام این کار 
 Italic یک زیرخط (_) را در دو طــرف متنى که مى خواهید

شود قرار دهید.
ط روى متن: بــراى انجام این کار یــک کاراکتر (~) را 
در دو طرف متنى قرار دهید کــه مى خواهید روى آن خط 

کشیده شود.
حروف با فاصله: اگر مى خواهید فاصله بیشــترى بین 
حروف هر کلمه ایجاد شود، مى توانید 3 کاراکتر (”`) را قبل 

و بعد از بخش مورد نظرتان از متن درج کنید.
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بوى بد تنفسى پس از مصرف لبنیات 
بسیار شایع است و افراد همواره به دنبال یافتن راهى براى 
رهایى از آن هستند. لبنیات یکى از بهترین منابع براى تامین نیاز هاى اساسى بدن 
مانند کلسیم و پروتئین است. با این حال، بسیارى از افراد پس از مصرف لبنیات شاهد بوى بد تنفسى 
هستند. سوالى که همواره مطرح مى شود این است که دلیل بروز این بو چیست و چگونه مى توان از دست آن خالصى یافت؟

متخصصان مى گویند کمتر کسى به این نکته توجه دارد که دهان بخشى از سیستم گوارش انسان است و نخستین مرحله هضم غذا با جویدن 
در دهان آغاز مى شود. میلیون ها باکترى در دهان از ذرات مواد غذایى که انسان مصرف مى کند بهره مى برند و در مقابل بوى نامطبوعى را از خود 
منتشر مى کنند.متاسفانه میکروب ها زمانى که ترکیبات شیر مانند الکتوز، پروتئین ها و چربى ها را مورد هضم قرار مى دهند میزان بیشترى هیدروژن 
سولفید آزاد مى کنند. به همین دلیل هم برخى افراد پس از خوردن شیر احساس مى کنند که دهانشان بوى تعفن مى دهد. هیدروژن سولفید یکى از 

شناخته شده است.نامطبوع ترین گاز هاى 
این بوى ناخوشایند را فهمیدیم، چگونه مى توانیم از آن خالصى یابیم؟حال کــه دلیل بروز 

این  است که نمى توانید به طور کامل این بو را از دهان خود رفع کنید، با این حال مى توانید با حقیقت 
را کنترل کنید. باکترى هاى گرم منفى همانند اى کولى و کالمدیا در زیر الیه هاى لثه و اقداماتى آن 

دندان و شیار هاى زبان شما مخفى شده اند.
متاسفانه دهانشویه ها نمى تواند باعث از بین رفتن این باکترى هاى گرم منفى شود و استفاده 
از این مواد حتى مى تواند شــرایط را بدتر کند. دهانشویه باعث 
مرگ تمامى باکترى ها از جمله باکترى هاى مفید دهان مى شود 

که این موضوع بر مشکالت دهان مى افزاید.
در این رابطه توصیه مى شود افراد دســتکم روزانه دو بار با 
خمیردندان هاى حاوى سطح باالى فلوراید مسواك 
بزنند. اگر دهانتان بوى به شــدت متعفنى مى دهد، 
توصیه مى شود پس از هر وعده غذایى مسواك بزنید. 
اطمینان یابید در فرآیند مســواك زدن مناطقى که 
باکترى ها مخفى شده اند را به خوبى تمیز مى کنید. 
انجام مرتب این کار به مرور به کنترل مشــکالت دهان 

کمک مى کند.

همه خطرات یک رژیم غذایى پرطرفدار

1

2

3
45

رژیم غذایــى کتوژنیک که 
پرچرب، کم کربوهیــدارت و پرپروتئین 

است معموال براى کاهش وزن اتخاذ مى شود. اما 
محققان این نوع رژیم را مضر مى دانند و معتقدند که 

افراد را در خطرات بالقوه قرار مى دهد.
اگر تصمیم دارید با استفاده از رژیم غذایى کتوژنیک 

از وزن اضافه تان بکاهید، بهتر است قبل از آن از 
خطرات این رژیم غذایى آگاه شوید:

مصرف کربوهیدرات در این نوع رژیم غذایى بســیار محدود 
و کمتر از 5 گــرم در روز اســت. این روش به بدن شــوك 
وارد مى کنــد. از آنجایى که بدن تان در این حالت شــروع به 
ذخیره ســازى کربوهیدرات و براى تامین انرژى شــروع به 
مصرف کتون و چربى مى کند، در فرد عالیمى شبیه عالیم ابتال 
به آنفلوآنزا پدیدار مى شــود. کتون موادى است که از سوختن 
چربى هاى کبد حاصل مى شود. از عالیم ابتال به کتون مى توان 

به سردرد، سرگیجه، تهوع و یبوست اشاره کرد.

حفظ کرده و از التهاب هاى موجود در بدن مى کاهند.سیستم گوارش، سالمت سیســتم ایمنى بدن و حال روحى و ذهن فرد را گوارشى مبتال مى شود. باکترى هاى مفید روده عالوه بر اثر مفیدشان روى کربوهیدرات فراوان و سرشار از فیبر هســتند. درنتیجه، فرد به مشکالت فرد تامین نمى شود. میوه ها، ســبزیجات، غالت کامل و حبوبات حاوى از آنجایى که رژیم غذایى کتوژنیک کم کربوهیدرات است، نیاز به فیبر روزانه 

ابتال به آنفلوآنزاى کتو

 صدمه به کلیه

ربى حیوانى فــراوان مانند تخم مرغ، 
مواد غذایى حــاوى چ

گوشت و پنیر پاى ثابت رژیم غذایى کتوژنیک هستند. مصرف 

مقادیر باالى این مواد غذایى فرد را در خطر ابتال به سنگ کلیه 

قرار مى دهد. این نوع خوراکى ها خون و ادرار را اسیدى تر کرده 

 در نتیجه دفع کلسیم در ادرار بیشتر مى شود.
و

ها نشــان داده که رژیم غذایى کتوژنیک 
برخى از بررســى 

از مقدار نمک اسیدســیتریک در ادرار مى کاهد. این اســید 
معموال به کلسیم ها چسبیده و 

جلوى تشکیل سنگ کلیه را 
مى گیرند. اما با کم شدن 
آن در ادرار، احتمال تولید 

سنگ کلیه باال مى رود.

ابتال به بیمارى هاى گوارشى

ابتال به قند خون پایین
رژیم هاى غذایى کم کربوهیــدرات مانند کتوژنیک، 
ممکن اســت افراد مبتال به دیابت نــوع1 را در خطر 
هیپوگلیســمى (کاهش شــدید قند خون) قرار دهد 
و جان شــان را به خطر اندازد. عالیم هیپوگلیســمى 
سرگیجه، لرزش بدن، خستگى و عرق زیاد است. در 
موارد شدیدتر فرد به کما رفته و در صورت بدون درمان 

ماندن، جان خود را از دست مى دهد.

کمبود مواد غذایى
یى که در این نوع رژیم غذایى چندین 

از آنجا

نوع خوراکى از جمله غــالت کامل و مواد 

مغذى دیگر بســیار محدود مى شوند، بدن 

 مدتى دچــار کمبود مــواد غذایى 
پس از

مى شــود. این رژیم غذایى مــواد مغذى 

مناســب از جمله انواع ویتامین ها، کلسیم، 

م و فسفر را ندارد و بدن فرد را با کمبود 
منیزی

این مواد ضرورى بدن مواجه مى کند.

صدمه به 
استخوان ها

از آنجایى کــه رژیــم غذایــى 
کتوژنیک خالى از مــواد معدنى 
ضــرورى بــراى اســتحکام 
استخوان هاى بدن است، سالمت 

استخوان ها به خطر مى افتد.

ر ادرار بیشتر مىشود. یم ع

ها نشــان داده که رژیم غذایى کتوژنیک 
برخى از بررســى 

از مقدار نمک اسیدســیتریک در ادرار مى کاهد. این اســید
وه و معموال به کلسیم ها چسبید

جلوى تشکیل سنگ کلیه را
ننشدن مى گیرند. اما با کم 
آن در ادرار، احتمال تولید 

سنگکلیه باال مى رود.

مواردشدیدتر فرد به کما رفته و درصورت بدون درمان
ماندن، جان خود را از دست مىدهد.

ین مواد ضرورى بدن مواجه مى کند.

صدمه به 
استخوان ها

از آنجایى کــه رژیــم غذایــى 
کتوژنیک خالى از مــواد معدنى 
ضــرورى بــراى اســتحکام 
ست، سالالمت دى بدن اس استخوان هن ها

استخوان ها به خطر مى افتد.
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 آویشن درختچه اى همیشه سبز است که به دلیل کاربرد هاى دارویى و آشپزى شناخته مى شود.
 قدمت کشت آویشن به دوران مصر برمى گردد و بومى نواحى مدیترانه و مناطق خاصى از آفریقا است. 
آویشن فواید بسیارى براى سالمتى و زیبایى دارد؛ زیرا حاوى مواد مغذى ضرورى مانند ویتامین ها، مواد 
معدنى، آنتى اکسیدان ها، فیتونوترینت ها و فیبر هاى غذایى است. با این حال، مصرف بیش از حد آویشن 

عوارض جانبى دارد.برخى از مضرات آویشن به شرح زیر است:

تحریک غشاى مخاطى
آویشن به دلیل وجود ترکیبات ضد میکروبى مانند تیمول و کارواکرول از ما برابر بیمارى هاى ایجادکننده 
میکروب ها و عفونت هاى میکروبى محافظت مى کند. با این حال، در برخى افراد، این ترکیبات مى توانند 
غشاى مخاطى را تحریک کرده و باعث واکنش هاى آلرژیک شوند. اگر به این ترکیبات حساسیت دارید، 

از آویشن اجتناب کنید.

ایجاد واکنش آلرژیک در افراد
در برخى از افراد، آویشن ممکن است باعث واکنش هاى آلرژیک مانند تحریک پوست، خارش، قرمزى 
پوست، حالت تهوع، اســتفراغ و اسهال شود. اگر به آویشن حساســیت دارید از آن اجتناب کنید. اگر به 
ریحان، نعناع گربه اى، کرفس، رزمارى و پونه کوهى حساســیت دارید، به احتمال زیاد به آویشن نیز 
حساسیت خواهید داشت. تیمول و کارواکرول موجود در آویشن باعث تحریک غشاى مخاطى در برخى 

افراد و ایجاد واکنش هاى آلرژیک مى شوند.

واکنش نامطلوب به تیروئید
افراد مبتال به اختالالت تیروئید باید از آویشــن اجتناب کنند؛ زیرا ممکن اســت مشکالت تیروئید را 

تشدید کند.

آویشن و باردارى
آویشــن حاوى ترکیبات ضرورى مانند ویتامین ها، مواد معدنى، آنتى اکســیدان ها، فیتونوترینت ها و 
فیبر هاى غذایى اســت. این ترکیبات نقش مهمى در حفظ یک باردارى سالم دارند. با این حال، آویشن 
به دلیل خواص طبیعى قاعدگى که دارد، خطر سقط جنین را افزایش مى دهد. براى اطمینان از ایمنى در 
دوران باردارى، قبل از افزودن آویشن به رژیم غذایى خود در این مرحله حیاتى، با پزشک خود مشورت 

کنید.

تداخل با بعضى دارو هاى خاص
آویشن داراى مشخصات مغذى غنى است و فواید بسیارى براى سالمتى دارد. با این حال، آویشن براى 
افراد مبتال به اختالالت تیروئید مناسب نیست. آویشن ممکن است با دارو هاى تیروئید تداخل داشته باشد 
و افراد مبتال به اختالالت تیروئید باید از مصرف انواع آویشن اجتناب کنند. دو هفته قبل از عمل، مصرف 
آویشن را متوقف کنید؛ زیرا حاوى تیمول است (ترکیبى که 5-فلوراوراسیل را جذب مى کند) عنصرى 

که در شیمى درمانى استفاده مى شود.

براى بیماران دیابتى توصیه نمى شود
آویشن با شاخص گلیسمى پایین و فیبر غذایى، ســرعت ترشح قند در جریان خون را کاهش مى دهد و 
از افزایش ناگهانى ســطح قند خون جلوگیرى مى کند. آویشن به مدیریت دیابت کمک مى کند؛ اما اگر 
داروى دیابت مصرف مى کنید، قبل از مصرف آویشن با پزشک خود مشورت کنید. امکان تداخل آویشن 
با دارو هاى دیابت وجود دارد. مصرف بیش از حد آویشن، قند خون را به زیر محدوده سالم کاهش مى دهد 
و عالئمى مانند گرســنگى بیش از حد، تعریق بیش از حد، خستگى، تهوع، استفراغ، تپش قلب و خواب 

آلودگى را ایجاد مى کند.

تأثیر بر عملکرد معده و دستگاه گوارش  
خواص ملین فیبر هاى غذایى موجود در آویشــن باعث بهبود حرکت روده و رفع یبوست مى شود. سایر 
مشکالت گوارشى مانند درد شکم، گاز و نفخ را تسکین مى دهد. با این حال، فیبر غذایى بیش از حد سبب 

سوء تغذیه شده و مى تواند مشکالتى مانند سوء هاضمه، گاز روده، انسداد روده و اسهال به بار آورد.

آنتى اکسیدان  زیاد براى سالمتى مضر است
ویتامین C و E، فیتونوترینت ها و پلى فنول ها سایر ترکیبات آنتى اکسیدانى آویشن 
هستند. این ترکیبات از سلول ها برابر آســیب رادیکال هاى آزاد محافظت 
مى کنند. خطر ابتال به سرطان هاى مختلف مانند سرطان روده بزرگ، 
شکم، پانکراس و ســینه را کاهش مى دهد. آنتى اکسیدان ها 
فواید دیگرى مانند تقویت ایمنى، ترویج ســم زدایى، 
جلوگیرى از پیرى زودرس، بهبود سالمت قلب 

و عروق دارند. 

عوارض جانبى آویشن که
 سالمتى را تهدید مى کند
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سولفید آزاد مى کنند. به همین دلیل هم برخى افراد پس از خوردن شیر احساس مى کنند که دهانش
شششششناخته شده است.نامطبوع ترین گاز هاى
این بوى ناخوشایند را فهمیدیم، چگونهحال کــه دلیل بروز 

نناین است که نمى توانید به طور کامل این بوحقیقت 
را کنترل کنید. باکترى هاى گرم منفىاقداماتى آن 

دندان و شیار هاى زبان شما مخفى شده اند
ننینیننینینینینینینینینین بین نننننشنشنشهانشویه ها نمى تواند باعث از متاسفانه د
از این مواد حتى
بى ب مرگ تمام
وووضوو که این مو
در این رابط
خمیر
بزنند
توص
اطم
باکتر
انجام مر
کمک مى کند

چگونه از بوى بد تنفسى ناشى از
 مصرف لبنیات خالصى یابیم؟

معجزه 
30 دقیقه 

پیاده روى 
روزانه

براى یک پیاده روى 30 دقیقه اى در طول روز، مى توان همان 
ضرب المثل معروف در مورد ســیب را به کار برد: این کار شما را از 

پزشک دور نگه مى دارد.
این میزان پیــاده روى نه تنها باعث کاهش وزن و کاهش فشــار 
خون مى شــود، بلکه خطر ابتال به بسیارى از بیمارى هاى مزمن 
از جمله بیمارى هاى قلبى عروقى و سکته مغزى را از شما دور 

مى کند.
احســاس شــادى: ورزش هایى مانند پیاده روى باعث 
افزایش هورمون هاى مرتبط با احساس خوب مانند سروتونین 
و دوپامین در بدن مى شــود که مى تواند خلق و خو را افزایش 

دهد.
یکــى از مزایــاى بــزرگ تــر پیــاده روى ایــن اســت 
که انجام این ورزش در طبیعت بسیار بیشــتر از پیاده روى 
در فضاى بســته یا ســالن هاى ورزشــى احســاس نشاط 

مى دهد.
مقاومت در برابر میکروب ها: ورزش هاى متعادل مانند 
پیاده روى منجر به بهبود پاسخ ایمنى بدن مى شود. مطالعات 
نشــان داده افرادى که حداقل 4 روز در هفته و به مدت نیم 
ساعت پیاده روى مى کنند، کمتر دچار بیمارى هاى عفونى 

مى شوند.
سوزاندن چربى: قدم زدن بیشــتر بــا افزایش میزان 
متابولیسم بدن، چربى بیشترى را مى سوزاند و تحقیقات 
نشان مى دهد پیاده روى براى از بین بردن چربى شکمى 
بسیار موثر است. در واقع تنها راه موثر براى از بین بردن 

چربى دور شکم، پیاده روى است.
افزایش سوخت و ســاز بدن: پیاده روى با شدت 
متوسط و براى یک مدت زمان طوالنى مى تواند سوخت 

ساز  و 
بدن شــما 

را تنظیم کند و در 
کنترل وزن تأثیر مثبت 

داشته باشد.
افزایش قدرت پاها: پیاده روى براى 

استخوان ها مفید اســت. تحقیقات نشان 
مى دهد زنانى که یائســگى را پشت سر گذاشته 

اند و تقریبا یک و نیم کیلومتر در روز پیاده روى دارند.
چگالى اســتخوان هاى کل بدنشــان نســبت بــه زنانى که 

مسافت هاى کمترى را مى پیمایند باالتر است. همچنین پیاده روى 
براى کاهش سرعت از دست دادن استخوان هاى پا نیز بسیار موثر است.

بهبود فرایند هضم: پیاده روى بخصوص بعــد از غذا، بر.اى هضم 
زودهنگام آن مفید اســت. بعالوه راه رفتن بعد از غذا، خطر بیمارى هاى 

قلبى عروقى و دیابت را نیز کاهش مى دهد.
کاهش عالئم افسردگى: پیاده روى عالئم افسردگى را تسکین مى دهد. 
30 دقیقه پیــاده روى، 3 تا 5 بار در هر هفته به مــدت 12 هفته، عالئم 

افسردگى را حدود 47 درصد کاهش مى دهد.
جذب بهتر ویتامین دى: پیاده روى در طبیعت و در روز هاى آفتابى 
میزان سنتز ویتامین دى از طریق نور خورشید را افزایش مى دهد و این 

روند براى سالمت استخوان ها ضرورى است.
خواب بهتر شبانه: اگر مشکل در خواب شبانه دارید، این را بدانید که 
قدم زدن قبل از خواب به شما در تجربه خواب خوب شبانه کمک مى کند 

و آنهم با افزایش اثر مالتونین، یعنى هورمون خواب طبیعى.
بهبود عملکرد قلــب: پیاده روى، چــون نوعــى ورزش هوازى 
به شــمار مى رود، منجر به افزایش ضربان قلــب و بهبود گردش خون 

مى شود.
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معجزه 
30 دقیقه 

پیاده روى 
روزانه

براى یک پیاده روى
ضرب المثل معروف در م
پپپپپپپپپپپپپپپپزشک دور نگه مى دارد.
یاااااایایاایاین میزان پیــاده روى
خون مى شــود، بلکه
اازاز جمله بیمارى هاى

مى کند.
احســاس شــ
افزایش هورمون ها
م و دوپامین در بدن

دهد.
یکــى از مزایــاى

که انجام این ورزش
در فضاى بســته

مى دهد.
مقاومتدر براب
پیاده روى منجر به
نشــان داده افراد
ساعت پیاده روى

مى شوند.
سوزاندن چر
متابولیسم بدن
پ نشان مى دهد
بسیار موثر است
چربى دور شکم
افزایش سو
متوسط و براى
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راى شماره 140160302027002930 مورخ 1401/03/18 محمد صادق خنکا فرزند ناصر 
بشماره شناسنامه 1169 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1287996027 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مســاحت 23 مترمربع. خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رسمى غالمعلى خان 
ایروانى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14 - م الف: 

1337949 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /3/302

آگهى فقدان سندمالکیت
سید امیر آذریان با وکالت اقاى سید مجید آذریان به شماره وکالتنامه 239599 مورخ 1395/03/27 
صادره از دفتر اسناد رسمى شماره 26 شاهین شهر با تسلیم دوبرگ استشهاد شهود مدعى مفقود 
شدن سند مالکیت به شــماره 209882  صفحه 275 دفتر 543بخش شانزده ( شاهین شهر)  به 
میزان سه دانگ و 662469 صفحه 416 دفتر 549 بخش شانزده شاهین شهر به میزان سه دانگ 
پالك 301/44501 واقع در بخش 16 ثبتى اصفهان ( شاهین شهر ) صادر و تسلیم گردیده ، فاقد 
رهنى و بازداشتى مى باشد و اظهارداشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایى از بین رفته  چون 

درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى 
مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده 
روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 1345545/ م الف - مجتبى 

سلطانیان – سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر /4/204 

آگهى فقدان سند مالکیت
سید امیر آذریان با وکالت اقایان سید مجید آذریان و علیرضا محمودى به شماره وکالتنامه 277079 
مورخ 1401/01/29 صادره از دفتر اسناد رسمى شماره 26 شاهین شهر با تسلیم دوبرگ استشهاد 
شهود مدعى مفقود شدن سند مالکیت به شماره 481031 سرى ه سال 99 و شمارهدفترالکترون

یک140020302035011170 به میزان ششدانگ پالك 88622 /301واقع در بخش 16 ثبتى 
اصفهان( شاهین شهر) صادر و تسلیم گردیده ، فاقد سابقه رهنى و بازداشتى مى باشد و اظهارداشته 
که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابجایى از بین رفتهچون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله 
یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و 
اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد . 1345572/ م الف- مجتبى سلطانیان – سرپرست واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک شاهین شهر/4/209

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002070- تاریخ: 1401/03/19- برابر راى شــماره 2070 مورخ 
1401/03/19 به شماره کالســه 1011 تصرفات مالکانه آقاى / خانم طیبه صفرى فروشانى به 

شناسنامه شماره 167 کدملى 1141272075 صادره فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 92/41 مترمربع پالك شــماره 946 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب صفحه 482 دفتر 652 و سند شماره 26819 
مورخ 1400/03/22 دفتر 305 و صفحه 91 دفتر 132 و سند شماره 12039 مورخ 1393/5/21 
دفتر 305 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. 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 اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 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. 
برابر راى شماره 2069 مورخ 1401/03/19 به شماره کالسه 1010 تصرفات مالکانه آقاى / خانم 
مجتبى مظاهرى فروشانى به شناسنامه شماره 143 کدملى 1141676931 صادره خمینى شهر 
فرزند مرتضى در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 92/41 مترمربع پالك 
شماره 946 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب 
صفحه 482 دفتر 652 و سند شماره 26819 مورخ 1400/03/22 دفتر 305 و صفحه 91 دفتر 132 
و سند شــماره 12039 مورخ 1393/5/21 دفتر 305 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. 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 اعتراض داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/14- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/29- م الف: 1345259 

– رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/4/211 

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

1. راى شماره 14016030202602783 مورخ 1401/02/20 هیات یک مالکیت آقاى 
محمد محمدى فشارکى به شناسنامه شــماره 1822 کدملى 1288048742 صادره 
اصفهان فرزند حسینعلى بصورت سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
143,44 مترمربع از پالك شماره 121 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت رسمى على 

اصغر ملک پور موضوع سند انتقال شماره 35129 مورخ 57/06/26 دفتر 82 اصفهان 
2. راى شماره 14016030202602784 مورخ 1401/02/20 هیات یک مالکیت خانم 
مریم جعفرى فشارکى به شناسنامه شماره 1069 کدملى 1287237320 صادره اصفهان 
فرزند على بصورت سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 143,44 
مترمربع از پالك شماره 121 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت رسمى على اصغر ملک 

پور موضوع سند انتقال شماره 35129 مورخ 57/06/26 دفتر 82 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان اللــه ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/04/14 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/04/29 - م الف: 1345892 – رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/213 

تاسیس 
موسسه غیر تجارى کانون فرهنگى هنرى فهما شهید موسى جمشیدیان نجف آباد درتاریخ 1401/03/28 به شماره ثبت 683 به شناسه ملى 14011254516 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : کانون فرهنگى هنرى فهما شهید موسى جمشیدیان نجف آباد موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت :شبستان فرهنگ شامل رواق هاى نور، 
دانش، کتاب، همدلى و رسانه: رواق نور شامل رشته هاى : فعالیت هاى حوزه قرآن و عترت از جمله مدهامتان، تفسیر، حفظ، تالوت نور، روخوانى و روانخوانى، تدبر، مداحى، تواشیح خوانى، ابتهال، مفاهیم، 
صحیفه سجادیه، نهج البالغه، مهدویت، سیره اهل بیت علیهم السالم، مقابله باعرفان هاى نوظهور،مشاوره اخالقى، ترویج امر به معروف و نهى ازمنکر، سبک زندگى اسالمى. رواق دانش شامل رشته 
هاى: فعالیت هاى مرتبط با علم اندوزى، ترویج علم نافع و نهضت تولید علم. رواق کتاب شامل رشته هاى : فعالیت هاى ترویج کتاب و کتابخوانى از جمله شنبه هاى کتاب، عرضه و فروش کتاب، فعالیت هاى 
کتابخانه اى و تبادل کتاب رواق همدلى شامل رشته هاى : فعالیت هاى اجتماعى از قبیل بزرگداشت مناسبت هاى ملى حضور و اجراى برنامه هاى فرهنگى و هنرى در راهپیمایى ها مسابقه ورزشى،خدمات 
فرهنگى و ارتقاى سالمت اجتماعى در قالبهاى فعالیتهاى فرهنگى هنرى. رواق رسانه شامل رشته هاى : تولید خبر، تحلیل محتوا، کالس هاى سواد رسانه اى،انعکاس اخبار، راه اندازى پویش، پادکست. 
شبستان هنر شامل رواق هاى فیلم، سرود، نمایش، ترنج، قلم: رواق فیلم شامل رشته هاى : تولید، اجرا و آموزش در حوزه هاى فیلم کوتاه ، مستند، داستانى، فیلم موبایلى، نماهنگ، انیمیشن، فیلم بلند. 
رواق سرود شامل رشته هاى : آموزش، تولید اثر و اجراى سرود هاى میدانى رواق نمایش شامل رشته هاى : آموزش، تولید و اجرا درنمایش هاى میدانى و خیابانى، تعزیه، صحنه اى، کاغذى، استندآپ 
کمدى، عروسکى، پانتومیم رواق ترنج شامل رشته هاى : آموزش، تولید اثر در حوزه هاى خوشنویسى، گرافیک، نقاشى، طراحى، صنایع دستى معرق، قلم زنى ،کاریکاتور و شرکت در جشنواره ها. رواق قلم 
شامل رشته هاى : شرکت در جشنواره ها و سوگواره ها، داستان نویسى، مقاله نویسى، تالیف و گرد آورى کتاب، خاطره نویسى، دل نوشته، نمایشنامه نویسى. شبستان نو آورى شامل رواق هاى فن آورى، 
کارآفرینى: رواق فن آورى شامل رشته هاى : ارائه خدمات اینترنتى، تولید نرم افزا، ساخت اپلیکیشن هاى مسجدى. رواق کارآفرینى شامل رشته هاى : آموزش کارآفرینى، آموزش مهارت و سایر فعالیت 
ها وتعامالت از جمله موارد ذیل: - همکارى و اشتراك مساعى با سایر مراکز و مؤسسات مشابه در ارتباط با موضوع فعالیت کانون، تبادل افکار و اندیشه ها و مبادله آثار و تولیدات، تشکیل و برگزارى جلسات 
سخنرانى و سمینارها و نظایر آن. - ارتباط و مشارکت با اشخاص حقیقى و حقوقى در زمینه فعالیت هاى مرتبط باکانون هاى فرهنگى و هنرى. - تهیه و تأمین نیازهاى ضرورى و تدارك وسایل و ابزار کار 
وابسته به فعالیت کانون. - جذب جوانان و نوجوانان درزمینه هاى مرتبط با فعالیت هاى کانون هاى فرهنگى و هنرى - برگزارى دوره ها و کالس هاى آموزشى، مسابقات، جشنواره ها و نمایشگاه ها - شرکت 
در جشنواره ها، مسابقات، نمایشگاه هاى فرهنگى، هنرى . به موجب مجوز از اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان نجف آباد برابر با شماره مجوز 3024/00/57699 در تاریخ 1400/07/12در 
استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید.به موجب مجوز از اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى برابر با شماره مجوز 1401/1106 در تاریخ 1401/02/18در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید.
به موجب مجوز از اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان نجف آباد برابر با شماره مجوز 3024/00/57699 در تاریخ 1400/07/12در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید. مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر گلدشت، محله قلعه سفید ، بلوار طالقانى ، بن بست مسجدامیرالمومنین[65] ، پالك 2 ، طبقه همکف 
کدپستى 8584186739 دارایى شخصیت حقوقى 0 ریال نقدى مدیران آقاى محمد جمشیدیان قلعه سفیدى به شماره ملى 1080494502 به سمت ذیصالح فرهنگى اول به مدت نامحدود و به سمت 
مدیر مسئول به مدت نامحدود آقاى نبى اله جمشیدیان به شماره ملى 1091699151 به سمت عضو منتخب هیأت امناى مسجد به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیأت مؤسس به مدت نامحدود آقاى 
اسداله جمشیدیان قلعه سفیدى به شماره ملى 1091705003 به سمت ذیصالح فرهنگى دوم به مدت نامحدود آقاى حجت جمشیدیان قلعه سفیدى به شماره ملى 1091799520 به سمت ذیصالح 
فرهنگى سوم به مدت نامحدود آقاى مسلم محمدى قلعه سفیدى به شماره ملى 1092312692 به سمت امام جماعت به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه حساب هاى کانون، چک ها، اوراق و اسناد 
بهادار و قراردادها با امضاى مدیرمسئول ورئیس هیات مؤسس (مجمع عمومى مؤسسان) یا امام جماعت متفقاً با مهر کانون معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات فقط با امضاى مدیر مسئول و مهر کانون انجام 

خواهد یافت ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1342720)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص بى باك سازه بى تا درتاریخ 1401/04/04 به شماره ثبت 71352 به شناسه ملى 14011279524 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :عبارت است از : انجام امور بازرگانى اعم از واردات و صادرات کلى کاالهاى مجاز بازرگانى 
و مصالح ساختمانى ، اخذ نمایندگى از کلیه شرکتها و موسسات داخلى و خارجى انجام کلیه امور پیمانکارى مربوط به تولید ، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها ، شبکه هاى برق و تاسیسات برقى ، پست هاى توزیع و الکترونیک عام و خاص انجام امور مربوط به خرید و فروش ، خدمات ، حمل و نقل درون شهرى انجام امور 
کشاورزى و دامدارى و کلیه خدمات مرتبط انجام کلیه امور مربوط به شهرسازى و راه سازى ، ساختمان سازى و ابنیه و تعمیرات و کلیه خدمات مرتبط انجام کلیه امور مربوط به تاسیسات مکانیکى و برقى و دکل سازى و تعمیرات و کلیه خدمات مرتبط عملیات ساخت در امور عمرانى از قبیل احداث ساختمان و راه و شبکه هاى آب 
رسانى و سد سازى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله فنارت ، کوچه بهار 5 ، خیابان کانال آب ، پالك 0 ، طبقه اول کدپستى 8158315186 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 20000 سهم 50 ریالى تعداد 18000 سهم آن با نام عادى تعداد 2000 سهم آن ممتاز اختصاص 25 درصد سود بیشتر از بقیه به ســهامداران ممتاز ، اعطاى حق تقدم براى طرف معامله شدن با شرکت ، تقدم خرید در سهام جدید ( در صورت عدم استفاده از سایر 
سهامداران از حق تقدم خود در افزایش سرمایه ، سهامدار ممتاز داراى حق تقدم در خرید سهام جدید مى باشد ) ، اعطاى 10 حق راى اضافى به ازاى هر سهم به سهامداران ممتاز . دارندگان سهام ممتاز از نظر دریافت سود سهام بر دارندگان سهام عادى حق تقدم دارند . مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 0117214449005 مورخ 1401/02/04 نزد بانک صادرات ایران شعبه چهار راه آپادانا با کد 1901797 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى سید فرید خلفائیان اصفهان به شماره ملى 1272411826 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى سید فرشید خلفائیان اصفهان به شماره ملى 1288411197 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مجید صاحب نظر به شماره ملى 1289174911 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادهاى عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء سید فرشید خلفائیان اصفهان همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم نجمه یداله پور به شماره ملى 1292016833 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 سال آقاى رامین حمصى فرادنبه به شماره ملى 4640162146 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1342064)

آگهى تغییرات
 شرکت پردیس دیزل سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 70825 
و شناســه ملى 14011077213 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1401/03/31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ســعید امین بیطرف 
به شــماره ملــى 1199100171 و 
محمد مهدى جناب به شــماره ملى 
1284755517 و حمیدرضا فروزنده 
شهرکى به شماره ملى 1288189176 
بعنوان اعضا اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند.روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر 
آگهى هاى شــرکت تعییــن گردید. 
محمد جعفــر ناظم به شــماره ملى 
1199121193 به ســمت بازرس 
اصلى و نگین اخوان حریرى به شماره 
ملى 1292203277 به سمت بازرس 
على البدل به مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1343661)

آگهى تغییرات
 شرکت پردیس دیزل سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 70825 
و شناســه ملى 14011077213 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/03/31 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: ســعید امین بیطرف به شماره ملى 
1199100171 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره و محمــد مهدى جناب به 
شماره ملى 1284755517 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل 
و حمیدرضا فروزنده شهرکى به شماره 
ملى 1288189176 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به عنــوان اعضاء 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند.کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهد آور شــرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل منفردا 
و با مهر شــرکت معتبر است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1343659)

آگهى تغییرات
 شــرکت صنایع غذایى الکا اســپادان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 8990 و شناسه 
ملى 10260300812 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/11/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : یک بند به ماده 34 
اساسنامه به شرح ذیل اضافه گردید. اقامه هر گونه 
دعوى و دفاع از هر گونه دعوى یا تسلیم به دعوى 
یا انصراف از آن اعم از حقوقى و کیفرى با داشتن 
تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسى از قبیل، حق 
پژوهش ، فرجام ، مصالحه، تعیین وکیل ، سازش 
، ادعاى جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند 
، تعیین داور با یا بدون اختیــار صلح و بطور کلى 
استفاده از کلیه حقوق و اجراى کلیه تکالیف ناشیه 
از قانون داورى ، تعیین وکیل براى دادرسى و غیره 
با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل و لو کرارا ، 
تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت 
دعوى و خواه به امرى که کامال قاطع دعوى باشد 
، دعوى خسارت ، استرداد ، دعوى جلب شخص 
ثالث و دفاع از دعواى ثالث ، اقدام به دعوى متقابل 
و دفاع از آن ، تامین مدعى بــه ، تقاضاى توقیف 
اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطاى مهلت براى 
پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ 
اجرائى و تعقیب اجرائى و اخذ محکوم به در دادگاه 
و ادارات و دوائر ثبت اســناد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1342692)

آگهى تغییرات
 شــرکت حمل و نقل کاالى پیروز بار داران 
سهامى خاص به شماره ثبت 458 و شناسه 
ملى 10260063429 به استناد نامه شماره 
21/9218 مــورخ 1401/02/17 اداره کل 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
و صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده مورخ 1400/11/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - فریدون شهبازى به شماره 
ملى 6229689820، ســیاوش آقاصى به 
شــماره ملى 6229745771 و احمدرضا 
جمالى به شــماره ملى 6229826445 به 
سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدنــد. - صدرا توکل 
به شــماره ملى 6220001451 به سمت 
بازرس اصلى و محســن دبیر زاده به شماره 
ملى 0045932883 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. - 
روزنامه نصف جهان جهت نشــر آگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدون 

شهر (1342059)

آگهى تغییرات
 شــرکت حمل و نقل کاالى پیروز بار داران 
سهامى خاص به شماره ثبت 458 و شناسه 
ملــى 10260063429 به اســتناد نامه 
شــماره 21/9218 مورخ 1401/02/17 
اداره کل راهــدارى و حمــل و نقــل جاده 
اى اســتان اصفهان و صورتجلســه هیئت 
مدیره مورخ 1400/11/09 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - فریدون شــهبازى به شماره 
ملــى 6229689820 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره، احمدرضا جمالى به شــماره 
ملى 6229826445 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره، ســیاوش آقاصى به شــماره 
ملى 6229745771 به ســمت عضو هیات 
مدیره و ابراهیم یارعلى دارانى به شماره ملى 
1159489491 به سمت مدیرعامل (خارج 
از اعضا) براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
- تمامى اوراق و اسناد مالى و تعهدات از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادهاى تعهدآور و 
استفاده از حسابهاى جارى و ثابت در بانکها 
با امضاى مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و 
در غیاب رئیس با امضاى نایب رئیس هیئت 
مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

فریدون شهر (1342100)

آگهى تغییرات
 شرکت ماشین ســازى نجف آباد شرکت با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 3705 و 
شناســه ملى 10260260870 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/03/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: ماده 1 اساســنامه نام ونوع شرکت بدین 
صورت شــرکت ماشین ســازى نجف آباد 
(ســهامى خاص) اصالح گردیــد. ماده 2 
اساسنامه (موضوع شرکت) بدین صورت ( 
تولید وساخت انواع ماشین آالت و قعطعات 
صنعتى ) اصــالح گردید. آدرس شــرکت 
اســتان اصفهان ، شهرســتان نجف آباد ، 
بخش مرکزى ، دهســتان صفائیه ، روستا 
شــهرك صنعتى منتظریــه، خیابان فرعى 
پنجم ، خیابان 103 ، پالك 7 ، طبقه همکف 
باکدپســتى 8513114591 تغییر یافت. 
ماده 4 اساسنامه بدین صورت اصالح گردید: 
سرمایه شرکت مبلغ 9436000000ریال 
نقدى اســت منقســم به 1000ســهم 
9436000ریالــى با نام عــادى که تماما 
پرداخت شده است . مدت شرکت: به مدت 
نامحدود تعیین شده است . اساسنامه جدید 
شرکت تصویب شــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى نجف آباد (1342721)

آگهى تغییرات
 شرکت شبنم شهر پایدار سهامى خاص به شماره ثبت 36075 
و شناسه ملى 10840075333 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1399/12/25 کلیه اختیارات هیات مدیره طبق ماده 
40 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1342681)

آگهى تغییرات
 شرکت مبین طب شهریار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 68049 و شناسه 
ملى 14010089117 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/03/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سجاد جوکار کدملى 1271439670 بعنوان 
رئیس هیئت مدیره و سعیده احمدى کدملى 4160416314 بعنوان مدیر عامل شرکت و 
عضو هیئت مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدند.. کلیه اوراق واسناد مالى وتعهدات 
شــرکت و اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1343667)

آگهى تغییرات
 شــرکت نظم آدیــن ســپاهان با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 54027 و شناســه ملى 
14004874322 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1401/03/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل 
اعالم گردید و ماهان موقر کدملى 1291966854 
به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانى محل 
تصفیه اســتان اصفهان شــهر اصفهان خیابان 
محتشم کاشانى کوچه بنفشه بن بست حجتیه پالك 
60 طبقه 1 واحد 3 کدپستى 8175955649 مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1342727)

آگهى انتقالى
 شــرکت آزمان قهوه روناس شــرکت با مسئولیت 
محــدود به شــماره ثبــت 5192 و شناســه ملى 
14006964893 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/02/01 مرکز اصلى 
شــرکت به واحد ثبتى نجف آباد به نشــانى استان 
اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر 
نجف آباد، محله شهرك امام على ، بلوار شورا ، بلوار 
ایت اهللا طالقانى ، پالك 217 ، طبقه همکف کدپستى 
8519141664 تغییر یافت ودر این واحد ثبتى تحت 
شمار 5192 به ثبت رسید و جهت اطالع عمومى آگهى 
میگردد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف 

آباد (1343649)

آگهى تغییرات
 شــرکت پویان طلوع سپاهان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 4362 و شناســه ملى 
10260622768 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فوق العــاده مورخ 
1400/12/17 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : 
موسســه حسابرســى تلفیق نگار (حسابداران 
رســمى) به شــماره ثبت 31263 و شناسه ملى 
10320853372 و ســمانه میرزائى به کدملى 
1270831372 بترتیب بسمت بازرسان اصلى 
و على البدل شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف 

آباد (1342680)

آگهى تغییرات
 شــرکت صنایع غذایى الکا اسپادان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 8990 و شناسه 
ملى 10260300812 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/11/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 23 اساسنامه 
بدین شرح اصالح شــد : عده اعضاى هیات 
مدیره : شرکت بوسیله هیات مدیره اى مرکب 
3 الــى 5 نفر عضو که بوســیله مجمع عمومى 
عادى از بین صاحبان سهام انتخاب مى شوند 
اداره خواهند شد مدیران کال یا بعضا قابل عزل 
مى باشــند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1342678)

آگهى تغییرات
 شرکت نو آفرینان صنعت هیرکان سهامى خاص به شــماره ثبت 1728 و شناسه ملى 14005382162 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/11/20 و بنا به اختیار تفویض شده مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/11/18در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت 
از مبلغ 501000000 ریال به مبلغ 1001000000 ریال از طریق واریز نقدى طى گواهى بانک صادرات شعبه جاده دولت آباد بشماره 1400/101 - 
1400/11/19 و باال بردن مبلغ اسمى سهام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید ماده 5 اصالحى: سرمایه شرکت مبلغ 
1001000000 ریال نقدى است که به 100 سهم 10010000ریالى بانام عادى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1340716)
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گیتاریست آبى پوشــان قراردادش را تمدیدکرد. ارسالن 
مطهرى که ســابقه بازى در مقاومت، نفت تهران، پارس 
جنوبى جم، تراکتــور و ذوب آهن را دارد، ســومین فصل 
حضور خود در باشگاه اســتقالل را تجربه مى کند و موفق 
شده است گل هاى مهم و تأثیرگذارى را براى این تیم به 
ثمر برساند. این مهاجم یک فصل دیگر با استقالل قرارداد 
داشــت و با تمدید قراردادش، به مدت دو فصل دیگر و تا 
پایان فصل 1403-1402 در جمع آبى پوشــان پایتخت 

ماندگار خواهد بود.

کاپیتان سابق تیم فوتبال ذوب آهن ظاهراً از فصل جدید به 
عنوان مربى در جمع گاندوها حضور خواهد داشت. نشستى 
میان قاسم حدادى فر و کادرفنى و مدیران باشگاه برگزار شد 
و ظاهراً طرفین بر سر حضور حدادى فر در کادرفنى و کنار 
دست مهدى تارتار به توافق رسیدند و ماجراى حضور او به 
عنوان بازیکن در این تیم تا این لحظه منتفى است. بدین 
ترتیب اگر اتفاق خاصى رخ ندهد دوران فوتبال حدادى فر 
رســمًا به پایان رســیده و او از این به بعد به جرگه مربیان 

فوتبال اضافه خواهد شد.

سامان نریمان جهان، هافبک تهاجمى فصل گذشته تیم 
فوتبال تراکتور که مدتى است مد نظر ذوب آهن اصفهان 
قرار گرفته، با این باشگاه به توافق رسید و به جمع شاگردان 
مهدى تارتار اضافه شد. پیش از این ذوب آهن آرمان اکوان، 
شهرام ساالرى و امیرحسین جدى را به خدمت گرفته بود 

و نریمان جهان چهارمین خرید فصل جدید این تیم است.

سازمان لیگ فوتبال ایران اعالم کرد، بیست ودومین دوره 
مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه هاى کشور از روز جمعه 21 
مرداد ماه 1400 آغاز خواهد شد. زمان شروع مسابقات لیگ 
برتر فصل 02-1401 به شرح زیر است: تاریخ آغاز لیگ برتر 
از روز جمعه 21 مرداد 1401. اردوى تیم ملى فوتبال از تاریخ 
20 شــهریور ماه تا 5 مهر ماه 1401. مسابقه سوپرجام قبل 
از آغاز نیم فصل دوم بین دو تیم استقالل قهرمان لیگ برتر 

و نساجى مازندران قهرمان جام حذفى برگزار خواهد شد.

ژوزه مورایس، ســرمربى پرتغالى ســپاهان که به همراه 
دستیارانش وارد سپاهان شــد قرار است از امروز سه شنبه 
رسمًا کارش را در این تیم شروع کند و دور جدید تمرینات 
تیمش را استارت بزند. همچنین طى صحبت هاى انجام 
شده قرار اســت سه بازیکن از ســوى مورایس به باشگاه 
معرفى شود. همچنین کادرفنى قرار است در مورد وضعیت 
کریستوفر کنت، گلر اتریشى این تیم نظر نهایى را بدهد تا 
مشخص شود او در سپاهان ماندنى است یا در فهرست مازاد 

قرار خواهد گرفت.

هال ســیتى با کوئینز پارك رنجرز براى به خدمت گرفتن 
تایلر رابرتز، مهاجم لیدز یونایتد وارد رقابت شد. رنجرز در 
رقابت براى جذب این بازیکن 23 ساله از سیتى جلوتر است 
و قرار است هفته آینده قرارداد قرضى با این بازیکن ببندد اما 
رابرتز مى تواند گزینه مطمئنى براى تقویت خط حمله هال 
سیتى باشد چرا که  او با گلزنى هایش صعود تیم را به لیگ 
برتر را تضمین خواهد کرد. اینها در حالى است که مهاجم 
ملى پوش کشورمان به تازگى قراردادش را با هال سیتى 
دائمى کرده است. در صورت جذب مهاجم لیدز یونایتد کار 
اللهیار صیادمنش براى قرار گرفتن در ترکیب تیم انگلیسى 

سخت مى شود.

گیتاریست استقالل تمدید کرد

حدادى فر مربى مى شود؟

نریمان جهان 
به ذوب آهن پیوست

لیگ، 12 مرداد و 
سوپرجام، نیم  فصل 

3 بازیکن خارجى در سپاهان؟

کار اللهیار 
در انگلیس گره مى خورد؟ 
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داستان ادعاى «سیاوش»  
مرضیه غفاریان

خنده دار نیست؟ «دکتر استقالل» با 11 دقیقه بازى براى 
تیم ملى ادعا مى کند «بهترین مدافع فوتبال ایران» است. 
اگر بخواهیم این حرف ســیاوش یزدانى را بپذیریم باید به 
قدرت تشخیص سرمربیان تیم ملى در گزینش بازیکن براى 
این پست حساس شک کنیم. چه اینکه این مدافع 
مشهدى با اینکه در سه چهار سال گذشته یکى از 
اردونشینان ثابت تیم ملى بوده، فقط در یک 
بازى آن هم به عنوان یار تعویضى فرصت 

حضور در میدان را پیدا کرده است.
بر این اســاس باید گفــت هیچیک 
از مربیانــى که طى این ســال ها 
سکاندار ملى پوشــان کشورمان 
بودند نه تنها بــه اینکه یزدانى 
برتریــن مدافع ایرانى اســت 
اعتقاد نداشتند بلکه از نظر 
آنها کیفیت بازى سیاوش 
آنقدرها باال نبود که بتوان به 

فیکس اعتماد کرد. از همه بدتر او به عنوان بازیکن 
این بود که حتى در زمانى که گمان مى شد محرومیت و 
مصدومیت بازیکنان دیگر مــى تواند به فرصتى طالیى 
براى بازى کردن یزدانى تبدیل شــود باز هم این اتفاق 
نمى افتاد. کافى اســت بازى با امارات را به یاد بیاورد. آن 
زمان با وجود محرومیت خلیل زاده، این امید نورافکن بود که 
به جاى شجاع به قلب دفاع رفت. یعنى بازیکنى که پست 
تخصصى اش دفاع چپ است به سیاوش یزدانى که یک 

مدافع وسط است ترجیح داده شد.
هرچند آن روز ســیاوش در دقیقه 83 به عنوان بازیکن 
ذخیره به میدان فرستاده شد و عملکرد امیدوارکننده اى 
هم از خودش نشان داد اما این استارت دیرهنگام در 
سن 29 سالگى نمى تواند براى اینکه فردى خودش 
را بهترین مدافع فوتبال ایران بنامد، کافى باشــد. 
ضمن اینکه او مدتى اســت به تیم ملى دعوت 
نمى شود و حتى در آخرین اردوى ملى پوشان 
کشورمان با وجود حضور پنج بازیکن اضافه 
در لیست تیم ملى باز هم نامى از سیاوش 
یزدانى در بین مدافعان انتخاب شده 

از سوى اسکوچیچ نبود. این بار نه تنها شجاع بلکه مدافعان 
جوان و آینده دارى چون عارف آقاسى، عارف غالمى، مجید 
حسینى، صادق محرمى، آرمین ســهرابیان، امیدنورافکن، 
ابوالفضل جاللى و صالح حردانى و حتى مهدى شــیرى، 
مدافع 31 ساله فوالدى ها موفق شدند گوى سبقت را براى 

حضور در این اردو از دکتر باتجربه استقاللى ها بربایند. 
این مدافع 30 ســاله در حالى خودش را از ســایر مدافعان 
کشــورمان باالتر مى بیند که به اذعان خودش چندین ماه 
اســت نه تنها براى تیمى بازى نکرده بلکه پایش به توپ 
نخورده است. پس او بر اساس کدامین معیار و مالکى مدعى 
شــده «االن» برترین مدافع فوتبال ایران است؟ سیاوش 
یزدانى نــه «االن» و نه حتى زمانى که با درخشــش خود 
فصل هایى طالیى در تیم هاى ســپاهان و استقالل پشت 
سر گذاشته بود، بهترین مدافع ایرانى نیست و نبوده است. 
کافى است نگاهى به اسامى مدافعان دعوت شده به آخرین 
اردوى تیم ملى بیاندازید تا ببینید بازیکنانى چون سیدمجید 
حســینى، صادق محرمى، آرمین سهرابیان، عارف آقاسى، 
عارف غالمى و امیدنورافکن در خط دفاعى در فصل گذشته 
به مراتب عملکرد درخشان ترى از این مدافع- سرباز ملوان 
برجاى گذاشته و کارنامه پربارترى داشته اند. ضمن اینکه 
این مدافعان، هم از نظر سن و سال پنج شش سال کوچک تر 
از سیاوش یزدانى هستند و هم اینکه اکثر آنها قابلیت بازى 
در چند پست را دارند؛ ویژگى اى که بهترین مدافع فوتبال 
ایران(!) از آن بى بهره اســت، چه اینکه او خودش اعتراف 
کرده چه در پیکان و چه در استقالِل استراماچونى هنگامى 
که پســت بازى او را عوض مى کرده اند کارآیى اش پایین 

مى آمده و به این موضوع معترض مى شده است.
نکته طنز ماجرا هم آنجاست که او خودش را حتى از رفیق 
شفیقش محمد دانشگر نیز برتر مى بیند؛ مدافع وسطى که 
همین چند روز پیش با پیوســتن ناگهانى اش به سپاهان، 
اســتقاللى ها را شــوکه کرد و بمب بزرگ نقل و انتقاالت 
تابستانى لیگ بیست و دوم نام گرفت. آن هم در حالى که 
ملوانى ها با وجود تالش براى صعود به لیگ برتر مدافعان 
خود را به بهترین مدافع فوتبال ایران(!) ترجیح دادند. پس 
بهتر نیست سیاوش، ادعایى مطرح کند که اگر براى اثبات 
توانایى اش نیاز به گذر از آتش شد، از این آزمایش سرافراز
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مرضیه غفاریان
خنده دار نیست؟ «دکتر استقالل» با 11 دقیقه
ادعا مى کند «بهترین مدافع فوتبال ایر تیم ملى
اگر بخواهیم این حرف ســیاوش یزدانى را بپذیر
قدرت تشخیص سرمربیان تیم ملى در گزینش باز
این پست حساس شک کنیم. چه اینکه
مشهدى با اینکه در سه چهار سال گذش
اردونشینان ثابت تیم ملى بوده، فق
تعویض بازى آن هم به عنوان یار
حضور در میدان را پیدا کرده اس
بر این اســاس باید گفــت
از مربیانــى که طى این
سکاندار ملى پوشــان
بــه اینک بودند نه تنها
برتریــن مدافع ایرا
اعتقاد نداشتند بل
آنها کیفیت بازى
ک آنقدرها باال نبود

فیکس اعتماد کرد. ازاو به عنوان بازیکن 
زمانىکه گمان مى شد مح در این بود که حتى
مصدومیت بازیکنان دیگر مــى تواند به فرصت
براى بازى کردن یزدانى تبدیل شــود باز هم
نمى افتاد. کافى اســت بازى با امارات را به یاد
زمان با وجود محرومیت خلیل زاده، این امید نوراف
به جاى شجاع به قلب دفاع رفت. یعنى بازیکنى
تخصصى اش دفاع چپ است به سیاوش یزدان

مدافع وسط است ترجیح داده شد.
3هرچند آن روز ســیاوش در دقیقه 83 به عنو
ذخیره به میدان فرستاده شد و عملکرد امیدوا
هم از خودش نشان داد اما این استارت دی
9سن29 سالگى نمىتواند براى اینکه فرد
را بهترین مدافع فوتبال ایران بنامد، کاف
ضمن اینکه او مدتى اســت به تیم م
نمى شود و حتى در آخرین اردوى م
کشورمان با وجود حضور پنج بازی
در لیست تیم ملى باز هم نامى
یزدانى در بین مدافعان انت

رسانه هاى پرتغال از حضور بازیکن سرشناس 
تیم ملــى کشورشــان در ســپاهان ابراز 
خوشحالى کردند. نشــریه «آبوال» در این 
زمینه نوشت: بازیکن سابق تیم ملى پرتغال 
دستیار ژوزه مورایس در ایران شد. مورایس، 
سرمربى جدید سپاهان،  پائولو سانتوس 
(مربى دروازه بــان)، ژائو پــدرو (مربى 

بدنساز) و خبر بســیار خوب، هوگو آلمیدا بازیکن سابق 
تیم ملى پرتغال را به عنوان دستیار در اختیار خواهد داشت. 

آلمیدا، 38 ساله، که اخیراً آکادمیکا را ترك کرد، جایى که به 
عنوان کمک مربى در تیم زیر 23 سال و تیم اول کار کرد.

همچنین نشریه «noticiasaominuto» پرتغال هم 
حضور هوگو آلمیدا یکى از بازیکنان سرشناس تاریخ تیم ملى 
پرتغال در لیگ ایران در کنار مورایس را بازتاب داد و این خبر 
را خوب و خوشحال کننده براى این بازیکن سابق تیم ملى 

پرتغال دانست.

 بازتاب حضور 
ستاره سرشناس

 پرتغال در سپاهان

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن گفت: مصمم هستیم که امسال نتایج بهترى را نسبت به سال 
گذشته کسب کنیم و امیدوارم به اندازه اى قوى عمل کنیم که حتى دست هاى پشت پرده نیز 

نتوانند مانع نتیجه گیرى ما شوند.
مسعود ابراهیم زاده بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن در حاشیه تمرین ذوب آهن اظهار داشت: تیم 
ذوب آهن شرایط خوبى دارد، جزو سه تیم اولى هستیم که تمرینات خود را شروع کرده ایم، 
مصمم هستیم که امسال نتایج بهترى را نسبت به سال گذشــته کسب کنیم؛ امیدوارم به 
اندازه اى قوى عمل کنیم که حتى دست هاى پشت پرده نیز نتوانند مانع نتیجه گیرى ما شوند.
وى در واکنش به خبر احتمال تعیین ســقف قرارداد براى بازیکنــان فوتبال گفت: در هیچ 
نقطه اى از دنیا براى بازیکنان سقف قرارداد تعیین نمى شود و به نظرم در ایران هم نباید این 
اتفاق رخ دهد؛ اشخاصى که بحث ســقف قرارداد را مطرح مى کنند، امیدوارم مسائلى مانند 
تمرینات سخت، دورى از خانواده، رژیم غذایى سخت، تمرین و بازى در گرماى  40 درجه و 

سایر موارد را هم در نظر بگیرند.
ابراهیم زاده در خصوص وضعیت خود و پیــش بینى اش از فصل پیش روى ذوب آهن خاطر 
نشان کرد: از عملکرد فصل پیش خودم راضى هستم اما امسال باید بهتر از سال گذشته باشم 
و به همین دلیل تمرینات و تالش مضاعفى خواهم داشــت تا در بهترین شرایط در خدمت 

باشگاه ذوب آهن باشم.
کاپیتان ذوب آهن ادامه داد: با توجه به این که کادر فنى و اســکلت تیم حفظ شده است، به 
هواداران ذوب آهن قول مى دهم که در فصل پیش رو نتایج بهترى بگیریم و بازى زیبا ترى 

را هم به نمایش بگذاریم.

کاپیتان ذوب آهن:
مصمم هستیم نتایج بهترى کسب کنیم

سرمربى پرتغالى سپاهان با سه دســتیار جذاب کار خود در سپاهان را در لیگ بیست و دوم 
شروع خواهد کرد.

سپاهان ژوزه مورایس را به عنوان جانشــین محرم نویدکیا انتخاب کرد تا شاهد حضور یک 
چهره پرتغالى در لیگ بیست و دوم فوتبال ایران باشیم. سرمربى طالیى پوشان اصفهان روز 

یک شنبه از دستیاران خود رونمایى کرد.

آپاچى زن پورتو و محبوب مورینیو
هوگو آلمیدا یکى از دستیاران مورایس در سپاهان خواهد بود؛ مهاجم سابق تیم ملى پرتغال با 57 بازى 
ملى و 19 گل زده که سابقه قهرمانى در لیگ قهرمانان اروپا با تیم پورتو را دارد. او سال ها در سطح اول 
فوتبال اروپا به میدان رفته، در دو دوره پیراهن تیم ملى کشورش در جام جهانى را به تن داشته و یکى از 

محبوب ترین بازیکنان دهه اخیر فوتبال پرتغال به شمار مى رود.
زننده یکى از زیباترین گل هاى لیگ قهرمانان اروپا (06-2005 به اینتر) شانس این را داشت که حتى 
در سال 2011 پیراهن رئال مادرید را به تن کند ولى این اتفاق با وجود تمایل مورینیو رقم نخورد تا آلمیدا 
راهى بشیکتاش شــود. قهرمان دو دوره لیگ پرتغال (پورتو)، یک دوره لیگ یونان (آ.ا.ك آتن) و لیگ 
ترکیه (بشیکتاش) و جام حذفى آلمان (وردربرمن) پیش از این تیم، در تیم الهالل هم سابقه این را داشته 

که کمک مورایس باشد.

دروازه بان ها زیر نظر قهرمان پرتغال
مربى دروازه بانان تیم سپاهان هم از پرتغال است و جزو هم نســلى دیگر دستیاران مورایس محسوب 
مى شود؛ پائولو سانتوس، دروازه بان سابق فوتبال پرتغال که سابقه قهرمانى در لیگ این کشور با تیم بنفیکا 

را دارد، هدایت گلرهاى سپاهان را در لیگ بیست و دوم به عهده خواهد داشت.
سانتوس دوران ملى کوتاهى داشته است. او که یک بازى ملى (1-1 مقابل ایرلند شمالى در سال 2005) 
در کارنامه دارد به عنوان جانشین برونو واله مصدوم، در لیست تیم ملى پرتغال براى جام جهانى 2006 
حاضر بود. او در عرصه ملى همچنین قهرمانى جام ملت هاى اروپا زیر 16 سال (1989) را در کارنامه دارد.

دستیار اول با سابقه رئال، چلسى و اینتر!
ژوائو پدرو، دیگر چهره سرشناسى است که در لیگ بیست و دوم به عنوان عضو کادر فنى سپاهان، روى 

نیمکت این تیم خواهد نشست. او دستیار اول مورایس و مربى بدنساز تیم خواهد بود.
تجربه کارى پدرو، بخش مهمى از جذابیت نیمکت سپاهان خواهد بود. او سابقه حضور در بزرگ ترین 
تیم هاى باشگاهى فوتبال اروپا را دارد. چلسى، رئال مادرید و اینترمیالن تیم هایى هستند که او به عنوان 

دستیار مورینیو در آنها فعالیت داشته است.
ژوائو پدرو سال هاى زیادى است که کنار مورایس فعالیت داشته است. او از ترکیه تا یونان و از انگلیس تا 
کره جنوبى کنار سرمربى پرتغالى سپاهان حضور داشته است. پدرو مثل سانتوس در تیم الهالل هم کنار 
مورایس حضور داشت. به این نیمکت یک گزینه ایرانى نیز اضافه خواهد شد که به احتمال زیاد از بازیکنان 

نامدار و خوشنام پیشین سپاهان باشد. 

رونمایى از 3 دستیار
 سرمربى پرتغالى سپاهان
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طبق اعالم مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان، 15 تیرماه 
آخرین فرصت اعالم شده مصوب مراجع قانونى براى ثبت 

اظهارنامه مالیاتى صاحبان مشاغل استان اصفهان است.
عباس مزیکى با اشــاره به اینکه این فرصت قابل تمدید 
نیســت، از مودیان مالیاتى این اســتان خواست هرچه 
ســریعتر براى ثبت اظهارنامه مالیاتى خود به ســامانه

 www.my.tax.gov.ir مراجعه و عملکرد 1400 را ثبت 
کرده و از تمامى خدمات مالیاتى بهره مند شوند.

وى همچنین به صاحبان مشاغل این استان توصیه کرد 
ثبت اظهارنامه مالیاتى خود را به ســاعات پایانى موکول 

نکنند تا دچار مشکل نشوند.
این مقام مسئول ثبت اظهارنامه هاى مالیاتى را دو درصد 

بیشتر از سال گذشته بیان کرد و گفت: با این حال احتمال 
مى رود تعدادى از مشــاغل هنوز براى ثبــت اظهارنامه 

مالیاتى اقدام نکرده اند.
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان، اجراى تبصره 100 را 
در اقدام مشاغل براى ثبت اظهارنامه هاى مالیاتى از رشد 
17 درصدى و مطلوب برخوردار دانست و افزود: با اجراى 

این تبصره از سوى ســازمان مالیاتى کشور، 197 هزار از 
255 هزار اظهارنامه مالیاتى تسلیم شــده دراین استان 
از شرایط تبصره 100 اســتفاده کرده اند که براى اولین 
رکورد شکست شده که با اجراى طرح تبصره 100 سازمان 

مالیاتى ضرایب مالیاتى مشاغل تا 50 درصد کمتر شد.
مدیرکل امورمالیاتى استان اجراى این طرح را به نفع برخى 
مشاغل خاص صوتى وتصویرى و تلفن همراه و پوشاك 
مالیات دانست و گفت: اجراى تبصره 100 موجب تعدیل 
و کاهش 50 درصدى ضرایب مالیاتى در برخى مشاغل 
خاص صوتى، تصویرى و تلفن همراه و پوشــاك شد و 
سقف استفاده از این تبصره در مشارکت ها تا چهار میلیارد و 

800 میلیون تومان براى هر شریک اضافه شد.
عباس مزیکى افزود: این درحالیســت که در سال هاى 
گذشته در این بازه زمانى 60 تا 65 درصد صاحبان مشاغل 

این استان براى ثبت اظهارنامه مالیاتى اقدام کرده بودند.
مدیر کل امور مالیاتى استان اصفهان به صاحبان مشاغل 
توصیه کرد از تبصره 100 استفاده کنند که از شرایط خوبى 
برخوردار است و با در اختیار قرار گرفتن اطالعات مشاغل 
از طریق دستگاه کارتخوان مشاغلى که هنوز براى تشکیل 
پرونده اقدام نکرده اند (درصورتیکه از دستگاه کارتخوان 
استفاده مى کنند) هر چه سریعتر با مراجعه به سامانه امور 
مالیاتى ذکر شده پرونده تشکیل داده و دستگاه کارتخوان 
خود را به پرونده متصل و اظهارنامه مالیاتى خود را تسلیم 
کنند و اداره مالیات پرونده این مشاغل را بررسى کرده و 
درصورتیکه اقدام نکرده باشند جرائم را اعمال و از این افراد 

مطالبه مى کند.

مدیرکل امور مالیاتى استان تشریح کرد؛

آخرین مهلت ثبت اظهار نامه مالیاتى در اصفهان
جلوگیرى از خروج واحد دوم320مگاواتى

 نیروگاه اصفهان
اقدام به موقع تعمیراتى، مانع از خروج واحد شماره 5 

بخار نیروگاه اصفهان از مدار تولید برق شد.
مهندس عباس کریمى مدیرعامل شــرکت مدیریت 
تولید برق اصفهان در تشریح این خبر بیان داشت: به 

دنبال بروز اشــکال ناگهانى و 
لیک شدید از پکینگ هاى والو 
باالنسینگ فید پمپ شماره 2 
واحد دوم 320مگاواتى نیروگاه 
اصفهان کــه در زمان فعالیت 
تولید برق در واحد شماره پنج 
رخ داد، متخصصان امور بهره 
بردارى، امورتعمیرات مکانیک 
و  ابزار دقیق ایــن نیروگاه در 
اقدامى ســریع، مانع از خروج 
این واحــد در شــرایط پیک 

مصرف برق شدند. 
مدیرعامل نیروگاه اصفهان در ادامه گفت: با توجه به 
ضرورت تامین برق پایدار در زمان پیک مصرف، باعث 

شد تا متخصصان این شرکت على رغم دماى بسیار 
باالى محیط در کمترین زمان الزم، بدون خروج این 
واحد بخارى، اقدام به رفع مشکل به وجود آمده نمایند.

با اقدام به موقع  و رفع مشــکل بوجود آمده در زمان 

تولید برق در این واحــد، از خروج حدود 250 مگاوات 
در شــرایط بحرانى پیک مصرف، از شبکه تولید برق 

جلوگیرى شد.

نفت سپاهان به مجمع مى رود
شــرکت نفت ســپاهان مجمع عمومى فوق العاده و 

همچنین مجمــع عمومى عادى 
ســالیانه خود را روز چهارشنبه 15 

تیرماه برگزار مى کند.
بر این اساس مجمع عمومى فوق 
العاده شــرکت نفت سپاهان راس 
ساعت  10 روز چهارشنبه 15 تیر ماه  
در سالن همایش هتل ارم تهران 
به آدرس میدان ونــک، بزرگراه 
شــهید حقانى، بعــد از کتابخانه 

ملى، جنب روگذر شــهید همت غــرب، هتل بزرگ

 ارم برگزار می گردد.  دستور جلسه این مجمع اصالح ماده 
19 اساسنامه مطابق نمونه سازمان 
بورس و اوراق بهادار(شرایط حضور 
در مجامــع و مشــارکت در راى 
گیرى) و ســایر مواردى است که 
در صالحیت مجمع عمومى فوق 

العاده باشد.
همچنین مجمــع عمومى عادى 
ساالنه شــرکت نفت سپاهان نیز 
راس ساعت 10,30 دقیقه 15 تیر 

ماه در محل فوق الذکر برگزار خواهد شد. براى ساخت مکان جدید اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
خمینى شهر 30 میلیارد ریال اعتبار اولیه اختصاص یافت.

رییس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور در بازدید از اداره 
ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر گفت: با استقرار 
واحد مهندســى فرایند ساخت این ســاختمان جدید آغاز 
مى شود. حسن بابایى با اشــاره به وجود 180 هزار پرونده 
ملکى در این شهرســتان افزود: با توجــه به جمعیت 400 

هزار نفرى این شهرستان، نیروى انسانى مورد نیاز این اداره 
هم تامین مى شود. وى با اشاره به وجود اراضى ُخرد در این 
شهرستان گفت: مشــکالت ثبتى، وجود اراضى اوقافى و 
تداخل پالك اراضى، از جمله مشکالت عمده این شهرستان 
اســت و به همین منظور کارگروه ویژه تشکیل و با نظارت 

میدانى مشکالت ثبتى پیگیرى مى شود.
رییس سازمان ثبت اســناد و امالك کشــور افزود: براى 
جلوگیرى از تغییــر کاربرى و تثبیت مالکیــت، نیز صدور 
ســند براى اراضى ُخرد با عنوان نوع کاربرى زمین صورت 

مى گیرد.

آغاز ساخت مکان جدید 
اداره ثبت اسناد خمینى شهر

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

401-2-164
عملیات مدیریت بهره بردارى 
و نگهدارى از تأسیسات آب و 
فاضالب منطقه دو اصفهان

91,687,591,5602,346,875,000جارى

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1401/05/01
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/05/02

دریافت اسناد : سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

روزنامه نصف جهان    تاریخ انتشار آگهى : روزنامه نصف جهان    تاریخ انتشار آگهى : 1414//44//14011401(  داخلی 334  )

آ نوبت دومنوبت دوم

  بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت صنایع شــیمیایى پلیمر ایران- سهامى 
خاص دعوت مى شود در جلسه مجمع  عمومى عادى سالیانه  که رأس ساعت  00 :09 
صبح   مورخه  04/25/ 1401 روز  شنبه    به  آدرس پل فلزى بوستان سعدى جنب بانک 

کشاورزى    به کد پستى   8175656773  تشکیل مى گردد  حضور بهم رسانید.  
دستورجلسه:مجمع عمومى عادى سالیانه  ساعت  00 : 09   صبح  مورخه  25 /  04  / 1401 

- انتخاب مدیران 
-  انتخاب بازرسان 

- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
- تصویب ترازنامه و صورت هاى مالى

آگهى دعوت شرکت  صنایع شیمیایى
 پلیمر ایران- سهامى خاص شماره ثبت  8933   

شناسه ملى 10260300242  

هیئت مدیره شرکت

مرکز آموزش هوانیروز شهید وطنپور اصفهان در نظر دارد اماکن استیجارى خود را از طریق مزایده با شرایط عنوان شده 
به شرح ذیل در قالب قرارداد اجاره یکساله به واجدان شرایط واگذار نماید. 

شرایط و ضوابط شرکت در مزایده و انعقاد قرارداد: 
1ـ متقاضیان بایستى حتما در مزایده با شرایط اعالمى شرکت نمایند. 

2ـ مبناى قرارداد، قیمت پایه، اجاره بهاى مشخص شده توسط کارشناس رسمى دادگسترى مى باشد. 
3ـ با افراد نظامى و کارکنان هوانیروز مستند به قانون منع مداخله کارمندان دولت به هیچ وجه قرارداد منعقد نمى گردد.

4ـ متقاضیان موظفند درخواست خود را در پاکت سربسته گذاشته و روى پاکت تقاضا دقیقًا عنوان نمایند؛ متقاضى 
کدامیک از اماکن و براى چه کاربرى مى باشند، ضمناً بایستى درخواست خود را به صندوق پیش بینى شده در خیابان 

هزارجریب، خیابان شهید خسروپور، انتظامات شهرك والیت هوانیروز (درب پاتاق) بیاندازند. 
5ـ افراد برنده مزایده موظفند هزینه کارشناسى اماکن و هزینه نصب انشعابات حامل هاى انرژى تجارى را بپردازند. 

6ـ قرارداد اجاره به صورت یکساله و با شرایط و ضوابط ابالغى سلسله مراتب نیروهاى مسلح منعقد مى گردد. 
7ـ کلیه واجدین شرایط و برندگان مزایده بایستى تعهدنامه محضرى و ضمانت نامه بانکى جهت انعقاد قرارداد به پایگاه 

ارائه نمایند. 
8ـ مرکز آموزش هوانیروز در پذیرش یا رد درخواست ها اختیار تام دارد. 

ضمناً مهلت ارائه درخواست ظرف مدت 7 روز کارى از تاریخ درج آگهى مى باشد.

مرکز آموزش هوانیروز شهید وطنپور اصفهان

آگهى مزایده

قیمت پایه (اجاره ماهیانه ریال)متراژ (مترمربع)نوع کاربرىمحل مورد اجاره فعلىردیف

دبیرستان دکتر شفیعى (قلم چى)1
عرصه 2577آموزشىانتهاى خیابان کارگر هنگ دانشجویان

380,000,000اعیانى 1180

2400600,000,000آموزشىمدرسه ملل2


