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پیاده روهایى
 با موج هاى بلند

پارك اریب؟!
3

ملکمان است
 اجاره نمى دهیم
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بهسازى و مناسب سازى 
پیاده روها در سده لنجان

بازسازى ccu بیمارستان 
گلدیس تا یکسال آینده

راه آهن سریع السیر اصفهان_
قم روى همان ریل سابق!
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راه هایى براى
مصرف سماق

خرده فرمایشات مالکانه!
2

قیمت  نجومى 
اجاره ویال 
در چادگان

سماق ادویه اى خوش رنگ و طعم است که اغلب 
در سفره هفت سین و شاید در کنار کباب مصرف 
شود اما استفاده روزمره از این گیاه مفید مزایاى 

فوق العاده اى به همراه دارد.رسم است با فرارسیدن 
«سیزده به در»...

شهرستان چادگان یکى از شــهرهاى خوش آب و هوا و 
گردشگرى اســتان اصفهان به شمار مى رود که هر ساله 
با شروع فصل تابســتان مردم از سراســر کشور به این 
شهرستان ســفر مى کنند.اما قیمت باالى اجاره ویالها 
از جمله گالیه هاى مسافرانى است که قصد دارند از آب و 

هواى این شهر ساحلى استفاده کنند.
اجاره 24 ساعته ویال در مجتمع تفریحى این شهر در ایام 
وسط هفته حدود یک میلیون و 500 هزار تومان و در ایام 
تعطیل و آخر هفته تا 2 میلیون تومان و بعضاً به بیش از این 
رقم هم رسیده است.در همین زمینه غالمى، رئیس اداره 

تعزیرات حکومتى...

مدیرکل بهزیستى مى گوید بعضى از کودکان کار خیلى بیشتر از مستمرى ماهیانه بهزیستى درآمد دارند مدیرکل بهزیستى مى گوید بعضى از کودکان کار خیلى بیشتر از مستمرى ماهیانه بهزیستى درآمد دارند 

درآمد میلیونى کودکان کار در اصفهاندرآمد میلیونى کودکان کار در اصفهان

3

شروط عجیب و غریب صاحبخانه ها در فصل داغ رهن و اجاره 

پورقاز به هوادار پیوست
ــال  ــم فوتب ــاله فصــل گذشــته تی ــع 35 س ــاز، مداف عــزت ا... پورق
ســپاهان کــه در فهرســت خروجــى ایــن باشــگاه قــرار داشــت، 
رســمًا بــه عضویــت هــوادار تهــران در آمــد. ایــن بازیکــن پــس 
ــت  ــر مثب ــا نظ ــت ب ــگاه داش ــن باش ــا ای ــه ب ــى ک از مذاکرات

ســاکت الهامــى...

2

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

عضو سابق
 شوراى شهر اصفهان 

دستگیر شد

نه همین لباس زیباست نشان هویت ما
وقتى برندسازى در صنعت پوشاك فراموش مى شود
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جوالن دالالن در نقل و انتقاالت جوالن دالالن در نقل و انتقاالت 
لیگ رنگ مى بازد؟لیگ رنگ مى بازد؟

تعداد مبتالیان به وبا در حال افزایش است روش هاى صرفه جویى در مصرف شارژ باترى هنگام سفرجهان نما قاتالن اصلى کبد کدامند؟ تکنولوژى واکنش گیتى پسند به جدایى آقاى گل لیگ سالمت ورزش

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى 
مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى  به پیمانکاران واجدین شرایط 

واگذار نماید.

روابط عمومى  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت 

(ستاد)
تاریخ توزیع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى اسناد 
ارزیابى کیفى

بازگشایى 
مبلغ تضمینپاکات مناقصه

401140552001094018000009

تعمیرات شبکه و حوادث 
بهره بردارى، سرویس 

پست و تعمیرات 
روشنایى در محدوده 
برق شهرستان ورزنه 

1401/04/261401/05/021401/05/121401/05/151401/05/191,352,000,000

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت و حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت 
الفـ  ضمانت نامه) خود را به نشانى: جاده اصفهان، نایین، روستاى جیالن آباد، مدیریت برق نواحى شرق اصفهان، 

دبیرخانه امور، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 http://tender.tavanir.org.ir   :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

 http://iets.mporg.ir  :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
 http://eepdc.ir   :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122951-031 اداره مالى و ادارى – آقاى مجتبى حمزه پور و جهت 
آگاهى بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن: 34122941-031 اداره مهندسى 

و طرح ها تماس حاصل فرمایید.
جهت انجام مراحــل عضویت در ســامانه: مرکز تمــاس 41934-021، دفتر ثبت نــام: 88969737-021 و

 85193768-021 تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 

آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید) 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها 

براى خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم 

رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.  
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

شرکت شهرك هاي صنعتی اســتان اصفهان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی خدمات نظارت بر اجراي 
عملیات شبکه هاي برق فشار متوسط و روشنایی (شامل نظارت قبل از اجرا ، حین اجرا و بعد از اجرا)شرکت 
شهرك هاي صنعتی استان اصفهان به شماره (2001001281000019) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1401/04/23 می باشد.
- مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از سامانه ستادتا ساعت 19:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/04/30

- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی تا ساعت 13:30 روز سه شنبه تاریخ 1401/05/18
رشته و پایه تشخیص صالحیت مشاوران: رتبه 1 در رشته انرژي گرایش توزیع نیرو

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر درخصوص اسناد مناقصه: آدرس 
اصفهان،خیابان 22 بهمن، مجموعه اداري امیر کبیر، شرکت شــهرك هاي صنعتی استان اصفهان و تلفن 

03132647300
هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

فراخوان ارزیابی کیفی

امور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

نوبت  دومنوبت  دوم

م.الف:       1350666

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى در نظر دارد،نسبت به فروش یک قطعه از امالك خود  شامل شش دانگ عرصه 
و اعیان انبار به مساحت کل 13493/8 متر مربع (1800متر اعیانى سوله و80 مترمربع ساختمان ادارى با دیوارکشى و محوطه سازى) واقع در بویین و میاندشت بلوار 
فرهنگ ،جنب دبیرستان شبانه روزى از طریق برگزاري مزایده عمومی یک مرحله اى  و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)اقدام نماید. کلیه مراحل 
برگزارى مزایده از "دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایى نرخ هاى پیشنهادى " از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در مزایده در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مزایده محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان و تاریخ انتشار آگهى مزایده در سامانه: 2001001553000003 روز شنبه مورخ 1401/4/25    2- نام و نشانى مزایده گزار: شرکت خدمات حمایتى 
کشاورزى استان اصفهان به آدرس: اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم   3- هزینه خریداسناد مزایده:مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود 
در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.  4- مهلت زمانى دریافت اسناد مزایده از سامانه: از روز شنبه مورخ 1401/4/25 لغایت ساعت 18 روز پنجشنبه 

مورخ  1401/4/30      5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد،بارگزارى درسامانه بصورتpdf:تا ساعت18 روز یکشنبه  1401/5/9                                                 
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 30 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.   6- تاریخ گشایش پیشنهاد ها:روزدوشنبه 
مورخ 1401/5/10 ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.  7- مبلغ ونوع تضمین شــرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ  6,895,000,000 ریال مى باشد که به 
دوصورت ضمانتنامه بانکى ویافیش واریزى به شماره حساب شباى IR250100004001039704005791 نزدبانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه 
واریز30 کاراکترى   301039761263500650000000000006   قابل ارائه   مى باشد.    8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین 
شرکت درمزایده  (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى بصورت فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1401/5/9 
به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزارکننده مزایده در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.    9-شرکت کارکنان دولت در مزایده طبق مصوبه 

(قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب مورخ  22دیماه 1377) منع قانونى دارد.
*متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند قبل از ارائه نرخ پیشنهادى، از ملک موضوع مزایده از ساعت 8 صبح لغایت 14  (در روزهاى ادارى و درساعات ادارى، ازتاریخ 

سه شنبه مورخ  1401/4/28  لغایت پنجشنبه مورخ 1401/5/6) بازدید نمایند.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملى اطالع رسانى 

مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه :  41934-021 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان به شماره 09132074427)

آگهى تجدید مزایده عمومى یک مرحله اى  -   نوبت اول
فروش یک قطعه از امالك شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

    شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان
م.الف: 1350936                                                

وزارت جهاد کشاورزى

ب 
ف

ن 
3333333333333333333333333333333333333332

وزیر امور خارجه:وزیر امور خارجه:

براى لغو تحریم ها براى لغو تحریم ها 
با آمریکایى هابا آمریکایى ها

دردر  تماتما  سیمسیم
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ماجراى عجیب رضا اسدىماجراى عجیب رضا اسدى

پ
عــزت ا... پ
ســپاهان
رســمًا ب
از مذاک

ســاکت

ان 
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وزیر امور خارجه در گفتگو بــا روزنامه ایتالیایى الرپوبلیکا 
درباره اینکه مذاکرات براى ازسرگیرى برجام در چه مقطعى 
اســت گفت: دولت جدید ایران مذاکرات جدى با همتایان 
خود در موضوع هســته اى انجام داده اســت. ما به پیش 
نویسى رسیدیم که 90 درصد آن با موافقت 1+4 و همچنین 

آمریکایى ها همراه بوده است.
حســین امیرعبداللهیان ادامه داد: ما براى لغو تحریم ها با 
آمریکایى ها در تماس هســتیم. آنها از طریق اتحادیه اروپا 
و وزراى خارجه برخى کشورها در حال رایزنى هستند. هم 
در پیش نویس و هم در ایده هایى که مطرح شده، پیشرفت 
زیادى حاصل شده است. من فکر نمى کنم این مطلب درست 

باشد که بگوییم در دوحه شکستى رخ داد. وزیر خارجه توضیح 
داد: ما ضمانت هاى اقتصادى قــوى مى خواهیم. اگر یک 
شرکت غربى با همتاى ایرانى خود قرارداد ببندد، باید مطمئن 
شــود که پروژه اجرا مى شــود و در صورت اعمال تحریم، 
غرامت دریافت مى کند. خبرنگار پرســید آیا این واقعیت 
که آمریکا از حذف سپاه پاســداران از لیست سازمان هاى 
تروریستى خوددارى مى کند، مانعى براى برجام است؟ که 
وزیر خارجه بیان کرد: ما یک ایده به آمریکایى ها پیشنهاد 
کردیم، به تعویق انداختن موضوعات مرتبط با لیست سیاه. 
اما باید مطمئن شــویم که شــرکت هاى ایرانى از مزایاى 

اقتصادى و سهم خود در برجام برخوردار مى شوند.

وبا در استان هاى شــمال غرب کشــور مانند کردستان، 
کرمانشاه و آذربایجان غربى درحال فراگیرى است. براساس 
آخرین اطالعات تا روز پنج شــنبه، در کردســتان 37 نفر، 
کرمانشــاه 13 نفر و آذربایجان غربى یک نفر به وبا مبتال 

شده اند.
کارشناسان حوزه بهداشت و درمان این روزها بیش از گذشته 
نسبت به شیوع بیمارى وبا در کشورهاى عراق، افغانستان 
و پاکستان  هشــدار مى دهند و از افرادى که قصد سفر به 
این کشورها را دارند، مى خواهند مسائل بهداشتى را جدى 
بگیرند ، چراکه زمینه را نیز براى افزایــش این بیمارى در 

کشور مهیا مى کنند.  

در کشورمان مدتى است، تعداد بیمارانى که به دلیل اسهال 
شدید به مراکز درمانى مراجعه مى کنند در حال افزایش است. 
آنچه کارشناســان را نگران کرده  افزایش این بیماران در 
مرز هاى غربى کشور است.  تمام دانشگاه هاى علوم پزشکى 
کشور درحالت آماده باش قرار گرفته اند و  برنامه هاى  آموزش 

و تقویت نظام مراقبت نیز در دستور کار قرار گرفته است.
مســئله دیگرى که باید به آن توجه کرد افزایش سفرهاى 
زیارتى شهروندان به کشور عراق است، چراکه اگر مسافران 
نکات بهداشتى الزم را رعایت نکنند، احتمال دچار شدن آنها 
به این بیمارى افزایش مى یابد و پس از بازگشت به کشور 

ممکن است به شیوع این بیمارى دامن بزنند.

براى لغو تحریم ها با 
آمریکایى ها در تماسیم

تعداد مبتالیان به وبا در حال 
افزایش است 

دزد، آب یک شهر را 
قطع کرد!

   رکنــا | عامل سرقت سیم هاى برق و قطعى 
24 ساعته آب شهر «ریگان» در شرق کرمان به 
چنگ پلیس افتاد. به دنبال افزایش سرقت کابل 
و تجهیزات برق رسانى و به ویژه  قطع 24 ساعته 
شبکه آبرسانى این شهرستان  گرمسیرى موضوع 
در دســتور کار نیروهاى پلیس  قرار گرفت.  این 
متهم در بازجویى به 10 فقره  ســرقت کابل برق 
موتور چاه آب شرب این شهرستان به ارزش 300 
میلیون ریال که منجر به قطعى  آب شهرستان شده 

بود اعتراف کرد.

رکورد با بلیت مجانى!
   مووى مگ | سه شنبه 21 تیرماه دو فیلم 
«هناس» به کارگردانى حسین دارابى و «بدون قرار 
قبلى» به کارگردانى بهروز شعیبى به صورت ویژه 
و حمایتى اکران شدند که با استقبال مخاطبان در 
سینماهاى سراسر کشور همراه شد به طورى که 
رکورد تعداد مخاطب سینما در سال جارى با حضور 
156 هزار و 757 نفر در یک روز شکسته شد. مبلغ 
ریالى این اکران ها توسط ســازمان سینمایى به 

سینماداران و صاحبان آثار پرداخت مى شود.

5 نوجوان یکجا غرق شدند
   روزنامه همشهرى | 5 پسر نوجوان 
وقتى بــراى آب تنى وارد حوضــى در اطراف 
زاهدان شده بودند غرق شــدند. این پنج پسر 
نوجوان شــامل ســه برادر به نام هاى محمد، 
على و آریا و دو برادر دیگر به نام هاى عرشیا و 
مجتبى که بین 12تا 16سال داشتند، عصر روز 
سه شنبه پیش از خانه شــان در زاهدان به یکى 
از روســتاهاى اطراف به نام سیادت رفتند و در 
منطقه اى دورافتاده، یــک حوض انبارى که از 
آب ذخیره شــده در آن براى آبیارى زمین هاى 
زراعى و مصــرف دام ها اســتفاده مى شــود 
دیدند و تصمیم گرفتنــد در آنجا آب تنى کنند 
درحالى که هیچ کدام به شنا کردن تسلط کافى 

نداشتند.

بازیگر مشهور 
طالق گرفت؟! 

   خبــر آنالین | اخیراً شــایعاتى درباره طالق 
نیوشا ضیغمى به گوش مى رسد که خانم بازیگر 
با انتشــار اســتورى اى و بایگانى کردن تصاویر 
همسرش این شــایعات را تا حدودى تأیید کرد. 
حدود 12 ســال از زندگى مشترك نیوشا ضیغمى 
و همسرش مى گذرد و حاصل این ازدواج دخترى 
به اسم «لنا» است که سال 97 به دنیا آمده است. 
نیوشا ضیغمى عکسى از شناســنامه اى که مهر 
طالق دارد را منتشر کرد. او اســتورى خود را بعد 
از ســاعاتى حذف کرد که همین موضوع ســبب 
دوگانگى درباره خبرهاى جدایى نیوشا ضیغمى از 

همسرش شده است.

شلیک اشتباهى به عروس!
   رکنــا | تیرانــدازى در یکــى از تاالرهاى 
عروسى در شهرستان فیروزآباد فارس منجر به 
مجروح شدن دو نفر از مهمانان و به کما رفتن 
عروس شــد. پس از حضور مأموران مشخص 
شــد فردى به قصد شــادى  و برحسب سنت 
عشایرى اقدام به شلیک تیر با اسلحه شکارى 
کرده که  به دلیل شلوغى جمعیت و عدم توانایى 
در کنترل اسلحه دو مرد و عروس بر اثر اصابت 
گلوله مجروح و ضارب از محل متوارى شــده 
اســت. اما پلیس مخفیگاه متهم 36 ســاله را 
که شــوهرخواهر داماد بود، شناسایى و وى را 
دســتگیر مى کنند. در اثر ایــن حادثه عروس 
به کما رفته ولــى حال دو نفــر دیگر رضایت 

بخش است.

عضو سابق شوراى شهر 
اصفهان دستگیر شد

   برنــا | بنا بر اخبار واصله عضو ســابق شوراى شهر 
اصفهان از سوى اداره آگاهى دستگیر شد. یک منبع آگاه 
گفت :عضو سابق شوراى اسالمى شهر اصفهان مظنون 
به قتل از سوى اداره آگاهى دســتگیر شده است. این 
منبع به جزئیات این دستگیرى اشاره نکرد، ولى به نظر

 مى رسد این دستگیرى به حادثه مشکوك سقوط یک 
زن از کوه صفه ارتباط داشته باشد

آقاى نماینده با برند آمریکایى!
   فــرارو |تصویرى از مصطفى میرســلیم، نماینده 
اصولگراى مجلس که با کفــش برند آمریکایى ریباك 
در مجلس حاضر شد منتشر شده است. ریباك شرکت 
تجهیزات ورزشــى آمریکایى اســت که تولیدکننده 
کفش هاى ورزشى، پوشــاك و لوازم ورزشى مى باشد. 
میرسلیم از منتقدان آزادسازى واردات خودرو در مجلس 

است و همیشه از خودروسازان داخلى دفاع مى کند.

تزریق واکسن تاریخ گذشته؟
   روزنامه اعتماد | برخى شهروندان در شهرهاى 
مختلف از تزریق واکسن هاى آسترازنکاى تاریخ مصرف 
گذشته در بعضى پایگاه هاى واکسیناسیون کرونا خبر 
داده اند. به گفته این شهروندان ساکن شهرهاى مشهد 
و تهران، ویال هاى واکسنى که براى دوزسوم یا چهارم 
اســتفاده مى شــده، داراى دو تاریخ انقضا بوده؛ تاریخ 
انقضاى اصلى که توسط کارخانه ســازنده روى ویال 
واکسن حک شــده بوده اما این برچســب، با برچسب 

دیگرى با تاریخ انقضاى جدید، پوشانده شده است...

بازگشت به دالر جهانگیرى؟!
   روزنامه شرق | پشیمانى دولت براى حذف ارز 
4200 تومانى، خبرى است که به تازگى روى خروجى 
بسیارى از رســانه هاى ایران قرار گرفته است. ماجرا از 
آنجا شروع شد که احســان خاندوزى، وزیر اقتصاد، در 
مصاحبه اى اعالم کرد که دولت خواســتار برگشت ارز 
4200 تومانى به نرخ محاسبات گمرکى شده است. این 
خبر از سوى بسیارى از رسانه ها، عقب نشینى دولت از 
برنامه هاى اقتصادى اش تلقى شد. برنامه هایى که آن 
را «جراحى اقتصاد» خطاب کرده اســت؛ با این حال، 
وزارت اقتصاد و ســازمان برنامه و بودجه این موضوع 

را رد کرده است.

اقدام همه جانبه براى 
بازداشت 3 رقصنده

   همشــهرى آنالیــن | رئیــس پلیس امنیت 
عمومى استان کرمانشاه، از دســتگیرى سه نفر خانم 
که روى یکى از پل هاى هوایى شــهر کرمانشاه اقدام 
به حرکات موزون کرده بودند، خبر داد. سرهنگ حسن 
حیدرى اظهار کرد: پس از انتشار کلیپى که سه خانم روى 
یکى از پل هاى عابرپیاده شهر کرمانشاه اقدام به رقص 
و حرکات موزون کرده بودند، رســیدگى به موضوع در 
دســتور کار قرار گرفت. از آنجایى که این اقدام باعث 
جریحه دار شــدن عفت عمومى جامعه شده بود تیمى 
از مأموران پلیس امنیت عمومى اقدامات همه جانبه اى 
براى شناســایى عامالن رقص را آغاز کردند و پس از 
هماهنگى با مقام قضایى و رعایت موازین شــرعى و 

قانونى این افراد دستگیر شدند.

واکنش روسیه به ادعاى آمریکا 
   ایرنا | «دیمیترى پســکوف»، سخنگوى کرملین 
گفت که «والدیمیر پوتین» رئیس جمهور روســیه در 
ســفر به ایران در 19 جوالى(28 تیر ماه) درباره خرید 
پهپاد گفتگو نخواهد کرد. جیک سالیوان مشاور امنیت 
ملى کاخ سفید در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن 
مى گفت، ادعا کرده بود که بر اساس اطالعات آمریکا، 
ایران در حال مقدمه چینى در یک جدول زمانى تسریع 
شده براى ارسال چند صد پهپاد از جمله پهپادها با قابلیت 

حمل سالح به روسیه است.

شروط عجیب و غریب صاحبخانه ها در فصل داغ رهن و اجاره خبرخوان

خرده فرمایشات مالکانه!
 «رفیق باز نباشد. اهل کار باشد. با کالس و خوش خنده. 
بچه نداشته باشــد، رفت و آمدش زیاد نباشد و... » اینها 
تنها بخشى از شروط عجیب و غریبى است که مالکان 
براى مستأجران خود مى گذارند... گویا آنها مى خواهند 
دخترى شوهر بدهند که باید تمامى شروط آنها را داشته 

باشد تا او را بپسندند!
بنگاه ها هم از این همه شرط عجیب و غریب که مالکان 
تأکید مى کنند در قرارداد بین مســتأجر و مالک باشــد 
ســردرنمى آورند. شــرط هایى که تا دیروز تنها ختم 
مى شــد به اینکه فرد مورد نظر بچه زیاد نداشته باشد 
و یا شغل مناسبى داشته باشــد حاال منوهاى بیشترى 
در خرده فرمایشــات مالکان دارد. اینهــا همه در حالى 
اتفاق مى افتــد که روزهاى داغ تابســتان تمام دغدغه 
مستأجران یافتن خانه اى اســت که مناسب با جیبشان 
باشد و مالکان شــروطى دارند که گاهى در قوطى هیچ 

عطارى نمى گنجد.
 محمد از بنگاهدارانى است که این روزها با این شروط 
عجیب سر و کار دارد و به نظرش در برخى مواقع خنده 
دار است. دفترچه اش را باز مى کند و از عهد و پیمان هاى 
غریبى مى گوید که این روزها براى او هم باب دردســر 
شده است: «چند روز پیش آقایى براى اجاره خانه اش به 
بنگاه آمده بود و شرطش این بود که مستأجرش جوان 

باشد و سرش به تنش بیارزد.»
مرادى از دیگر بنگاهدارانى اســت که از این شروط دور 
نمانده است، دفترچه قطورى دارد و وقتى باز مى کند پر 
شده از انواع آپارتمان ها و خانه هاى اجاره اى که بعضى 
از مالکان آنها شرط هاى عجیبى گذاشته اند و او همه آنها 
را نوشته است:«مثًال یک مالک یک مستأجر با کالس 
با یک بچه آنهم با شرط ســنى مى خواهد که او تعیین 
مى کند. و یا مالک دیگرى اعالم کرده که اگر مستأجران 
پسر بزرگ داشته باشند نمى پسندد، چون خودش دختر 

بزرگ دارد و در طبقه باالیى ساختمان ساکن است.»
مدیر یکى از آژانس هاى معامالتى هــم در این رابطه 
مى گوید: «گاهى اوقات تنها تمکن مالى مســتأجران 
مدنظر قرار نمى گیرد و مالکان پا را فراتر از این گذاشته 
و فهرستى از شروط دارند که اگر کسى نداشته باشد پاى 
معامله نمى آینــد. مثًال چند وقت پیــش مالکى به من 
مراجعه کرد و گفت مستأجرى مى خواهم که تحصیالت 

عالیه داشته باشد و ترجیحاً دکتر یا استاد دانشگاه باشد.» 
همین مسئله باعث شده که چند ماهى این خانه ها روى 
دست مالکان بمانند تا آنچه شرط کرده اند برآورده شود. 
جالب اینجاست که صاحبخانه ها حاضرند خانه هایشان 

خالى بماند اما از موضعشان پایین نیایند.
مصطفى، مستأجر اســت و به نظر او این شروط شرط 
انصاف نیســت به این خاطر که گاهى به این علت که 
قوانین رعایت نمى شــود آنها دچار مشکل مى شوند و 
این قراردادها یک طرفه به نفع مالکان است. به عنوان 
مثال برخى از مالکان وقتى مى خواهند خانه اى را رهن 
یا اجاره بدهند، تمام المپ هــاى آن را باز مى کنند و یا 
خانه را همراه با لوستر به مستأجر نشان مى دهند و بعد 
از اینکه او خانه را تحویل مى گیرد با جاى خالى آن روبه 
رو مى شود. از سوى دیگر تعمیراتى که شامل آبگرمکن 

یا شیرهاى آب مى شــود مربوط به صاحبخانه است نه 
مستأجر در حالى که جا افتاده همه این مسائل بر دوش 

مستأجران باشد. 
کریمى از دیگر مستأجرانى است که سه فرزند دارد و به 
گفته خودش باید تا یک ماه دیگر تخلیه کند اما نتوانسته 
خانه مورد نظرش را پیدا کند. به نظر او شــرط مالکان 
عجیب شده و بسیارى از مالکان یا خانه هایشان را به یک 
عروس و داماد اجاره مى دهند و یا به کسانى که تنها یک 
فرزند دارند. این روزها کمتر کسى از مالکان هستند که 
زیر بار مستأجرى بروند که بیشتر از سه فرزند دارد: «مى 
ترسم به دلیل تعداد نفرات خانواده ام نتوانم جاى مناسبى 
را پیدا کنم. انصاف نیست ما که خانه نداریم وباید با انواع و 
اقسام چالش ها روبه رو باشیم. ما هر سال باید کلى وقت 
صرف کنیم و دنبال خانه بگردیــم چون صاحبخانه ها 

راضى نمى شــوند خانه خود را به ما اجــاره دهند. حتى 
برخى از صاحب خانه ها به شرط باال بردن اجاره به دلیل 
داشتن سه فرزند حاضر به امضاى قرارداد با ما مى شوند 
و این در حالى است که هر سال با سئوال هاى بیشترى از 
طرف مالکان روبه رو مى شویم. اینکه چکاره اید؟ چقدر 
مهمانى و رفت و آمد دارید؟ شغلتان چیست؟ آیا فامیل 
در شــهرهاى دیگر هم دارید؟ اینها سئواالتى است که 
مالکان از ما مى پرسند و اگر زیربار پاسخ هایشان نرویم 

بى خانه مى مانیم.»
این مثال هــا زیادند و به خصوص در مــورد خانه هاى 
قدیمى بیشتر صدق مى کند. اینکه مالک براى تعمیرات 
و اینکه دستى به سر و گوش خانه بکشد، تمام هزینه ها 
را بر دوش مســتأجرى مى اندازد که مى خواهد در آن 
خانه ساکن شود؛ قصه پرغصه اى که انگار تمامى ندارد.

الدن ایرانمنش

امام جمعه مشــهد گفت: بعضى مى گویند این خانم هاى 
بى حجاب بــه انقالب خدمت مى کننــد در راهپیمایى ها 
شرکت مى کنند ما از آنها تشکر مى کنیم، ولى انجام دادن 

کار خوب، کار بد و گناه اجتماعى را توجیه نمى کند.
آیــت ا... علم الهدى در اجتماع مردمــى مدافعان حجاب 
و عفاف افــزود: به مــوازات این، حقیقت این اســت که 
ایرانى ها حتى قبل از اسالم نیز چادر مى پوشیدند. در دوره 
ساسانیان، زنان ایرانى چادر هاى مخصوصى مى پوشیدند 
که همه بدن آنان را مى پوشــاند و حتى زیر چادر، کالهى 
بر سر مى گذاشتند که براى زنان قدبلند، کوتاه و براى زنان 

کوتاه قد، بلند بود تا به این ترتیــب، حتى قد و باالى زنان 
قابل تشخیص نباشد. عالوه بر این، منیژه نیز یک بانوى 
باکرامت ایرانى است که در شاهنامه فردوسى هنگامى که 
مى خواهد خود را معرفى کند، باافتخار از محجبه بودن خود 
دم مى زند و مى گوید «منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه 

ندیده تنم آفتاب». 
وى افزود: ما مخالف حقوق زنان در هیچ جهتى نیستیم، ما 
با گناه اجتماعى مخالفیم، آقاى معاون دادستان که مى گوید 
زن بى حجاب وارد مترو یا بانک نشود در راستاى محروم 

کردن از حقوق اجتماعى نیست، براى اجراى قانون است.

علم الهدى: منیژه هم محجبه بود

عضو هیئت مدیــره اتحادیه تولید و صادرات نســاجى و 
پوشاك ایران با بیان اینکه بازار 85 میلیونى کشور دو دستى 
تقدیم ترکیه، چین و بنگالدش شده، گفت که در حال تبدیل 
شدن به مســتعمره ترکیه در صنعت پوشاك هستیم؛ به 
طورى که شبکه هاى گسترده فروش آنالین پوشاك ترکیه 
ظرف سه روز پوشاك ترك را در منزل تحویل مى دهند و 
تمام فعالیت بانکى هم از سیستم مجاز داخل کشور استفاده 
مى شود. عالوه بر اینها، سهمیه مناطق آزاد و ته لنجى نیز 

وجود دارد.

مجید افتخارى با بیان اینکه در شرایط فعلى اراده اى براى 
مقابله با قاچاق پوشاك در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: 
قاچاق پوشاك در کشور به شــرایط قبل از سال 1397 که 
به طور لجام گســیخته اى کاالى قاچاق عرضه مى شــد 

برگشته است.
وى با بیان اینکه با افزایش دستمزد، حامل هاى انرژى و در 
مقابل ثبات نسبى نرخ ارز، قاچاق سودآور شده، تصریح کرد: 
در سال گذشته شاهد هجمه قاچاق پوشاك از بنگالدش و 
چین بودیم و حاال هم در حال تبدیل شدن به مستعمره ترکیه 
در صنعت پوشاك هستیم. روزانه چند ده تن قاچاق پوشاك 

از طریق رویه مسافرى به کشور وارد مى شود.
افتخارى تصریح کــرد: قاچاق پوشــاك از ترکیه به طور 
سرسام آورى در حال افزایش است. این در حالى است که 
هیچ برنامه اى براى حمایت از تولیدکنندگان در داخل وجود 
ندارد. وى گفت: سال گذشته با افزایش قاچاق پوشاك از 
بنگالدش و توسعه فروش آنالین پوشاك مواجه بودیم و 
امسال هم قاچاق از ترکیه به روش هاى گوناگون افزایش 

یافته است.

در حال تبدیل شدن به مستعمره ترکیه 
در صنعت پوشاك هستیم

عضو انجمن صنایــع فرآورده هاى لبنى بــا تأیید کاهش 
مصرف لبنیات، گفت: قیمت لبنیات بعــد از اصالح نظام 
یارانه اى افزایش 100 درصدى را تجربه کرد چگونه مى توان 
انتظار داشــت با صعودى شــدن قیمت ها، سرانه مصرف 

ریزش نکند.
اسماعیل خاتمى با بیان اینکه کمترین افت خرید در گروه پنیر 
اتفاق افتاد، تصریح کرد: در فرهنگ مصرف خوراك، پنیر در 
وعده هاى غذایى صبحانه، ناهار و شام جاى خود را پیدا کرده 
است. کاهش خرید پنیر کمتر از 10 درصد بوده است این در 

حالى است که در سایر گروه هاى لبنى کاهش مصرف 15 تا 
20 درصدى بوده است. این فعال اقتصادى ادامه داد: مصرف 
چربى هاى لبنى مانند کره و خامه، نوشیدنى ها لبنى مانند شیر 
و دوغ و ماست افت جدى کرده است؛ از آنجایى که قیمت دوغ 
از نوشابه پیشى گرفته است از این رو مردم ترجیح مى دهند 

به جاى دوغ نوشابه خریدارى کنند. 
خاتمى با اشاره به تشدید و تسریع شدن مسیر خروج شیر خام 
از کشور، اذعان کرد: سال گذشته 20 تا 25 درصد از جذب 
شیر لبنى در قالب گروه هاى مختلف محصول صادر مى شد 
و پیش بینى مى شود 40 درصد از شــیر تولید شده در سال 
جارى میل به خارج شدن از کشور را دارد و کشورهایى مانند 
روسیه، قزاقستان، گرجستان، ارمنستان خواهان شیر خام ما 
هستند. وى با بیان اینکه جنگ روسیه و اوکراین میل روسیه 
به واردات شیر از ایران را تشدید کرده است، افزود: کشش 
مصرف و قدرت خرید در بازار داخلى کاهش پیدا کرده است 
اما از سوى دیگر صادرات توجیه اقتصادى دارد و واحدهاى 
لبنى در قالب چربى ها و شیر خشک صادرات را آغاز مى کنند.

لبنیات؛ بعد از گران شدن

در یک برنامه زنده تلویزیونى که از شبکه 2 در حال پخش 
بود ماجراى عجیبى افشا شد. به گفته مجرى برنامه و طبق 
دستورالعمل جدید یکى از شــرکت هاى زیرمجموعه یک 

بانک، ازدواج دو نفر همکار با هم ممنوع است!
مجرى تلویزیون نامى از بانک و شــرکت زیر مجموعه آن 
منتشر نکرد. گویا نامه دستورالعمل جدید روى بورد هم زده 
نشده و در بخش اتوماسیون دیده شده است. در این قانون 

جدید، ازدواج بین همکاران ممنوع اعالم شــده است و اگر 
این اتفاق بیافتد، یکى از کارمنــدان یا هر دو نفر آنها اخراج 
مى شوند. حتى اگر قبل از صدور دســتورالعمل جدید، دو 
همکار با هم ازدواج کرده باشند نیز رسیدگى شده و آنها هم 

اخراج مى شوند.
نامه دستورالعمل جدید که مصوبه کمیته انسانى آن مجموعه 

است توسط یکى از کارمندان آنجا فاش شده است. 

ازدواج با همکار، ممنوع!
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مدح امیر المؤمنین(ع) 
در محفل هم آوایى 

معاون اجتماعى و مشــارکت هاى مردمى ســازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشــى شــهردارى اصفهان از 
برگزارى ویژه برنامــه «على گویان» در پارك جنگلى 
ناژوان خبر داد.  سعید امامى با اعالم این خبر گفت: برنامه 
هم آوایى اقوام فرهنگى ایران در مدح امیرالمؤمنین علی 
علیه السالم با نام «على گویان» به مناسبت فرا رسیدن 
عید ســعید غدیر خم   تا 27 تیرماه در پارکینگ شماره 
یک پارك جنگلى ناژوان برگزار مى شــود. این برنامه 
با اجراى گروه هاى موسیقى بیرجند، هرات، بختیارى، 
اصفهان و هند در مدح حضرت على (ع) و با اجراى صابر 
خراسانى شــاعر اهل بیت(ع) از ساعت 20:30 میزبان 

شهروندان است.

قطع 2 درخت با مجوز 
معاون خدمات شهرى منطقه 6 شهردارى اصفهان 
گفت: دو درخت نارون آفــت زده در این منطقه که 
جزو درختان خطرآفرین به شمار مى رفت، با کسب 
مجوز قانونى از ســوى ســازمان پارك ها و فضاى 
سبز شــهردارى اصفهان قطع شد. مرتضى رادمهر 
افزود: پس از بازدید کارشــناس سازمان پارك ها و 
فضاى سبز شــهردارى اصفهان در سیزدهم تیرماه 
سال جارى، دو درخت نارون واقع در ابتداى خیابان 
سعادت آباد شرقى از سمت شیخ صدوق جزو درختان 
آفت زده شناخته و نامه رسمى مجوز قطع این درختان 
صادر شــد. در این نامه قید شده است که دو درخت 
مذکور در آستانه شکســتگى تنه و خطر سقوط قرار 
دارند. وى ادامه داد: چند روز قبل دســتک یکى از 
این دو درخت شکسته و بر روى پشت بام ساختمان 
بانکى که در نزدیکى آنها قرار داشــته، سقوط کرده 

بود.

برگزارى هفته فرهنگى 
اصفهان در بخارست 

معاون اقتصادى استاندار از برگزارى هفته فرهنگى 
اصفهان در شهر بخارســت طى هفته جارى خبر 
داد. امیر رضا نقش پس از دیدار بــا "میرال کارمن 
گرکو" سفیر رومانى در تهران در محل تاالر اشرف 
اصفهــان افزود: حــدود 20 نفر از اســاتید صنایع 
دستى اصفهان به این مراســم دعوت شده اند که 
کارگاه هاى آموزشى برگزار کنند. معاون اقتصادى 
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: در بخش اقتصادى 
و کشــاورزى نیز در آذر ماه جارى نمایشــگاهى از 
محصوالت کشــاورزى بین رومانــى و اصفهان با 
میزبانى اصفهان براى حضــور فعاالن و بازرگانان 

کشاورزى برگزار مى شود.

2117 نفر متقاضى 
فرزندخواندگى در اصفهان

معاون امور اجتماعى بهزیســتى استان اصفهان از 
وجود 2 هزار و 117 متقاضى فرزندخوانده در استان 
خبر داد و گفت: ســال گذشــته 45 نفر به صورت 
موقت و 73 نفر به صورت فرزندخوانده به متقاضیان 
فرزندخواندگى دراســتان واگذار شــدند. عبدالرضا 
اســماعیلى گفت: از این تعداد، پرونده هزار و 328 
نفر تکمیل و ثبت سامانه شــده اند. وى به واگذارى 
3 فرزند به دختران مجرد اصفهانى در سال گذشته 
اشاره و خاطرنشــان کرد: این بچه ها داراى بیمارى 

خاص یا معلولیت بودند.

اصالح شبکه آب 
عملیات لوله گذارى آب کوچه شهید یاران و کوچه 
محرم محله ششــجوان درشــهر بویین میاندشت 
به اتمام رســید. به گزارش روابــط عمومى آبفاى 
بویین و میاندشت، طول شــبکه 170 متر واز لوله 
پلى اتیلن 90 میلى مترى استفاده شده است. گفتنى 
است که این عملیات با اســتفاده از اعتبارات جارى 
شــرکت و به منظور جلوگیــرى از هدررفت آب و
 شکستگى هاى مکرر لوله ها به علت فرسودگى در 

دستور کار قرار گرفت.

خبر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
متاسفانه بانک مرکزى و سازمان برنامه وبودجه در قبال 
پروژه قطار سریع الســیر اصفهان- قم همان رویکرد 

سابق را دارند.
مهدى طغیانى با اشاره به پروژه قطار سریع السیر محور 
اصفهان- قم گفت: بعد از سفر رئیس جمهور، در راه آهن 
جلسه اى برگزار شــد و از اســتانداران اصفهان و قم و 
برخى از نماینده ها دعوت شــده بود تا موضوع راه آهن 
سریع الســیر محور اصفهان- قم را مورد بررســى قرار 
دهند. در آن جلســه مشخص شــد که متاسفانه بانک 
مرکزى و سازمان برنامه وبودجه دارند همان مسیر قبل 

را طى مى کنند و گویا رئیس جمهــور هم در این مورد 
دســتورى صادر نکرده اند و امیدواریم با ابالغ دســتور 
رئیس جمهور گام مثبتى در این خصوص برداشته شود. 
چون االن حدود 7 یا 8 ماه است که ال سى پروژه منقضى 
شده و نگرانیم که به طور کلى از بین برود و باید تالش 

کنیم که به سرانجام برسد.
وى افزود: متاســفانه برخى امور آنگونه که الزم است 
پیش نمى رود و باید این امور را از طریق مجارى مختلف 
پیگیرى کرد تا به سرانجام برسند. بخش عمده مشکالت 
امروز جامعه ما به خاطر این اســت که کارها در مسیر 

درست جریان پیدا نمى کنند.

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان با اشاره به الینحل ماندن 
معضل کــودك کار و خیابانى، گفت: مقابلــه با کودك کار 
و خیابانى مقابله با معلول اســت، درحالــى که باید به علت 

بپردازیم.
ولى ا... نصر اظهار کرد: با ظرفیتى که از طرف دادستانى ایجاد 
شده و تشکیل پنج کارگروه تخصصى، اقدامات خوبى درحال 
اجراست، اما مهمترین مشکل ما تکرار چرخه ورود کودکان 
کار اتباع خارجى به کار و خیابان است که این معضل همچنان 

الینحل مانده است.
وى گفت: مقابله با کودك کار و خیابانى مقابله با معلول است 
درحالى که باید به علت بپردازیم، از جمله فقر، مشــکالت 

اقتصادى و مهاجرت که باعث ورود برخى خانواده ها به حاشیه 
شهر شده و این خانواده ها به دلیل فقر اقتصادى و فرهنگى 

کودکانشان را به خیابان مى فرستند.
مدیرکل بهزیســتى استان اصفهان با اشــاره به مستمرى 
ماهیانه نهادهایى مثل بهزیستى و کمیته امداد براى حمایت 
از خانواده هاى آسیب پذیر، گفت: ما به طور میانگین مى توانیم 
ماهیانه 420 هزار تومان مســتمرى بپردازیم، درحالى که 
درآمد این کودکان خیلى بیشتر از مستمرى ماهیانه ماست 
و گاهى حتى روزانه درآمد یک میلیون به باال دارند. همین 
موضوع مشکالت ما را براى شناســایى و پوشش کودکان 

کار بیشتر مى کند.

درآمد میلیونى کودکان کار
 در اصفهان

راه آهن سریع السیر اصفهان-
قم روى همان ریل سابق!

اکثر لباس هایى که در ایران به فروش مى رســد، نه از زیر 
نیش سوزن و نه تیغ قیچى ایرانى ها رد شده و نه با الگوى 
ایرانى- اسالمى ما تطابق دارد. هر چه هست پوشاکى است 
که از آن سوى مرزها برایمان دوخته شده و شکل ترسناکى 
پیدا کرده به طورى که اگر به همین ترتیب پیش برویم باید 
فاتحه فرهنگ خودى را بخوانیم و تسلیم الگوهایى شویم 

که مال ما نیست. 
شش سال پیش دبیر کارگروه ساماندهى مد و لباس کشور 
اعالم کرد که هر ایرانى ساالنه 12 میلیون تومان براى مد و 
لباس هزینه مى کند! این رقم قطعاً بعد از این مدت افزایش 
زیادى پیدا کرده است. گرچه شاید نشود به صراحت درباره 
این رقم اظهارنظرکرد، چون این یک موضوع کیفى است و 

نمى توان با ارقام، آن را تحلیل کرد.
در شکل عام، مردم ایران به تناسب موقعیت ها و رویدادهاى 
زندگى لباس مى خرند؛ مثًال وقتى مراسمى خاص دارند حتمًا 
خرید مى کنند و در عوض اگر در طول سال مراسمى نداشته 
باشند لباســى نمى خرند. بنابراین باز هم نمى توانیم میزان 
خرید لباس در طول ســال را مالکى براى عادى بودن یا 
نبودن این خریدها تلقى کنیم؛ با این حال، ما مردمى داریم 
که همپا با صنعت مد، ساالنه و با تغییر فصل ها حتمًا خرید 
مى کنند. امــا آنچه در این بازار پر طرفدار مهم اســت نبود 
شناسه و برندى است که در پوشاك ایرانى مصداق بارز دارد. 
مسئله اى که به گفته دبیر کمیسیون صنایع اتاق بازرگانى 

استان اصفهان باید به شکل جدى به آن پرداخته شود.

به گفته سید آرش امامى، حجم بازار نساجى و پوشاك ایران 
در دنیا 15 تا 20 میلیارد دالر اســت که این نشان مى دهد 
نزدیک یک ســوم آن از طریق واردات است. اینها همه در 
حالى است که در حال حاضر 70 درصد نساجى کشور و بیش 
از 60 درصد پارچه هاى تخت بافت و 60 درصد ریسندگى 
هاى کشور در استان اصفهان است اما قطب صنعتى ایران 

چندان سهمى از مد و پوشاك ایرانى ندارد.
دبیر کمیسیون صنایع اتاق بازرگانى استان اصفهان از این 
موضوع اظهار تأســف مى کند و دلیل این موضوع را کم 
تجربه بودن و بى مطالعه بودن طراحان مد مى داند: «وقتى 
به طراحان لباس مى گوییم یک پوشش هویتى ایجاد کنند، 
نمى دانند چه باید انجام دهند. اکثریت جامعه طراحان این 
موضوع را نمى دانند و اقلیت تنها با پژوهش هاى مختلف به 

این مهم رسیده اند.»
این در حالى است که مد، تغییر سریع و مداوم سبک هاست؛ 
بنابراین، یک طراح مد باید خودش را هر بار به روز کند، چه 
اگر از قافله عقب بماند، رقبا گوى ســبقت را از او ربوده اند. 
همین عاملى شده که سهم ایران از بازارهاى مد جهان کم 

باشد و طراحان کشورهاى دیگر براى ایرانى ها الگو بزنند. 
محمدرضا پاکروان، دیپلمات سابق جمهورى اسالمى ایران 
در اروپا و آسیا راه حل این مسئله را پیوستن به عرصه هاى 
بین المللى مى داند: «در مد و لباس باید به عرصه هاى بین 
المللى بپیوندیم و با توجه بــه اینکه اصفهان ظرفیت هاى 
بلندى دارد، باید  نخبگان را به کار بگیریم و این کارى نیست 
که با قدم هاى بلند و تند حرکت کنیم، چون رقباى قوى و 

بسیارى داریم.»
پاکروان تأکید مــى کند که در حوزه مــد و لباس باید تیم 
کارشناسى دقیق و حرفه اى داشــته تا بتوانیم حرفى براى 
گفتن بزنیم: «در آمریکا یک اتاقى به نام اتاق ریسک شناسى 
وجود دارد که ساالنه هزار دانشمند دور هم جمع مى شوند 
که چه برنامه اى براى کشورها از جمله ایران داشته باشند؛ 
بنابراین باید آماده باشیم و در عرصه مد و لباس و پوشاك از 
عرصه ملى خارج و با تمام مشکالت به عرصه بین المللى 
بپیوندیم.» همســو با محمدرضا پاکروان، دبیرکارگروه مد 
و پوشــاك اتاق بازرگانى اصفهان نیز در این رابطه گفته: 
«انتظار اتاق بازرگانى از بخش حاکمیتى کشور این است که 
به مسئوالن گفته شود در حوزه مد و پوشاك، بستر هویتى، 

حمایتى و معافیت مالیاتى براى ایجاد پوشش ایجاد شود.»
به گفته نفیســه عروجى، سنت، بخشــى از هویت است و 
نمى توان ســنت را مدرن کرد و در حالى که هویت از بین 
برنده فاصله میان ســنت و مدرنیته اســت شکاف هویتى 
تولیدکنندگان و طراحان پوشاك کشور را دچار مشکل کرده 
است. اما باید دید یک زن با پوشش سنتى اصفهان مى تواند 
در محیط ادارات کار کند؟ قطعــاً خیر و در جوامع صنعتى و 

بین المللى نمى توانیم این گونه ظاهر شویم.»
اینها همه نشان مى دهد که ما هنوز تصویر روشنى از سبک 
ایرانى اسالمى نداریم و بیشتر در این زمینه کلى گویى شده 
اســت. مطالعات تاریخى در این رابطه کم است و به نظر 
مى رسد همین عامل موجب شده که جوانان ما در چرخه اى 

اسیر شوند که مربوط به ما نیست.

وقتى برندسازى در صنعت پوشاك فراموش مى شود 

نه همین لباس زیباست
 نشان هویت ما

پارك اریب؟!
 نصف جهــان  نبود پارکینگ و همچنین محوطه براى 
پارك خودروهاى همراهان بیمار در روبه روى بیمارستان 
کاشانى یکى از مواردى است که باعث شده آنها ایستگاه 

اتوبوس را هم به تسخیر خود دربیاورند.
این موضوع به همینجا ختم نمى شــود و مدتى است 
دیده مى شــود که رانندگان بى توجه، قانون درستى 
را براى پارك خودروهایشــان هم رعایت نمى کنند و 
خودروهایشان را به شــکل اریب و زاویه دار با خیابان 

کاشانى در کنار این خیابان پارك مى کنند.
این مسئله نه تنها باعث مى شود بخش اعظمى از عرض 
خیابان در تسخیر این خودروها قرار بگیرد بلکه گاهى 
ممکن است منجر به تصادف و خطرات جانى هم بشود.

پارك کردن در حاشیه خیابان، قواعد خاص خود را دارد 
که باید رعایت شود. در کنار این موضوع، پارك کردن 
در ایستگاه هاى اتوبوس حقى است که همواره توسط 

رانندگان ناشى دست کم گرفته مى شود.

بازسازى ccu بیمارستان گلدیس تا یکسال آینده
نصف جهان   فرماندار شهرســتان شــاهین شهر و 
میمــه از افزایش ظرفیت پذیــرش بیمار در بخش 
ccu بیمارســتان گلدیس خبر داد. محمد کاظمى 

طبا گفت: این طرح با هزینه یکصد میلیارد ریالى در 
دستور کار قرار گرفته است که یک سوم این هزینه 
توسط دانشگاه علوم پزشکى، یک سوم فرماندارى 
و یک ســوم توســط خیران تأمین مى شود و تعداد

 تخت هاى ســى ســى یو از10 تخت به 24 تخت 
افزایش مى یابد.

وى همچنین بــر ضــرورت بازســازى ccu این 
بیمارستان نیز اشــاره کرد و بیان داشت: این بخش 
از بیمارستان از سال 80 تاکنون بازسازى نشده است 
و با تخصیص 50 میلیارد ریال اعتبار، بازسازى آن تا 

یکسال آینده به اتمام مى رسد.

پیاده روهایى با موج هاى بلند 
 وضعیت برخى از پیاده روهاى اصفهان در شهر داستان 
تکرارى رعایت نکردن حقوق شهروندان است. داستان 
ناتمامى که هر بــار با غیر استانداردســازى پیاده روها 
و ایجاد موانع از طریق مغازه ها ابعــاد جدیدى به خود 

مى گیرد. 
این بار قطعات از پیش ساخته شده شهردارى که با قرار 
گرفتن در کنار هم جدول هایى را تشکیل مى دهد که 
سطح خیابان را از پیاده رو جدا مى کند کاربرد جدیدى 
براى مغازه داران پیدا کرده و آنها با گذاشتن تعدادى از 
این قطعات در ورودى مغازه هایشــان، سطح ورودى 

فروشگاه را با سطح پیاده رو همسان مى کنند.

علت این موضــوع هم این اســت که برخــى از این
 پیاده روها پایین تر از سطح فروشگاه ها ساخته مى شوند 
و زمانى که تعویض و نونوار مى شــوند تازه مشکالت 
مغازه داران آغاز مى شود به شکلى که پیاده روهایى که 
روبه روى فروشگاه ها و مغازه ها ساخته مى شود گاهى 
پایین تر از ورودى مغازه هاست و مغازه داران براى ورود 
راحت تر به فروشگاه هایشــان اقدام به جاگذارى این 
قطعات در مقابل فروشگاه هایشــان کرده و از آنها به 
عنوان پله استفاده مى کنند. در بعضى موارد هم در داخل 
جوى ها تعدادى از این جــداول را به عنوان پل و معبر 
براى ورود به خیابان استفاده مى کنند و مانع آسایش و 

راحتى رفت و آمد براى تردد عابران مى شوند.

بهسازى و مناسب سازى پیاده روها در سده لنجان
نصف جهان  شهردار سده لنجان از اجراى نهضت پیاده 
روسازى و مناسب سازى معابر شــهرى سده لنجان 
خبر داد و گفت: بهسازى و مناسب سازى پیاده روها و 
تجهیزات شهرى از اولویت هاى سال جارى شهردارى 

سده لنجان است.
حمید شهبازى همچنین به مناسب سازى پیاده روى 
خیابان شهید چمران اشاره کرد و افزود: طرح مناسب 
ســازى پیاده روى شــرقى خیابان چمران آغاز شده 
اســت و این پروژه به طول 700 متر شامل 1000 متر 
کانیوگذارى، خاکبردارى، خاکریــزى و اجراى بلوك 

فرش به مساحت 1500 متر مربع مى باشد.
وى با بیان اینکه دوچرخه و پیاده محورى در دستور کار 
این شهردارى قرار گرفته است، عنوان کرد: امسال در 
نظر داریم در کنار توسعه معابر ســواره رو، شهرسازى 
پایدار و انســان محور را در پروژه هاى شهرى اجرایى 
نماییم. شــهردار ســده لنجان تصریح کرد: احداث و 
بهسازى پیاده  راه، یکى از بهترین روش ها براى تحقق 
شهرى انسان محور است که راهکارى مؤثر برارتقاى 
کیفیت فضاى شهرى و  پویاسازى پیاده روها و معابر و 

گذرهاى شهرى مى باشد.

خورشید کیایى

شهرســتان چادگان یکى از شــهرهاى خوش آب و هوا و 
گردشگرى استان اصفهان به شــمار مى رود که هر ساله با 
شروع فصل تابستان مردم از سراسر کشور به این شهرستان 
ســفر مى کنند.اما قیمت بــاالى اجاره ویالهــا از جمله 
گالیه هاى مسافرانى است که قصد دارند از آب و هواى این 

شهر ساحلى استفاده کنند.
اجاره 24 ســاعته ویال در مجتمع تفریحى این شهر در ایام 
وســط هفته حدود یک میلیون و 500 هزار تومان و در ایام 
تعطیل و آخر هفته تا 2 میلیون تومان و بعضا به بیش از این 

رقم هم رسیده است.
در همین زمینــه غالمى رئیس اداره تعزیــرات حکومتى 
شهرستان چادگان در گفت وگو با فارس در پاسخ به سوالى 
در خصوص نحوه نظارت بر قیمت بسیار باالى اجاره ویال  
در چادگان اظهار داشــت:  اجاره ویال هــا قیمت مصوب و 
مشــخصى که بتوان طبق آن نظارت کرد، ندارد. غالمى 
گفت: نظرمان این بود که قیمت گذارى توسط ستاد تنظیم 
بازار استان انجام شود، فرماندار هم پیگیر این موضوع بود  ه  

اما از نتیجه این موضوع اطالعى نداریم.
جواد شمسى پور، فرماندار شهرســتان چادگان نیز درباره 
نرخ هاى نجومى اجاره ویــال در دهکده زاینده رود چادگان 
اظهار داشت: کارشناســان میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشــگرى و اداره تعزیرات حکومتى شهرستان پس از 
بررسى هاى الزم نرخ هاى مصوب اجاره ویال را با توجه به 
درجه و امکانات ویال مشــخص کردند که این نرخ توسط 

میراث فرهنگى و تعزیرات حکومتى اعالم مى شود.
شمسى پور با اشاره به اینکه در دهکده زاینده رود دو  نوع ویال 
وجود دارد، گفت: نظارت بر قیمت گذارى ویالهاى سازمانى 
که مربوط به ارگان ها و نهادهاى دولتى و غیردولتى هستند 
در فرآیند آسان ترى انجام مى شود، اما نظارت بر ویالهایى 
که مالک خصوصى دارند، به دلیل اینکه مشخص نیست آیا 
فردى که وارد ویال مى شــود، از بستگان مالک یا مستأجر 
هســتند، قدرى دشوار اســت که در این زمینه به تعزیرات 
حکومتى دستور داده شد، با استقرار گشت هاى تعزیراتى بر 

این زمینه نظارت الزم را داشته باشند.

قیمت  نجومى اجاره ویال در چادگان

نگاه روز

فرار مالیاتى 28 میلیاردى در اصفهان
فرمانده انتظامى استان اصفهان از کشف فرار مالیاتى 28 
میلیاردى و دستگیرى یک نفر در این خصوص در عملیات 

ماموران پلیس امنیت اقتصادى استان خبر داد.
سردار محمدرضا میرحیدرى اظهار کرد: درپى خبر واصله 
مبنى بر فــرار مالیاتى فردى به هویت معلــوم، اکیپى از 
کارآگاهان پلیس امنیت اقتصــادى فرماندهى انتظامى 
اســتان اصفهان بررسى موضوع را در دســتور کار خود 

قرار دادند.
وى ادامه داد: مأموران بــا همراهى عوامل اداره کل امور 

مالیاتى در راستاى ماده 181 قانون مالیات هاى مستقیم، 
از محل بازدید و با انجام اقدامات میدانى، بررسى سیستم 
و جمع آورى اســناد مالى متهم و انتقال به امور مالیاتى 
استان اصفهان پرداختند. فرمانده انتظامى استان اصفهان 
با اشاره به اینکه در بررسى هاى صورت گرفته یک فقره 
فرار مالیاتى 28 میلیاردى کشف شد، تصریح کرد: در این 
خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع 
قضائى تحویل داده شد، همچنین پرونده ارزش افزوده وى 

نیز در دست حسابرسى مالیاتى است.

ملکمان است، اجاره نمى دهیم
نصف جهان  روزنامه «زاینده رود» شــماره پنج شنبه 
23 تیرماه خود را به بازار داغ اجــاره بها در این روزها 
اختصاص داده و در گزارشــى آورده اســت: «"اشک 
علما براى مســتأجران درآمده اســت." این جمله را 
نقدعلى، نماینــده خمینى شــهر در مجلس در حالى 
مى گوید که مخبر، معاون اول رئیس جمهور اردیبهشت 
امسال اعالم کرد که با تبیین بخشــنامه دولت مقرر 
شــــده اجاره منازل مسکونى در تهران، استان ها و 
شهرستان ها بیش از 25درصد افزایش نیابد و تضمین 
هاى اجرایى براى این برنامه دولت هم به طور کامل در 
نظر گرفته شده، اما روایت خانه به دوشان به گونه اى 
دیگر است. فرقى نمى کند در کدام نقطه شهر هستیم، 
قیمت ها نجومى اســت و به گفته یکى از مستأجران 
با پولى که شــاید حدود سه چهار ســال پیش مى شد 

خانه 80 یا 100 مترى خرید، امــروز حتى نمى توان 
رهن و اجاره کرد و قیمت رهن و اجاره ها امسال بدتر 
از پارسال اســت و صاحبخانه ها، خون ما مستأجران 
را در شیشــه کرده اند و مى گویند ملکمان است و اگر

 نمى خواهید اجاره نمى دهیم.»در بخش دیگرى از این 
گزارش درباره مصوبه اخیــر وزارت راه مبنى بر تمدید 
خودکار اجاره بها آمده اســت: « ایــن گونه مصوبات، 
کمک مقطعى به بازار مســکن است. مشکل مالک و 
مستأجر مربوط به امروز و دیروز نیست و از قدیم االیام با 
یکدیگر درگیر بودند، اما شرایط بد اقتصادى باعث عدم 
توازن بین رهن و اجاره شــد. همچنین وقتى کاهش 
قدرت خرید و تورم ســطح جامعه روز به روز بیشــتر 
مى شود، این شــرایط بر قیمت مسکن و اجاره بها نیز 

اثرگذار است.»

مریم محسنى

سخنگوى شوراى اسالمى شــهر اصفهان از رونمایى از 
پل شهید دکتر منصور اثنى عشر از شهداى حادثه سقوط 
هواپیماى اوکراینى هم زمان با ســالروز تولد این شهید در 

اصفهان خبر داد.
على صالحى با اشــاره به پیگیرى مطالبه خانواده شهدا در 
شوراى نام گذارى، گفت: خانواده شهید منصور اثنى عشر 
درخواست خود را براى نام گذارى یادبودى به نام این شهید 
به ما اعالم کردند. به سایر خانواده هاى شهداى اصفهانى این 
حادثه نیز اطالع دادیم که در صورت تمایل، آمادگى براى 
نام گذارى یادبودى به نام شهدا در شهر اصفهان وجود دارد.

عضو هیئت رئیسه شــوراى اسالمى شــهر اصفهان به 
مشارکت شهید اثنى عشر در بخشى از طراحى هاى سازه 
مجموعه ســالن همایش هاى بین المللى اصفهان اشاره 
و خاطرنشان کرد: پیشنهاد داده شــد که پل خروجى این 
مجموعه در ادامه خیابان آبشــار به نام این شهید به عنوان 

یکى از چهره هاى علمى اصفهان نام گذارى شود. 

نامگذارى پلى در اصفهان به 
یاد شهید هواپیماى اوکراینى
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برنامه واتساپ قصد دارد در به روزرسانى هاى بعدى خود زمان حذف پیام ها را به دو روز و 12 ساعت افزایش دهد.
واتساپ چندین ویژگى جدید را روى پلتفرم خود آزمایش کرده است، از جمله واکنش هاى جدید ایموجى و بهبود حریم خصوصى، مانند مخفى 
کردن تصاویر نمایه و مخفى کردن آخرین زمان آنالین بودن براى مخاطبان خاص. این برنامه در حال حاضر قصد دارد یک ویرایشگر آیکون 

گروه و افزایش زمان حذف پیام ها نیز را به کاربران خود معرفى کند.
WABetaInfo گزارش داد که پلتفرم پیام رسانى واتساپ در حال آزمایش توانایى ایجاد آیکون هاى سفارشى براى گروه در نسخه دسکتاپ است. 

همچنین توجه داشته باشید که این ویژگى از سال گذشته براى کاربران بتا واتساپ در سیستم عامل هاى اندروید و iOS در دسترس است. در حال 
حاضر، طبق گزارش ها، این شرکت در حال برنامه ریزى براى ایجاد این ویژگى بر دسکتاپ است.

با توجه به اسکرین شات به اشتراك گذاشته شده توسط WABetaInfo، کاربران اکنون مى توانند عکس دیگرى را به عنوان نماد گروه انتخاب 
کنند و منوى کشویى نیز شامل گزینه هایى مانند ایموجى ها و استیکر ها است. به این معنا که کاربران همچنین مى توانند از ایموجى ها و برچسب ها 
به عنوان نماد گروه استفاده کنند. از آنجایى که این ویژگى در حال حاضر در اندروید و iOS موجود است، انتظار مى رود نسخه دسکتاپ نیز عملکرد 

مشابهى را ارائه دهد. هنوز تاریخى براى فعال سازى این قابلیت در نسخه دسکتاپ اعالم نشده است.
اگــر مى خواهیــد پیام هــا را بــراى همــه افــراد در واتســاپ حــذف کنیــد، در حــال حاضــر بایــد ایــن کار را ظــرف مــدت 
1 ســاعت، 8 دقیقــه و 16 ثانیــه انجــام دهیــد. بــه گفتــه ناشــر معتبــر WABetainfo، شــرکت متــا اکنــون بــه دنبــال 
افزایــش محدودیت زمانــى براى حــذف پیام ها بــراى همه افــراد در این پلتفرم اســت. واتســاپ در حــال حاضر محدودیــت زمانى 
جدیــدى را براى برخــى از کاربــران بتــا در اندرویــد ارائه مى کنــد. کاربــران واتســاپ بتــا در اندروید مى تواننــد پیام هــاى همه را 

تا زمانى که حداکثر دو روز و 12 ساعت قبل ارسال نشوند، حذف کنند.
محدودیت زمانى افزایش یافته جدید جایگزین محدودیت قبلى مى شود، اگرچه این قابلیت محدود به 
کاربران منتخب است، در حال حاضر، واتساپ آن را در هفته هاى آینده براى تعداد بیشترى عرضه خواهد 

کرد. به نظر مى رسد در آینده نیز شاهد قابلیت هایى مثل تماس هاى صوتى 32 نفره، امکان مشاهده به روز 
رسانى وضعیت در لیست چت و امکان استفاده از یک حساب واتساپ در چندین دستگاه باشیم.

شرکت ایسوس گوشى هاى هوشمند راگ فون 6 و راگ فون 6 پرو را براى عالقمندان به بازى معرفى کرد.
شرکت ایسوس دو دستگاه جدید ROG Phone 6 و Pro ۶ ROG Phone را از سرى گوشى هاى گیمینگ خود معرفى کرد. این دستگاه ها مخصوص عالقمندان 
به بازى است و داراى نمایشگر هاى ارتقا یافته است.پهر دو مدل داراى پردازنده Gen +8 Snapdragon 1 کوالکام هستند و تا 512 گیگابایت حافظه داخلى دارند. 
این گوشى ها داراى صفحه نمایش 6.78 اینچى OLED هستند و نرخ به روز رسانى 165 هرتز و نرخ نمونه بردارى لمسى 720 هرتز را ارائه مى دهند.این دو گوشى 

 ROG Phone جدید گیمینگ ایسوس مانند مدل هاى قبلى، داراى باترى 6000 میلى آمپر ساعتى و سه دوربین ارتقا یافته هستند. قیمت گوشى گیمینگ
6 از 999 یورو و قیمت مدل پرو این گوشى از 1299 یورو شروع مى شود. ایسوس مى گوید این گوشى ها ابتدا در اروپا عرضه مى شوند و سپس به ایاالت 

متحده، هند و سایر نقاط فرستاده مى شوند.گوشى ROG Phone ۶ در رنگ هاى سیاه و سفید و مدل Pro فقط در رنگ سفید عرضه مى شود. بزرگترین 
تفاوت بین این دو مدل، دومین صفحه نمایش OLED در پشت مدل 6 پرو است که ظاهر جالبى دارد، اما به طور کلى چندان کاربردى نیست. همچنین مى توانید 

مقدارى رم بیشتر در مدل پرو دریافت کنید.

در هنگام مســافرت ممکن است نتوانید گوشــى خود را هر موقع 
که الزم است شــارژ کنید. بنابراین، براى جلوگیرى از وقفه هاى 
محدودکننــده در طول ســفر، مى توانید از روش هــاى زیر براى 

صرفه جویى در عمر باترى گوشى خود استفاده کنید.
پس از دو سال قرنطینه ناشى از همه گیرى ویروس کرونا، حاال با 
افزایش حجم واکسیناســیون و کاهش نسبى مرگ و میر ناشى از 
این بیمارى در سراسر جهان، بســیارى از مردم برنامه ریزى براى 
مسافرت هاى آتى خود را آغاز کرده اند. در هنگام سفر و حتى زمانى 
که در مقصد به سر مى بریم، یکى از دستگاه هایى که بیشتر از هر 

چیز از آن استفاده مى کنیم، تلفن همراه است.
در مسافرت، شــما تقریبًا هر آنچه را که به آن نیاز دارید در گوشى 
همراه خود دارید. از رزرو هتل و دسترسى به نقشه ها گرفته تا استفاده 
از آن به عنوان دوربین. این نشان مى دهد گوشى همراه یک جزء 
جدانشدنى از سفر ها محسوب مى شود. اما باید به یک نکته مهم نیز 
توجه کرد: اینکه هرچه بیشتر از گوشــى خود استفاده کنید، شارژ 

باترى آن زودتر تمام مى شود!
در هنگام مسافرت شما دائمًا در حال حرکت هستید و ممکن است 
نتوانید گوشى خود را هر موقع که الزم است شارژ کنید. بلکه فقط 
هنگام بازگشت به هتل یا اســتراحت طوالنى مدت در رستوران 
این امکان براى شــما فراهم مى شــود. بنابراین، براى جلوگیرى 
از وقفه هــاى محدودکننده و آزاردهنده در طول ســفر، مى توانید 
از روش هاى زیر بــراى صرفه جویى در عمر باترى گوشــى خود 

استفاده کنید.

هر جا که امکانش بود گوشى خود را شارژ کنید
ممکن است به دلیل اینکه باترى تلفن شما درصد نسبتا خوبى دارد، 
فرصت غیرمنتظره اى را که براى شارژ کردن آن برایتان بوجود آمده 
است، از دست بدهید. براى تلفنى که بیش از 80 درصد شارژ دارد، 
اتصال دستگاه به برق براى شارژ، خیلى حیاتى به نظر نمى رسد، اما 

ممکن است در نهایت از این انتخاب پشیمان شوید.
وقتى در شــهر جدیدى بیرون مى روید و مى دانید کــه دائمًا قرار 
است از همه جاى آن عکس بیاندازید، باید مطمئن شوید که از هر 
موقعیتى که به آن برمى خورید نهایت استفاده را بکنید؛ به طور مثال 
پیدا کردن یک پریز برق در البى موزه! پس در هنگام سفر حواستان 
به اطراف باشد و هر جا که موقعیت مناسبى پیش آمد گوشى خود را 

به شارژر متصل کنید.

همیشــه از شارژر 
اصلى استفاده کنید

وقتــى در یــک مکان 
شــلوغ و عمومى مانند 
فرودگاه گوشى خود را 
شارژ کنید، این احتمال 

وجــود دارد که ده ها 

نفر دیگر در صف منتظر باشند تا همین کار را انجام دهند! در نتیجه، 
هرچه سریع تر گوشى شما شارژ شــود، بهتر است. وقتى از شارژر 
اصلى گوشى خود استفاده مى کنید، به طور خودکار این زمان انتظار 

را کاهش مى دهید.
اگر گوشى شما داراى اســتاندارد شارژ مخصوص به خود است که 
زمان شارژ را کاهش مى دهد (براى مثال دستگاه هاى وان پالس با 
فناورى شارژ Warp)، استفاده از شارژر هاى اختصاصى بسیار بهتر 
هم خواهد بود.از استفاده از شارژر جایگزین خوددارى کنید تا بتوانید 
از مزایاى شارژر اصلى استفاده کرده و از شارژ شدن آهسته دستگاه 

جلوگیرى کنید.

حتى وقتى که در هواپیما نیستید هم حالت هواپیما 
(Airplane Mode) را فعال کنید

حالت هواپیما به شما کمک مى کند مقدار زیادى از باترى را ذخیره 
کنید و حتى اگر در هواپیما هم نباشــید این حالت مى تواند بسیار 
کمک کننده باشد. اگر درصد کمى از شارژ باقى مانده و واقعاً نگران 
تمام شدن باترى گوشى خود هستید، راه حل مشکل شما این است 

که حالت هواپیما را روى زمین نیز فعال کنید.
این امر مانع از تالش گوشى براى در دسترس نگه داشتن شما در 

مواقعى که نمى خواهید ارتباطى برقرار کنید، مى شود. حالت 
هواپیما به طور خودکار سرویس هاى ارتباطى تلفن 

همراه را غیرفعال مى کند، بنابراین دستگاه 
شما در حالى که وظیفه عادى خود 

را انجام مى دهد، جستجوى 
ســیگنال را متوقف 

مى کند.
اگــر نمى خواهیــد 

در زمــان تعطیالت 
همیشه حالت هواپیما روشن 

باشد، پس GPS، بلوتوث و واى-فاى را که 
دائمًا نیاز به پینگ شبکه هاى تلفن همراه دارند، خاموش 

کنید. زیرا در غیر این صورت باترى گوشى شما بیشتر خالى مى شود.

Adaptive Battery   را روى گوشى خود روشن کنید
Adaptive Battery قابلیتى است که با اندروید 9 معرفى شد. از نوار 

جستجو در تنظیمات گوشى براى جستجوى آن و روشن کردنش 
(اگر قبًال فعال نشده است) استفاده کنید.

هنگامى کــه Adaptive Battery فعال اســت، باعث مى شــود 
از مصرف باترى براى برنامه هایى که اســتفاده زیــادى از آن ها 
نمى کنید، جلوگیرى کند. در حقیقت، با استفاده از قدرت یادگیرى 
ماشین، تلفن شما عادات شــما را در طول زمان یاد مى گیرد و 

مطابق آن عمل مى کند.

روشنایى صفحه را کم کنید
همه ما مى دانیم که اگر روشنایى صفحه روى نور کم تنظیم شود، 
تشخیص هر چیزى روى صفحه در روز روشن چقدر مشکل خواهد 
بود. اما این چیزى که گفته شد، نباید شما را از پیروى از این توصیه 
باز دارد. چرا که اگر مى خواهید چیزى را در گوشى خود بررسى کنید، 
همیشه مى توانید مکانى در سایه براى انجام این کار پیدا کنید. در 
اغلب گوشى ها، براى دیدن اعالن ها و نوتیفیکیشن ها، کافى است 

از باالى صفحه انگشتتان را به سمت پایین بکشید.
در آنجا، در زیــر بخش تنظیمات ســریع،  نوار لغزنده روشــنایى 

نیــد صفحه را مشــاهده مى کنید که به وسیله آن  ا مى تو

میزان روشنایى را تنظیم کنید. اطمینان حاصل کنید که این مورد 
در پایین ترین حد خود باشــد تا باترى گوشى مدت زمان بیشترى 

برایتان کار کند.

از قابلیت صرفه جویى باترى (Battery Saver) در 
گوشى خود استفاده کنید

برخى از گوشى هاى هوشمند حالتى به نام کم مصرف یا صرفه جویى 
در باترى را ارائه مى دهند و اگر دستگاه شما آن را دارد باید این گزینه 
را روشــن کنید. فعال کردن این ویژگى باعث کاهش روشــنایى 
صفحه، کاهش برخى جلوه هاى بصرى و غیرفعال شــدن ســایر 
ویژگى هایى که مصرف انرژى زیادى دارنــد و اکثر غیرضرورى 
هستند، مى شــود. برخى از دســتگاه ها مانند گوشى هاى جدیدتر 

گوگل گزینه هاى بیشترى را نیز شامل ســرى پیکســل 

مى شوند. براى مثال، 
 Extreme Battery عملکرد
Saver مى تواند باتــرى در مواقع 

حساس مدت بیشترى گوشى را روشن نگه 
دارد. شما مى توانید با مراجعه به بخش Settings -> Battery در 
گوشى خود، بررسى کنید که چه گزینه هایى براى صرفه جویى در 

شارژ باترى در دسترس شما قرار دارد.

قبل از سفر برنامه هاى غیرضرورى را حذف کنید یا 
اجراى آنها را در پس زمینه متوقف کنید

درست است که حذف برنامه هاى مورد عالقه کار راحتى نیست، اما 
این ایده بدى هم نیست که وسوسه ها را هنگام سفر از بین ببرید. 
اپلیکیشن هاى شــبکه هاى اجتماعى مانند فیسبوك یا مسنجر به 
مصرف زیاد باترى گوشى مشهور هستند. اگر فکر مى کنید مى توانید 
چند روزى را بدون استفاده از فیسبوك یا اینستاگرام بگذرانید، حتما 
این کار را انجام دهید. چرا که باترى گوشى شما سود زیادى خواهد 
برد.راه حل دیگر این است که اپلیکیشــن ها را در گوشى خود نگه 
دارید، اما مطمئن شوید که از کارکردن آن ها در پس زمینه و کاهش 
عمر باترى جلوگیرى شود. بسته به نوع دســتگاه شما، مى توانید 
این کار را با رفتن به مسیر Settings -> Battery و سپس انتخاب 
گزینه بهینه سازى باترى (Battery Optimization) انجام دهید. 
در اینجا باید برنامه اى را که مى خواهید در پس زمینه متوقف شود 
انتخاب کنید، سپس Optimize را براى محدود کردن فعالیت آن 

انتخاب کنید.
 Settings -> Apps & به عنوان یک راهکار دیگر، مى توانید بــه
notifications بروید و ســپس برنامه را از لیســت انتخاب کنید. 

ســپس، دکمه Force stop را فشــار دهید تا برنامه در حال اجرا، 
بسته شود.

مطالب را قبل از سفر دانلود کنید
با دانلود محتواى موردنیاز خود پیش از ســفر، مى توانید در مصرف 

باترى صرفه جویى کنید. اگر از Google Maps براى مســیریابى 
استفاده مى کنید، نقشه ها را قبل از سفر دانلود کنید تا در استفاده هاى 

بعدى نیازى به بارگیرى آن ها نباشد.
اگر مى خواهید در حین گشت و گذار در شهر جدید به موسیقى گوش 
دهید، آهنگ هاى مورد عالقه خود در Spotify را در خانه دانلود کنید. 
عالوه بر این، بدانید که برنامه هاى زیادى وجود دارد که مى توانید در 

حالت آفالین هم از آن ها استفاده کنید.

به روزرسانى خودکار براى اپلیکیشن ها را خاموش 
کنید

وقتى سرانجام در هتل یا رســتوران، یک اتصال واى-فاى قابل 
اعتماد پیدا کردید، مثًال وقتى که براى ناهار توقف کرده اید، مطمئنا 
دلتان نمى خواهد که ناگهان با هجوم آپدیت هاى اپلیکیشن ها مواجه 
شوید! در واقع، بهتر است صبر کنید تا به خانه برسید و این کار را در 

آنجا انجام دهید.
پس کارى که باید انجام دهید این است که بروزرسانى 
خودکار را براى هر اپلیکیشن به صورت 
جداگانه خاموش کنید. براى انجام 
این کار، به صفحه آن اپلیکیشن در 
Google Play Store بروید و روى 

سه نقطه عمودى در گوشه باال سمت 
 Enable راست ضربه بزنید، ســپس تیک

auto update را بردارید.

خدمات مکانیابى را خاموش کنید
اگر به توصیه هاى قبلى ما عمل کرده اید و نقشه هاى مورد نیاز خود 
را قبل از سفر دانلود کرده اید، هیچ تردیدى در مورد خاموش کردن 
خدمات موقعیت مکانى در گوشى خود نداشــته باشید. براى این 
کار به Settings -> Location برویــد و گزینه Use location را 

خاموش کنید.
اگر واقعاً نیاز دارید از خدمات مکان یابى استفاده کنید، مطمئن شوید 
که این کار را به طور مختصر و کوتاه انجام مى دهید و اینکه عملکرد 
را فقط براى برنامه اى که از آن استفاده مى کنید فعال کنید. در زبانه 
مربوط به لوکیشــن، مى توانید ببینید کدام برنامه ها از این قابلیت 

استفاده مى کنند و در صورت نیاز مجوز آن برنامه را لغو کنید.
اختیارى: از تصاویر پس زمینه تیره استفاده کنید و در اپلیکیشن هاى 

خود تم هاى تیره را انتخاب کنید
این توصیه اى است که مى توانید همیشه به کار بگیرید، حتى زمانى 
که در سفر نیستید. در واقع، هرچه پیکسل هاى کمترى در صفحه 
نمایش گوشى روشن باشــند، در مصرف برق بیشتر صرفه جویى 

مى شود. همین قانون در مورد اپلیکیشن ها نیز صدق مى کند.
اگر برنامه اى داراى تم تیره است، بهتر است آن را انتخاب کنید. اکثر 
برنامه هاى پرطرفدار از جمله فیسبوك، اینستاگرام، واتساپ، یوتیوب 

و بسیارى دیگر چنین گزینه اى را ارائه مى دهند.
عمل به این توصیه اختیارى اســت، زیرا ایــن کار تنها در صورت 
استفاده از گوشى داراى نمایشگر اولد در طول عمر باترى شما تفاوت 

ایجاد مى کند و تأثیرى در مصرف شارژ پنل هاى LCD ندارد.
 در مقایســه، نمایشــگر هاى LCD برخــالف پیکســل هاى 
اولد که در واقع خودشان نور تولید مى کنند، از نور پس زمینه براى 
روشن کردن پیکسل هاى شان استفاده مى کنند؛ بنابراین حتى اگر 
صفحه نمایش کامًال تیره باشــد نیز از همان مقدار انرژى استفاده 

مى کند.

جمع بندى
نکته اصلى این است که هر چه گوشى شما کار کمترى انجام دهد، 
صرفه جویى بیشترى در باترى مى کنید و هرچه خدمات بیشترى را 
غیرفعال کنید، مى توانید تلفن خود را مدت زمان بیشترى روشن نگه 
دارید. اگر قرار است به زودى عازم سفر شوید، مطمئناً این راهکار ها 

به کارتان خواهند آمد.

روش هاى صرفه جویى در                                      
 مصرف شارژ باترى هنگام سفـــر                                 

واتساپ مهلت
 پاك کردن پیام هاى 

ارسالى را بیشتر
 مى کند

اپل حق امتیاز یک فناورى را دریافت مى کنــد که به کاربران آیفون 
کمک مى کند در باران هم بتوانند با گوشى هوشمند خود کار کنند.

اپل به تازگى یک پتنت جدید از اداره ثبت اختراع و عالئم تجارى آمریکا 
دریافت کرده است که مى تواند استفاده از گوشى هوشمند را در زیر باران 
آسان تر کند. این فناورى، تغییر عملکرد یک دستگاه الکترونیکى در 

هنگام مواجهه با رطوبت نامگذارى شده است.
احتماًال گوشى هوشمند فعلى شما هم در برابر رطوبت مقاوم ساخته 
شده، اما این ویژگى نوشتن و کار کردن با گوشى را در زمانى که صفحه 

نمایش یا انگشت شما خیس است آسان نمى کند.
اپل قصد دارد صفحه نمایش آیفون هاى خود را با میزان رطوبت محیط 
مطابقت دهد تا اختاللى در عملکرد آن ایجاد نشود. با این فناورى، چه 
باران خفیف باشد و چه زمانى که گوشى در آب غوطه ور است، مى توان 
از آن اســتفاده کرد. ضربه هاى کاذبى که روى صفحه به دلیل وجود 
مایعات ایجاد مى شود توسط فناورى ذکر شــده در ثبت اختراع اپل، 

شناسایى و حذف مى شوند.
تصاویر مربوط به اسناد ثبت اختراع، یک برنامه دوربین آیفون را نشان 
مى دهد که تنظیماتى را براى حالت هاى «خشک»، «مرطوب» و «زیر 
آب» ارائه مى کند. بســته به حالت انتخابى، تغییراتى در رابط کاربرى 
دوربین ایجاد مى شــود. به عنوان مثال، در حالــت مرطوب، برخى از 
ویژگى ها از رابط کاربرى حذف مى شوند، در حالى که در حالت زیر آب، 
برخى از کنترل ها با دکمه هاى بســیار بزرگ جایگزین مى شوند. این 
دکمه ها در زیر آب آسان تر فعال مى شوند، اما عملکرد محدودى دارند.

نمایشگر گوشــى هم عمق فعلى دستگاه را نشــان مى دهد تا کاربر 
بتواند گوشى خود را در محدوده اى که در مقابل فشار آب مقاوم است 
نگه دارد. اپل باید مراقب افزایش اندازه و تغییر مکان دکمه هاى رابط 
کاربرى دوربین باشــد تا مطمئن شود این مســئله باعث سردرگمى 
کاربران نمى شود. البته باید گفت که اپل در طول یک سال، حق امتیاز 
اختراع هاى زیادى دریافت مى کند و همه آن ها به فناورى که بالفاصله 
پیاده سازى شود، منجر نمى شود. هنوز مشخص نیست که آیا اپل به 

اجراى این پتنت در گوشى هاى خود تمایل دارد یا خیر.

گوشى هاى جدید گیمینگ ROG Phone  براى عالقه مندان به بازى معرفى شد

با فناورى جدید اپل، زیر باران با 
گوشى خود، کار و تایپ کنید

سرپرســتان خانوار ســه دهک اول مى توانند با مراجعه به my.gov.ir یا از 
طریق کد #1234*4* در موبایل خود براى دریافت بسته رایگان اینترنت 

ثبت نام کنند.
 وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات در حاشیه جلسه هیات دولت، از اختصاص 
بسته اینترنتى چهارماهه و دائمى رایگان به سه دهک پایین جامعه خبر داد. 

او تأکید کرد: افرادى که یارانه 400 تومانى دریافت مى کنند مى توانند از طریق 
درگاه ملى خدمات دولت این اینترنت را دریافت کنند.

به همین منظور نیز جواد موحد معاون دولت الکترونیک ســازمان فناورى 
اطالعات به بیان توضیحاتى درباره نحوه ثبت نام دریافت اینترنت رایگان سه 
دهک کم درآمد یارانه بگیر پرداخت و اعالم کرد: سرپرستان خانوار سه دهک 
my.gov. اول دریافت یارانه مى توانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات دولت

ir بعد از ثبت نام وارد صفحه اى شوند که گزینه مشاهده وضعیت مشمول 
بودن دریافت اینترنت رایگان وجود دارد و آن را فعال مى کنند.

وى افزود: پیامى براى فعال شدن اینترنت رایگان براى شماره تماس ثبت 
شده مى آید و در صورتى که سرپرست خانوار تمایل به تغییر شماره تماس وارد 

شده را دارد مى تواند شماره جدید را وارد و کلمه تایید را کلیک کند.
موحد با اشاره به اینکه هر سه اپراتور مشمول این طرح هستند، تصریح کرد: 
این بسته فقط براى سرپرستان خانوار اختصاص یافته است و شماره تماس 

وارد شده باید به نام سرپرست خانوار باشد.
وى افزود: در صورتى که متقاضیان امکان مراجعه به پنجره واحد خدمات 
دولت را نداشتند مى توانند از طریق کد USSD و با وارد کردن 1234#*4* 

در گوشى همراه خود براى دریافت بسته رایگان اینترنت اقدام کنند.
معــاون دولــت الکترونیــک ســازمان فنــاورى اطالعــات تعــداد 
حدودى خانوارهاى مشــمول این طــرح را 8 میلیون سرپرســت خانوار 

برآورد کرد.

نحوه ثبت نام اینترنت رایگان

به شارژر متصل کنید.

همیشــه از شارژر 
اصلى استفاده کنید

وقتــى در یــک مکان
عمومى مانند  شــلوغ و
فرودگاه گوشى خود را 
شارژ کنید، این احتمال 

وجــود دارد که ده ها 

جستجو در تنظیمات گوشى براى جستجوى آن و روشن کر
فعال نشده است) استفاده کنید. (اگر قبًال

yهنگامى کــه Adaptive Battery فعال اســت، باعث مى ش

از مصرف باترى براى برنامه هایى که اســتفاده زیــادى از
استفاده از قدرت یاد نمى کنید، جلوگیرى کند. در حقیقت، با
ماشین، تلفن شما عادات شــما را در طول زمان یاد مى گ

مطابق آن عمل مى کند.

روشنایى صفحه را کم کنید
همه ما مى دانیم که اگر روشنایى صفحه روى نور کم تنظیم
تشخیص هر چیزى روى صفحه در روز روشن چقدر مشکل
بود. اما این چیزى که گفته شد، نباید شما را از پیروى از اینت
بررسى در گوشىخود باز دارد. چرا که اگر مى خواهیدچیزى را
همیشه مى توانید مکانى در سایه براىانجام این کار پیدا کن
اغلب گوشى ها، براى دیدن اعالن ها و نوتیفیکیشن ها، کافى

از باالىصفحه انگشتتان را بهسمت پایین بکشید.
در آنجا، در زیــر بخش تنظیمات ســریع،  نوار لغزنده روشـ

اصفحه را مشــاهده مى کنید که به وسیله آن  مى تو

به شما کمک مى کند مقدار زیادى از باترى را ذخیره  ا
اینحالت مىتواند بسیار هم نباشــید هواپیما گر در

 باشد. اگر درصد کمى از شارژ باقى مانده و واقعاً نگران 
رىگوشى خود هستید، راه حل مشکل شما این است 

پیما را روى زمین نیز فعال کنید.
تالش گوشى براى در دسترس نگه داشتن شما در  ز

مى خواهید ارتباطى برقرار کنید، مى شود. حالت 
ور خودکار سرویس هاى ارتباطى تلفن 

فعالمى کند، بنابراین دستگاه 
 که وظیفه عادى خود 

هد، جستجوى 
 متوقف 

اهیــد 
عطیالت 

ت هواپیما روشن 
GP، بلوتوثو واى-فاى را که 

ینگ شبکه هاى تلفن همراه دارند، خاموش 
شود. م بیشترخال شما غیراینصورتباترىگوش

مى شوند. براى مثال، 
Extreme Battery عملکردy

Saver مى تواند باتــرى در مواقع 

روشننگه را حساسمدتبیشترىگوش

شوید! در واقع، بهتر است صبر کنید تا
آنجا انجام دهید.

د انجام پس کارىکه باید
خودکار را
جداگان
این کا
Store

سه نقطه
راست ضربه بز
بردار auto update را

خدمات مکانیابى را خاموش
اگر به توصیه هاى قبلى ما عمل کرده
را قبل از سفر دانلود کرده اید، هیچ ترد
خدمات موقعیت مکانى در گوشى خو
nکار به Settings -> Location برویـ

خاموش کنید.
اگر واقعاً نیاز دارید از خدمات مکان یابى
ان بهطورمختصروکوتاه را اینکار که

ه
د 
وز

مشخص نیست که آیا اپل به پیاده سازىشود، منجر نمى شود. هنوز
اجراى این پتنت در گوشى هاى خود تمایل دارد یا خیر.

نحوهثبتناماینترنترایگان

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1400/330 مورخ 1400/02/27 شوراى محترم اسالمى شهر، اجراى عملیات پیست اسکیت – فرى استایل روباز (زمین ورزشى روباز) 
مطابق با نقشه، مشخصات و پالن اجرایى واقع در محور تفریحى بوستان زندگى شهردارى منطقه یک نجف آباد را با مجموع برآورد تقریبى اولیه به مبلغ 7/587/185/177 ریال با احتساب 
تعدیل و بدون مابه التفاوت قیمت حسب مدارك موجود در مدارك مناقصه از محل اعتبارات عمرانى سال 1401 شهردارى و براساس فهرست بهاء سال 1400 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزومه کارى مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع مناقصه بوده و داراى صالحیت 

و رتبه بندى الزم (حداقل پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و ترابرى) از معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى باشند. 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز 

شنبه مورخ 1401/05/01 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. 
شرکت کنندگان باید مبلغ 400,000,000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه 

معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

چاپ دوم  آگهى تجدید مناقصه (نوبت سوم)
 (
ب 
د.
ت 

ز 

ه 

م.الف:1347777عبدالرسول امامى – شهردار نجف آباد

ص عالقمندان 
 داخلى دارند. 
ندو گوشى

RO

الت 
ترین 

 مى توانید 
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یک کارشــناس تغذیه با اشــاره به قند پایین موجود در کنگــر و خاصیت 
سیرکنندگى این گیاه، مصرف آن را براى رژیم الغرى بسیار مفید دانست.

نیلوفر حیدرى از کنگر به عنوان یکــى از گیاهان پرمصرف بهارى یاد کرد و 
افزود: این گیاه از نظر تغذیه اى جزو گروه ســبزیجات محسوب مى شود و از 

مفیدترین سبزیجات است.
وى افزود: کنگر على رغم اینکه فیبر باالیى داشته و خاصیت سیرکنندگى دارد، 

از سطح انرژى بسیار پایینى برخوردار است.
حیدرى گفت: میزان قند موجود در این سبزى بســیار پایین است، بنابراین 

مصرف زیاد آن اضافه وزن و چاقى به دنبال ندارد.
این کارشناس تغذیه گفت: با توجه به خاصیت سیرکنندگى و از طرفى میزان 

پایین کالرى این سبزى، افراد مى توانند از این سبزى براى رژیم الغرى خود 
استفاده کنند.

وى افزود: همچنین به دلیل قند پایین، مصرف کنگر براى بیماران دیابتى و 
مبتالیان چربى خون هم توصیه مى شود.

این کارشناس تغذیه خاصیت دیگر کنگر را وجود منابع بسیار آنتى اکسیدان در 
آن عنوان کرد و افزود: گیاه کنگر همچنین خاصیت ضدالتهابى دارد.

وى به وجود منابع غنى ویتامین A و فوالت هم در کنگر اشــاره کرد و افزود: 
ویتامین A موجود در کنگر براى پیشــگیرى از انواع عفونت در بدن و بهبود 

پوست و مو مفید است.
حیدرى گفت: فوالت هم که جــزو ویتامین B محلول در آب اســت، براى 

پیشگیرى از کم خونى موثر است.
این کارشناس تغذیه همچنین از کنگر به عنوان منبع غنى پتاسیم یاد کرد و 

افزود: پتاسیم موجود در کنگر براى کنترل فشار خون بسیار مفید است.
حیدرى در ادامه با بیان اینکه بهترین روش مصرف کنگر طبخ آن به صورت 
بورانى است، گفت: افراد باید دقت داشته باشند که کنگر را با آب بسیار کم بر 

روى حرارت بسیار کم پخت کنند تا امالح آن از بین نرود.
وى افزود: توصیه مى شود افراد از سرخ کردن کنگر و مصرف روغن در 

کنار آن خوددارى کنند.

حقایقى درباره 
یک گیاه وحشى 
الغرکننده

ى از کم خونى موثر است.
ناستغذیه همچنین از کنگر به عنوان منبع غنى پتاسیم یاد کرد و 

سیم موجود در کنگر براى کنترل فشار خون بسیار مفید است.
ادامه با بیان اینکه بهترین روش مصرف کنگر طبخ آنبه صورت ر

ت، گفت: افراد باید دقت داشته باشند که کنگر را با آب بسیار کم بر 
ت بسیار کم پخت کنند تا امالح آن از بین نرود.

ر در  توصیه مى شود افراد از سرخ کردن کنگر و مصرف روغن
ددارى کنند.

ا ستامینوفن:
اگر کمردرد، سردرد یا سرماخوردگى دارید و به دنبال مسکنى مانند استامینوفن هستید، حتما مقدار مناسب آن را 
مصرف کنید! مصرف بیش از حد این دارو مى تواند به کبد آسیب برساند. دوز مصرفى و میزان مصرف استامینوفن 

در یک روز را بررسى کنید. بزرگساالن نباید بیش از 4 هزار میلى گرم استامینوفن در روز دریافت کنند.

قاتالن اصلى 
کبـــــد 

؟  کدامند بیمارى کبد مى توانــد ارثى یا 
ژنتیکى باشد و عوارض ناشى از این بیمارى 

مى توانند به دلیل عوامل مختلفى که به کبد آسیب 
مى زنند، مانند ویروس ها و چاقى ایجاد شوند.

در ادامه برخى از خوراکى هایى که قاتالن اصلى 
کبـــــد هستند را معرفى مى کنیم.

:A مصرف بیش از حد ویتامین

بدن شــما به ویتامین A نیاز دارد و دریافــت آن از گیاهانى مانند 

میوه ها و سبزیجات تازه، به خصوص آن هایى که قرمز، نارنجى 

و زرد هستند، خوب اســت. اما اگر مکمل هایى مصرف کنید 

که داراى دوز هاى باالیى از ویتامین A هستند، مى تواند 

ى کبد شما مشکل ایجاد کند. قبل از مصرف ویتامین 
برا

A اضافى با پزشک خود مشورت کنید، زیرا احتماًال به 
آن نیاز ندارید.

قند:
کبد از یک نوع قند به نام فروکتوز براى تولید چربى استفاده مى کند. شکر تصفیه شده 

باعث تجمع چربى در کبد خواهد شد. برخى مطالعات نشان مى دهد که قند مى تواند 
به اندازه الکل براى کبد مضر باشد، حتى اگر اضافه وزن نداشته باشید . 
این یک دلیل دیگر براى محدود کردن غذا هاى حاوى قند هاى اضافه 

مانند نوشابه، شیرینى و آب نبات است.

مصرف بیش
Aبدن شــما به ویتامینA نی

میوه ها و سبزیجات تازه،
و زرد هستند، خوب اسـ
ب که داراى دوز هاى
براى کبد شما مشک

A اضافى با پزشک
آننیاز ندارید.

 مى کند. شکر تصفیه شده مى
ى دهد که قند مى تواند 

باشید .  ه
ى اضافه 

مکمل هاى گیاهى:
حتى اگر روى آن ها برچسب "طبیعى" نوشــته شده باشد، ممکن است 
براى شما مناســب نباشــد. به عنوان مثال، برخى از افراد گیاهى به نام 
"کاوا" را براى کاهش عالئم یائسگى مصرف مى کنند. اما مطالعات نشان 
مى دهد که این مکمل مى تواند از عملکرد صحیح کبد جلوگیرى کند و 
منجر به هپاتیت و نارسایى کبد شود. شــما همیشه باید قبل از مصرف 

هرگونه گیاهى با پزشک خود صحبت کنید.

چربى اضافى:
چربى اضافى مى تواند در سلول هاى کبد جمع و منجر به 
بیمارى کبد چرب غیرالکلى (NAFLD) شود. اگر اضافه 
وزن دارید یا چاق هستید، میانسال هستید یا دیابت دارید، 

احتمال ابتال به NAFLD در شما بیشتر است.

ه هپاتیت و نارسایى کبد شود. شــما همیشه باید قبل از مصرف 
ه گیاههى با پزشک خود صحبت کنید.

 و منجر به 
 اگر اضافه 
یابت دارید، 

نتیجه پژوهشى تازه نشــان مى دهد که 7 درصد از جمعیت جهان در هر روز میگرن و 9 درصد سردرد تنشى 
را تجربه مى کنند.

 یک بررسى گسترده نشان داده که بیش از نیمى از جمعیت جهان در سال گذشته سردرد داشتند. پژوهشگران 
دریافته اند که تقریبا از هر شــش نفر در سراسر جهان یک نفر در هر روز ســردرد دارد که حدود نیمى از آنان 

میگرن را تجربه مى کنند.
اختالالت سردرد مى تواند دردناك و ناتوان کننده باشد و علل بى شمارى از اضطراب گرفته تا استفاده بیش از 
حد از دارو هایى مانند مسکن ها داشته باشد. اکنون یک بررسى در مقیاس بزرگ نشان داده که چنین شرایطى 
چقدر رایج هستند. پروفسور «الرس جاکوب استونر» نویسنده اصلى این پژوهش از دانشگاه علم و فناورى 
نروژ مى گوید: «سردرد ها واقعا اختالالت مکررى و شایعى هســتند و در همه کشور ها دیده مى شوند اگرچه 

ممکن است تفاوت هایى وجود داشته باشند».
استونر و همکارانش 357 مقاله منتشر شده در فاصله ســال هاى 1961 تا پایان سال 2020 میالدى را مورد 
بررسى قرار دادند. در حالى که این مقاالت کشور ها و دوره هاى زمانى مختلف را پوشش مى دادند و اغلب از 
رویکرد هاى متفاوتى در انجام پژوهش ها استفاده شده بود تیم پژوهشى قادر به تجزیه و تحلیل داده ها براى 

کشف شیوع اختالالت سردرد در سراسر جهان بوده است.
نتایج منتشر شده در مجله سردرد و درد نشان مى دهد که بیش از نیمى از جمعیت جهان یعنى 52 درصد داراى 
یک اختالل سردرد فعال هستند که معموال به عنوان تجربه نوعى سردرد در طول سال گذشته توصیف شده 

است.
تجزیه و تحلیل بیش تر نشان داد که کمتر از 16 درصد از مردم در سراسر جهان در هر روز سردرد را تجربه کرده 
بودند. در حالى که بسیارى از مطالعات نوع سردرد مربوطه را گزارش نکردند مطالعات نشان دادند که حدود 7 
درصد از جمعیت جهان در هر روز دچار میگرن مى شوند و تقریبا 9 درصد سردرد از نوع تنشى را تجربه مى کنند.

این بررسى هم چنین نشــان داد که شیوع اختالالت سردرد بر اساس جنســیت متفاوت است به طورى که 
17 درصد از زنان در سال به میگرن مبتال مى شوند در حالى که این 

میزان در مردان 8.6 درصد است. سردرد 15 روز یا بیش تر در 
ماه نیز در زنان بسیار شایع تر بوده است.

استونر مى گوید که یافته هاى کلى با برآورد هاى پیشین 
شیوع سردرد مطابقت دارد.

با این وجود، این مطالعه نشان مى دهد که میگرن ممکن 
اســت از زمان آخرین بررســى تیم در سال 2007 

شایع تر شده باشــد. تیم استونر پیش تر فاش کرده 
بود که میگرن علت اصلى ناتوانى در افراد زیر 50 
سال است. استونر مى گوید: «بسیارى از درد هاى 
دیگر در بدن زمانى که به دوران بازنشســتگى 
نزدیک مى شــویم افزایش مى یابنــد. با این 

وجود، میگرن و سردرد در سالیان پر تحرك 
عمر بیش تر شایع هستند».

چند نفر در جهان 
دچار سردرد و میگرن هستند؟

ورى ب و ی سج بر ر ر یوع ن
میگرن مبتال مى شوند در حالى که این 

5ست. سردرد 15 روز یا بیش تر در 
بوده است.

با برآورد هاى پیشین کلى ى

ن مى دهد که میگرن ممکن 
7ــى تیم در سال 2007
ونر پیش تر فاش کرده 
توانى در افراد زیر 50
«بسیارى از درد هاى 
ران بازنشســتگى 
 مى یابنــد. با این 

الیان پر تحرك 

ویروس نقص ایمنى اکتسابى یعنى "ایدز" نشان دهنده یک تهدید جدى براى سالمت انسان است.
علیرغم این واقعیت که تنها در سال گذشته حدود 1.5 میلیون نفر به بیمارى ایدز مبتال شده اند.

دانشمندان، محققان و شرکت هاى داروسازى بیش از 40 سال اســت که سعى کرده اند درمان هاى 
موثرى براى HIV ایجاد کنند، اما درك نحوه انتشــار عفونت توسط این ویروس تأثیر منفى بر یافتن 

درمان مناسب داشته است.
بر این اساس، محققان کالج پزشکى Northwestern آمریکا فناورى جدیدى را بر اساس ویرایش 
ژن هاى عضو چرخه CRISPR، ابداع کرده انــد که بیولوژى تازه اى را شناســایى کرده که امکان 

راهبرد هاى طوالنى مدت براى درمان HIV ایجاد کرده است.
از طریق این فناورى جدید، محققان 86 ژن از چرخه CRISPR را شناسایى کردند که در نحوه تولید 
مثل ویروس ایدز نقش دارند.جود هولتکوئیست، دانشــیار این مطالعه مى گوید: «روش هاى درمانى 

کنونى یکى از مهم ترین ابزار هاى ما در مهار تولید مثل و انتشار HIV هستند، اما به طور قطعى براى 
ویروس، کشنده نیستند و بیماران باید از یک رژیم مراقبت هاى بهداشتى سخت گیرانه پیروى 
کنند، اما این ابزار ها مى توانند در صورت افزایش درکما نسبت به چگونگى تولیدمثل ویروس 

به شیوه درمانى تبدیل شوند.
محققان قبال در مطالعات خود بر استفاده از سلول هاى سرطانى پایدار تکیه کرده بودند، مانند 
«ســلول هاى HeLa» به عنوان مدل هایى براى مطالعه چگونگى تولید مثل ویروس HIV در 

فناورى جدید ویرایش آزمایشــگاه ها، اما نتوانســتند آنگونه که در آزمایش 
ژن از حلقه CRISPR ممکن است، فرآیند تولید 

مثل را به طور کامل متوقف 
کنند.

پروفسور جاد هولتکوئیست تأکید کرد که «توانایى فعال و غیر فعال کردن ژن ها در سلول هایى 
که مستقیماً از خون جدا شده اند، امکان تغییر کامل مکانیسم هاى درمان را فراهم مى کند».

محققان «ســلول هاى T» را از خون یک بیمار اهداکننده جدا کردند و با استفاده از فناورى 
ویرایش ژن «CRISPRCas9» صد ها ژن را از بین بردند، ســپس سلول ها را با ویروس 
آلوده و آن را تجزیه و تحلیل کردند.نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که سلول هایى که یک ژن 
مهم براى تولید مثل ویروس ایدز را از دست مى دهند، در مقایسه با سلول هایى که یک عامل 

ضد ویروسى را از دست داده اند، با کاهش عفونت همراه هستند.
در این مطالعه علمى، محققان امیدوارند در آینده فناورى ویرایش ژن را توســعه دهند 
تا به یک درمان موثر تبدیل شــود که ویروس کشــنده ایدز را یک بار براى همیشــه

 از بین ببرد.

ابداع یک فناورى جدید براى درمان احتمالى ایدز
Vز مهم ترین ابزار هاى ما در مهار تولید مثل و انتشار HIV هستند، اما به طور قطعى براى 

شنده نیستند و بیماران باید از یک رژیم مراقبت هاى بهداشتى سخت گیرانه پیروى 
ن ابزار ها مى توانند در صورت افزایش درکما نسبت به چگونگى تولیدمثل ویروس 

انى تبدیل شوند.
ال در مطالعات خود بر استفاده از سلول هاى سرطانى پایدار تکیه کرده بودند، مانند 
V» به عنوانمدل هایى براى مطالعه چگونگىتولید مثل ویروسHIV در HeLa ىa

فناورىجدید ویرایشه ها، اما نتوانســتند آنگونه که در آزمایش
CRISPR ممکن است، فرآیند تولید 

ور کامل متوقف

پروفسور جاد هولتکوئیس
که مستقیماً از خون ج
محققان «ســلول ه

Cas9» ویرایش ژن
آلوده و آن را تجزیه و
و مثل مهم براى تولید
ضد ویروسى را ازدس
در این مطالعه عل
تا به یک درمان

 از بین ببرد.

ید براى درمان احتمالى ایدزفناورى جدید براى درمان احتمالى ایدز

سماق ادویه اى خوش رنگ و طعم است که اغلب در 
سفره هفت سین و شاید در کنار کباب مصرف شود اما 
استفاده روزمره از این گیاه مفید مزایاى فوق العاده اى 

به همراه دارد.
رسم است با فرا رسیدن «سیزده به در» 

سفره هاى هفت سین جمع 
شود، اما توصیه 

مى کنیم امسال از جمع کردن سماق خوددارى کنید! 
سماق قوى ترین آنتى اکسیدان نوروزى است که بهتر 

است از سفره هفت سین به سفره غذا منتقل شود.
1- این چاشنى غذایى یکى از بى نظیرترین ترکیبات 

آنتى اکسیدانى اســت که خواص ضد التهابى، ضد 
ســرطانى و ضد پیرى دارد و به همین دلیل به روند 
بهبود و حتى پیشگیرى از سرطان ســینه و التهاب 

مثانه و مفاصل کمک مى کند.
2- اگر دیابت دارید، ســماق را جزئى ثابت از برنامه 
غذایى خود قرار دهید؛ مصرف منظم این چاشــنى 
به بهتر شدن پاسخ انســولین کمک مى کند. 
همچنین به دلیل داشتن اسید هاى 
چرب مفید، براى قلــب نیز خوب 

است.
3- سماق با کمک به بهبود حرکات روده 
در کاهش یبوست، رفالکس ناشى از اسید 
معده و درد هــاى گاه و بیگاه شــکمى نیز 
موثر است. اثرات ضد میکروبى این چاشنى 
خوش رنگ به بهتر شدن التهاب هاى تنفسى و 
ســرفه کمک مى کند. برخى کشور ها این سماق به 

همراه عسل را براى سرماخوردگى تجویز مى کنند.
4- با سماق مى توانید دمنوش هم درست کنید. بهتر 
است دانه هاى سماق را قبل از پودر کردن با مقدارى 
آب جوش در قورى بریزیــد و به آن چند دقیقه زمان 
دهید تا عطــر و رنگ آب تغییر کند. این نوشــیدنى 

ترش و خوشــمزه براى کاهــش درد هاى عضالنى 
مفید است و به همین دلیل بین ورزشکاران محبوبیت 

خاصى دارد.
5- حتما براى شما جالب خواهد بود اگر متوجه شوید 
سماق براى ســالمت زنان نیز مفید است. دمنوش 
سماق به کاهش ترشحات واژینال و کاهش درد هاى 
قاعدگى کمک مى کند. گفته شده در دوران شیردهى 
نیز باعث افزایش شیر مادر مى شود با این حال، براى 
مصرف آن در دوران باردارى توصیه به احتیاط شده و 

بهتر است با پزشک خود مشورت کنید.
6- این ادویه شــگفت آور اثرات ضد لیپاز هم دارد. 
سماق با مهار جذب چربى به کاهش کالرى دریافتى 
از غذا هاى پرچرب کمک مى کند؛ با این حال ممکن 
است افرادى که به انبه حساسیت دارند، به این چاشنى 
نیز واکنش نشــان دهند. همچنین بــا برخى دارو ها 
تداخل دارد که بهتر است براى مصرف مداوم آن حتما 

با پزشک خود مشورت کنید.
با اینکه این ادویه در مناطق غرب آسیا شناخته شده تر 
است، اما در سال هاى اخیر و با انتشار مقاالت علمى در 
نشریات معتبر آى اس آى، توجه جهان به این چاشنى 

خوش رنگ و طعم جلب شده است.

پاى مرغ، همانى که براى برخى ترسناك و عجیب است 
درمان قطعى درد هاى زانو و افزایش تراکم اســتخوان 
اســت. پاى مرغ عالوه بر خواص دارویى که گفته شد 
خواص زیبایى هم دارد کــه از جمله لیفت، لطافت و از 

بین بردن چین و چروك هاى صورت و بدن است.
برخى پاى مرغ را شبیه آبگوشت یا ساده تر که فقط آب 
پز شود، درســت مى کنند و مى خورند اتفاقا طعم آن را 
هم به این صورت دوســت دارند. دستور پختى را براى 
آن هایى که این طعم را دوســت ندارند یا مى خواهند 
اثرات این داروى طبیعى موثرتر باشد، آورده شده است.

مواد الزم عصاره گیرى پاى مرغ
3 عدد پاى مرغ براى هر نفر

نصف کمتر قاشق چایى خورى نمک
یک شیشه با درب فلزى به اندازه متناسب (مى توانید از 

جاى سس یا رب هاى شیشه اى استفاده کنید)
دستور تهیه

1. پاى مرغ ها را شســته و در شیشه مى گذاریم. (به آن 
آب اضافه نکنید)

2. نمک را اضافه مى کنیم و درب شیشه را مى بندیم و 
چندین بار تکان مى دهیم.

3. یک قابلمه متوسط برداشته و تا نیمه آب مى کنیم و 

شیشه را در داخل آن مى گذاریم.
4. زیر آن را زیاد کنید تا به جوش برسد سپس متوسط 

بگذارید که از جوش نیفتد.
5. تا 4 الى5 ساعت بگذارید بپزد و اگر نیاز به آب داشت 

از آب جوش سماور یا کترى استفاده کنید.
6. شیشــه را در آورده و با چاقویى نــوك تیر بین در و 

شیشه، هواى داخل شیشه را متعادل کنید تا باز شود.
آبى که در ته ظرف جمع شــده اســت (به مقدار کم) 
عصاره پاى مرغ است. پاى مرغ و عصاره را صبح ناشتا 

یا آخر شب بخوریم تا خوب در بدن جذب شود.
اگر باز هم این طعم را دوست نداشتیم مى توانیم عصاره 
را در سوپ و خورشت بریزیم. عصاره پاى مرغ به علت 
ژالتین باال، بعــد از مدت کمى حالــت ژله اى به خود 

مى گیرد و مى توان در فریزر نگه داشت.

چرا باید در برنامه غذایى خود 
پاى مرغ را داشته باشیم
هزینه هــاى گزافــى که براى 

بوتاکس پرداخــت مى کنیم 
همگى براى تزریق کالژن 
مورد نیاز پوست است. پاى 

مرغ خود کالژن، پروتئین و کلسیم مورد نیاز یک پوست 
شاداب و جوان را تأمین مى کند.

ازجمله دیگر خواص این داروى طبیعى براى پوست از 
بین بردن جاى جوش، آکنه و زخم پوســت است. پاى 

مرغ باعت استحکام و رشد سریع ناخن ها نیز مى شود.
سیستم ایمنى بدن را در برابر بیمارى هاى باکتریایى و 
ویروسى جدید افزایش مى دهد. میزان کلسیم در بدن 
با پیر شدن انســان، کاهش یافته و بازسازى سلول ها 

سخت مى شود.
مصرف منظــم پاى مرغ به دلیل داشــتن مواد معدنى 
بسیارى مانند کلســیم، پروتئین، غضروف و کالژن به 
تقویت مفاصل کمک کرده و از شکنندگى استخوان در 

پیرى جلوگیرى میکند.

بوتاکس نکنید! پاى مرغ را به این روش بخورید

ت کمى حالــت ژله اى به خود 
ریزر نگه داشت.

غذایى خود 
ه باشیم
که براى 

ى کنیم 
الژن
پاى

پیرى جلوگیرى میکند.

راه هایى براى مصرف سماق

رسیدن «سیزده به در»  رسم است با فرا
سفره هاى هفت سین جمع 

شود، اما توصیه 

س 2- اگر دیابت دارید،
غذایى خود قرار دهید
به بهتر شدن پ
همچ
چرب

است.
3- سماق
در کاهشی
معده و درد ه
موثر است. اث
خوش رنگ به ب
ســرفه کمک مى کن
همراه عسل را براى س
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 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. درصورتى که اشخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهــى به مدت دو ماه اعتــراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایى تقدیــم نمایند. راى شــماره 0611مورخــه 1401/01/30 آقاى علــى ابدى فرزند 
غالمرضا در ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 152/05 قســمتى از پالك شماره 1  فرعى از 
332 اصلى واقع در قطعه9 بخــش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى

  مشاعى مى باشد .
 : دوم  نوبــت  انتشــار  تاریــخ    1401/04/25 اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   
1401/05/09 – 1344978/م الــف - حجــت الــه کاظــم زاده اردســتانى 
- سرپرســت واحــد ثبتــى حــوزه ثبــت ملــک نجــف آبــاد ازطــرف آفریــن

 میرعباسى/4/285

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى پالك  شــماره 5153 فرعى 
مجزى شــده از پالك 2176 فرعــى و 2177 فرعى   واقع در دهــق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام شــرکت تعاونى روستایى شــهر دهق به شماره ثبت 49 
و شناســه ملى 10260015150   در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به 
عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 

تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شــنبه مــورخ 1401/05/20  ســاعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 1401/04/25- 
1348674 / م الــف-   سرپرســت اداره ثبت اســنادوامالك بخش مهردشــت – نصراله

علینقیان/4/287 

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 140160302026003855 مورخ 1401/03/11 هیات دو مالکیت خانم فاطمه 
مزکاء به شناسنامه شماره 266 کدملى 1284988066 صادره اصفهان فرزند ناصر در ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 144,62 مترمربع پالك شماره 756 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مورد درخواست در صفحه 237 دفتر 654 

امالك بنام متقاضى سابقه ثبت و صدور سند مالکیت مشاع دارد
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را بــه مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/25 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/09 - م الف: 1350566 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان

 – موسوى/4/288  

آگهى تغییرات
 شــرکت پردیس صنعت تجهیز کیان 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
55837 و شناسه ملى 14005692512 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/03/08 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: آقاى محسن غالمعلى دهکردى به 
شــماره ملى 1282682466 به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقاى مهدى صادقى 
به شماره ملى 1285914597 به سمت 
مدیرعامل خانم مریم آقائى به شماره ملى 
1289019398 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره آقاى محمد حسین دهکردى 
به شماره ملى 1289234663 به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت دوسال 
انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت دو امضا از سه امضا 
محسن غالمعلى دهکردى ،محمدحسین 
دهکردى ، مریم آقائى و با مهر شــرکت 
معتبر اســت مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1348860)

آگهى تغییرات
شــرکت پردیس صنعــت تجهیز 
کیان شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبت 55837 و شناســه 
ملى 14005692512 به اســتناد 
عمومــى  مجمــع  صورتجلســه 
فوق العاده مــورخ 1401/02/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: عبارت 
ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق 
و ماده مربوط در اساســنامه اصالح 
گردید. متن الحاقى: خرید و فروش 
و تعمیرات تجهیــزات تعمیرگاهى 
انواع خودرو و ماشین آالت صنعتى 
،راه سازى و معدنى،فعالیت مرتبط 
با تجــارت الکترونیک،صادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 
ثبت موضوع به منزلــه اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمى باشد. در صورت 
لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیصالح اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1348861)

آگهى تغییرات
شــرکت صبا تامین آفاق ســهامى 
خاص به شــماره ثبــت 60303 و 
شناســه ملى 14007531557 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/03/01 سید حامد طباطبائى 
بشماره ملى1288221861 بسمت 
رئیس هیات مدیره - محمد حســین 
محبوبى بشماره ملى1270595849 
بســمت نایب رئیس هیــات مدیره 
- محمــد جــواد محبوبى بشــماره 
ملى1288222025 بسمت مدیرعامل 
( خارج از اعضا ) - سعید محبوبیان نیه 
بشماره ملى1271407345 بسمت 
عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل 
یا رئیس هیئت مدیــره همراه با مهر 
شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1349606)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى نیلگون قطره پارسیان 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
26504 و شناسه ملى 10260472470 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه مورخ 1401/03/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقاى ســینا علیخانى به 
شــماره ملى 1270880780 به سمت 
نایب رئیــس هیئت مدیره آقــاى بهنام 
علیخانى به شماره ملى 1286915635 
به سمت مدیرعامل خانم نوشین فرهادى 
به شماره ملى 1286988101 به سمت 
رئیس هیئــت مدیره به مدت دوســال 
انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشــار 
نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. آقاى ایمان قائنیان به شماره 
ملى 1292561084 به ســمت بازرس 
اصلى به مدت 1 ســال خانم آذردخت مى 
آباد به شــماره ملى 4131830329 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 
انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال مالى منتهى به 1400/12/29 
مورد تصویب قرار گرفــت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1348904)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى پارس فنون سهامى 
خاص به شماره ثبت 15590 و شناسه ملى 
10260365584 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1401/04/06 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد: آقاى وحید 
کشــاورزیان صادق آبادى به شماره ملى 
1112098488 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره آقاى محمدرضا پوربافرانى به شماره 
ملى 1282873245 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره آقاى مهرداد قادرى به شماره 
ملى 1288929242 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره آقاى على عزیزیان به شماره 
ملى 1818321319 به سمت مدیرعامل و 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى رضا 
عزیزیان به شماره ملى 1971487619 
به ســمت رئیس هیئت مدیــره تا تاریخ 
1401/11/20 انتخــاب گردیدنــد کلیه 
اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاى مدیر عامل یــا رئیس هیات مدیره 
هرکدام به تنهایى با مهر شرکت معتبر است 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1348913)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى نیلگون قطره 
پارسیان شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 26504 و شناســه 
ملــى 10260472470 به اســتناد 
صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1401/03/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقاى سینا علیخانى به شماره ملى 
1270880780 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره آقاى بهنــام علیخانى 
به شــماره ملى 1286915635 به 
سمت مدیرعامل خانم نوشین فرهادى 
به شــماره ملى 1286988101 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
دوسال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا 
مدیرعامل آقاى بهنام علیخانى همراه 
با مهر شرکت معتبر است مدیرعامل 
مجــرى مصوبات هیئــت مدیره مى 
باشد اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1348901)

آگهى تغییرات
شــرکت جهان پخش ســتاره بهشت 
شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 
63958 و شناسه ملى 14008930143 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/11/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد معینى 
کربکندى به شماره ملى 6609684510 و 
لیال مطلبى به شماره ملى 1270392581و 
حمید یــزد خواســتى به شــماره ملى 
1287955606 به ســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند محبوبه یزدخواســتى به شماره 
ملى 1288066058به ســمت بازرس 
اصلى و کریم یوســفى نژاد بــه کد ملى 
2030165166 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند 
.روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1348911)

آگهى تغییرات
شــرکت پردیس صنعت تجهیــز کیان 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
55837 و شناسه ملى 14005692512 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه مورخ 1401/03/08 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقاى محسن غالمعلى 
دهکردى به شماره ملى 1282682466 
به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره خانم 
مریم آقائى به شماره ملى 1289019398 
به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى 
محمد حســین دهکردى به شــماره ملى 
1289234663 به ســمت عضو اصلى 
هیئت مدیــره به مدت دوســال انتخاب 
گردیدنــد روزنامه کثیراالنتشــار نصف 
جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. آقاى جواد جبار زارع به شــماره 
ملى 1285951931 به ســمت بازرس 
على البدل به مدت 1 ســال آقاى ابراهیم 
غریب به شماره ملى 1286117781 به 
سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال انتخاب 
گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1348900)

آگهى تغییرات
شرکت اکسیر فوالد ســپنتا سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 70193 و 
شناســه ملــى 14010809238 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1401/02/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -خانم مرجان پهلوان 
صادق به شماره ملى 1270786717 
و آقاى مســعود شــمس کوپائى به 
شــماره ملى 1285054326 و خانم 
سهیال نعمتى الیادرانى به شماره ملى 
1284640876 به سمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. -آقاى مســعود میخک به 
شماره ملى 1280425113 به سمت 
بازرس اصلى و آقاى سید علیرضا سجاد 
به شــماره ملــى 1288322895 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک 
سال انتخاب گردیدند. -روزنامه نصف 
جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1348907)

آگهى تغییرات 
شرکت حمل و نقل توســن بار دولت آباد شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 14998 و شناسه 
ملى 10260359813 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مــورخ 1401/03/01 و 
نامه شماره 1401/03/30 - 21/20836 اداره 
کل راهدارى حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:آقاى حسین فاتحى 
پیکانى به شماره ملى 5649210888 به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال آقاى 
حسین ملکى به شماره ملى 6609506035 به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال 
خانم مژگان ملکى به شماره ملى 6609592578 
به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دوســال آقاى مهــران ملکى به شــماره ملى 
6609648301 به ســمت عضــو اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند.خانم 
فاطمه بخشى به شماره ملى 6609843368 به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب گردیدند.روزنامه کثیراالنتشــار نصف 
جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
آقاى مصطفى باقرى دولت آبادى به شماره ملى 
6609568359 به سمت بازرس اصلى به مدت 
1 سال آقاى مصطفى داورى دولت آبادى به شماره 
ملى 6609614431 به سمت بازرس على البدل 
به مدت 1 ســال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1348889)

آگهى تغییرات
شــرکت جویا صنعت الوند شــرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 29766 
و شناســه ملى 10260503670 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى بطــور فــوق العــاده مورخ 
1401/04/06 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: جاسم فرهمندیان به شماره ملى 
1930701039 و محمد سوالمى به 
شــماره ملى 4623410846 و رضا 
سوالمى به شماره ملى 5269438445 
به عنوان اعضــاى اصلى هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.
روزنامــه کثیراالنتشــار نصف جهان 
جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین 
گردیــد. مجید طیبى به شــماره ملى 
0559006020 به سمت بازرس على 
البدل به مدت 1 سال و رؤیا سوالمى به 
شماره ملى 1817470043 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1348906)

آگهى تغییرات
شرکت مهندســى بازرگانى گراد انرژى 
آپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
47795 و شناسه ملى 10260659392 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه مورخ 1401/01/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ســید روح اهللا کاظمى 
قهفرخى به شماره ملى 4622641712 
و محى الدین بهارى ســامى به شــماره 
ملــى 4990007360 و نســیم کیانى 
بروجنى به شماره ملى 4650447496 
بعنوان اعضاى اصلــى هیئت مدیره براى 
مدت دو ســال انتخــاب گردیدند. رقیه 
سادات موســوى زاده چریانى به کد ملى 
1291807624 و رسول اکبرى ناغانى 
کد ملى 4689783659 بــه ترتیب به 
سمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1348879)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص داده پردازى نیک آفرین امروز پارسیان 
به شناســه ملى 10320281659 و به شــماره ثبت 47873 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــى فوق العــاده مورخ 
1401/04/04تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به نیک آفرین 
امروز پارسیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 
اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1348936)

آگهى تغییرات
شرکت جهان پخش ستاره بهشت شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 63958 
و شناســه ملى 14008930143 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/11/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : لیال مطلبى1270392581 به سمت 
رئیس هیات مدیره و حمید یزد خواستى1287955606 به سمت نائب رئیس 
هیات مدیره و محمد معینى کربکندى6609684510 به سمت مدیر عامل و عضو 
هیات مدیره براى مدت دوسال تعیین و کلیه اوراق، اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاى مدیرعامل منفردا بامهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1348914)

آگهى تغییرات
شــرکت اکســیر فوالد ســپنتا ســهامى خاص به شــماره ثبت 70193 و 
شناســه ملى 14010809238 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/02/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -خانم مرجان پهلوان صادق به کدملى 
1270786717به ســمت رئیس هیات مدیره وخانم سهیال نعمتى الیادرانى به 
کدملى 1284640876به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقاى مسعود شمس 
کوپائى به کدملى1285054326 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1348910)

آگهى تغییرات
شرکت جویا صنعت الوند شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 29766 و 
شناسه ملى 10260503670 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1401/04/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده33(اصالحى): 
هر یک از اعضاء هیئت مدیره باید حداقل 1 سهم از سهام خود را بعنوان 
وثیقه حسن انجام خدمت در صندوق شرکت تودیع و مادامى که مدیرى 
مفاصا حساب خود را از شرکت دریافت نداشته سهام مذکور مسترد نخواهد 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1348902)

آگهى تغییرات
شرکت تمیز کده اهورا پارتاك شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 2348 
و شناسه ملى 14009942563 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1401/04/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به نشانى 
-استان اصفهان، شهرستان فالورجان، بخش مرکزى، شهر ابریشم، یزدآباد، 
کوچه شهید داورى، بلوار الغدیر، ، طبقه 1 کدپســتى 8178997413 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان 

(1348886)

آگهى تغییرات
شرکت دانش صنعت سازه سهامى خاص به شــماره ثبت 29436 و شناسه 
ملى 10260500473 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت به آدرس استان 
اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، باغ زرشک، خیابان 
بوستان ملت، خیابان چهار باغ باال، پالك 0، مجتمع تجارى کوثر، طبقه 2، واحد 
403 به کدپســتى 8173696833 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1348878)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل توســن بار دولت آباد شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 14998 و شناسه ملى 10260359813 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/03/01 و نامه شماره 1401/03/30 - 21/20836 اداره کل راهدارى حمل و نقل جاده اى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى حسین فاتحى پیکانى 
به شماره ملى 5649210888 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى حسین ملکى به شماره ملى 6609506035 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال خانم مژگان ملکى به شماره ملى 6609592578 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى مهران ملکى به شماره ملى 
6609648301 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال خانم فاطمه بخشى به شماره ملى 6609843368 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى 
با امضاء مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره ودر غیاب رئیس با امضاء نائب رئیس هئیت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1348887)

تاسیس
شرکت سهامى خاص صنایع سلولزى آوند سمن آرا درتاریخ 1401/04/04 به شماره ثبت 71350 به شناسه ملى 14011279260 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و نظارت 
و اجراى کلیه پروژه هاى دکوراسیون داخلى و نماى چوبى اعم از چوب طبیعى و الوار، انواع ام دى اف، مالمینه و تامین ماشین آالت وابزارآالت صنعت چوب و خرید وفروش مصنوعات چوبى و چوب طبیعى، عقد قرارداد با پیمانکاران دکوراسیون داخلى و ارگانهاى 
دولتى و شرکتهاى خصوصى در صورت نیاز کسب اعتبارنامه عقد قراردادهاى چند جانبه، تامین نیروى انسانى موقت و متخصص وغیر متخصص، طراحى و نظارت و اجراى کلیه پروژه هاى دکوراسیون داخلى و نماى چوبى اعم از چوب طبیعى و الوار، انواع ام دى اف، 
مالمینه و تامین ماشین آالت وابزارآالت صنعت چوب و خرید وفروش مصنوعات چوبى و چوب طبیعى، عقد قرارداد با پیمانکاران دکوراسیون داخلى و ارگانهاى دولتى و شرکتهاى خصوصى در صورت نیاز کسب اعتبارنامه عقد قراردادهاى چند جانبه، تامین نیروى 
انسانى موقت و متخصص وغیر متخصص، خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، 
اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، افتتاح حساب در کلیه بانک ها و موسسات اعتبارى دولتى و خصوصى صرفا در راستاى موضوع فعالیت شرکت، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، 
شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) 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 مسجد مصلى ، کوچه پاشا[3] ، خیابان شیخ مفید ، پالك 0 ، ساختمان کوروش ، طبقه دوم ، واحد 7 کدپستى 8164763899 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 065430 مورخ 1401/03/04 نزد بانک تجارت شعبه میر اصفهان با کد 6070 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم مریم داورخواه به شماره ملى 1288164017 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدرضا مهدیان به شماره ملى 1289471584 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى آرش شاطریان به شماره ملى 1373001682 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم نسرین سلطان پور به شماره ملى 1582291306 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان خانم آزیتا داورخواه به شماره ملى 1292661224 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى مهرداد شاطریان به شماره ملى 1380042410 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 

آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1348929)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى بازرگانى گراد انرژى آپادانا شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 47795 و شناســه ملى 
10260659392 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مورخ 1401/01/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نسیم کیانى 
بروجنى 4650447496 بسمت رئیس هیأت مدیره و محى 
الدین بهارى ســامى4990007360 بسمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و سید روح اهللا کاظمى قهفرخى4622641712 
بسمت مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب شدند . ضمناً 
(مدیر عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود . کلیه 
اوراق و اسناد مالى وبهادار و بانکى تعهدات شرکت و اوراق 
ادارى و عادى شــرکت با امضا ء مدیرعامل یا رئیس هیئت 
مدیره منفرداً با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1348870)



ورزشورزش 07074364 سال نوزدهمشنبه  25 تیر  ماه   1401

01 «پنجشنبه» ذوب آهنى شد

04

در اولین بازى پیش فصل ژیل ویسنته، على علیپور براى 
اولین بار براى این تیم پرتغالى بازى کرد. مهاجم کشورمان 
در این مسابقه گلى نزد ولى ژیل ویسنته مقابل پنافیل به 
برترى 2 بر صفر رسید. علیپور در تابستان از ماریتیمو به این 
تیم پیوســت. تیمى که این فصل در رقابت هاى اروپایى و 

لیگ کنفرانس اروپا حضور دارد.

رونمایى از علیپور در تیم 
پرتغالى

02

هافبک استقالل قبل از آغاز فصل بدشانسى بزرگى آورد 
و با مصدومیت شدید مواجه شد. ســبحان خاقانى که به 
تازگى قرارداد خود را با استقالل به مدت چهار فصل تمدید 
کرده بود به دلیل مصدومیت از ناحیه رباط صلیبى باید چند 
ماه از میادین دور باشد. شنیده مى شود به همین دلیل قرار 
اســت نام خاقانى از لیست اســتقالل خارج شود. هافبک 
آبى ها به دنبال انجام عمل جراحى است تا هر چه سریع تر 
به ترکیب آبى ها بازگردد اما او به احتمال زیاد نیم فصل اول 
را از دست خواهد داد تا به همین دلیل از لیست آبى ها موقتًا 

کنار گذاشته شود.

معماى خاقانى
 در اردوى آبى ها

03

عزت ا... پورقاز، مدافع 35 ساله فصل گذشته تیم فوتبال 
سپاهان که در فهرست خروجى این باشگاه قرار داشت، 
رسمًا به عضویت هوادار تهران در آمد. این بازیکن پس 
از مذاکراتى که با این باشگاه داشت با نظر مثبت ساکت 
الهامى و توافق نهایى قراردادش را امضا کرد و به زودى 
از او رونمایى خواهد شــد. پورقاز سابقه بازى در ملوان و 
ســایپا را هم در کارنامه دارد و از مدافعان با تجربه لیگ 

برتر است.

پورقاز به هوادار پیوست

هافبک ملى پوش تاجیکســتانى با امضاى قرارداد خود با 
باشــگاه ذوب آهن دو فصل آینده را در اصفهان به همراه 
گاندوها خواهد بود. این بازیکن 23 ساله اهل تاجیکستان 
سابقه 37 بازى ملى براى تیم کشورش را در کارنامه خود 
دارد و طى دو ســال حضورش در لیگ برتر ازبکستان، به 
عنوان یکى از بازیکنان ارزشــمند لیگ فوتبال این کشور 
معرفى شده است. «احسان پنجشنبه» همچنین از سوى 
AFC به عنوان بازیکن برتر آسیاى میانه مورد توجه قرار 

گرفته است.

مصداق بارز «از اینجا رانده و از آنجا مانده» شــده این رضا اسدى؛ هافبک دفاعى سابق پرسپولیسى ها که گفته
 مى شود بخاطر اختالف سر مسائل مالى حاضر به تمدید قرار داد با این تیم نشده و تا لحظه تنظیم این مطلب به 

همین دلیل همچنان بدون تیم مانده بود.
پس از آنکه باشگاه پرسپولیس زیر بار درخواست 10 میلیاردى گران ترین بازیکن لیگ گذشته براى تمدید قراردادش 

نرفت دیگر مشتریان این فوتبالیست هم با یکدیگر همدست شدند و عهد کردند که اسدى را گران نخرند. اینکه سرانجام 
این بازیکن کوتاه مى آید یا تیم هاى خواهان او را گذر زمان مشخص مى کند اما اگر تیم هاى مؤتلف سر قول و قرارشان 

بمانند و هیچکدام حاضر به پرداخت مبلغ مورد نظر اسدى و مدیربرنامه اش نشوند سرانجام هافبک سابق سرخ ها مجبور 
خواهد شد در وجه پیشنهادى خود تخفیف بدهد تا بتواند در لیگ بیست و دوم بازى کند. 

این شیوه مى تواند درخصوص همه بازیکنان زیاده خواه لیگ ما کارساز باشد. چه بسا جواب دادن این ائتالف درباره اسدى فتح بابى شود براى 
به کار بردن چنین روشى در مورد تمامى بازیکنانى که در حد جرقه هم نیســتند اما انتظار دارند پولى به اندازه بمب هاى نقل و انتقاالت براى 

خریدن آنها هزینه شود. اگر همه سران باشگاه هاى فوتبالى ایران در اینجور مواقع دست به دست هم دهند و با خواسته هاى نامعقول بازیکنانى از 
این دست کنار نیایند، بدون شک به مرور زمان سقف قراردادها در لیگ پایین مى آید و دیگر در این زمینه نیازى به تصویب قانون هایى که به راحت 

ترین شکل ممکن دور زده مى شود هم نخواهد بود.
ضمن اینکه کاربرد چنین عهد و پیمانى باعث مى شود کمتر ستاره اى حاضر شود از تیمى که در آن درخشیده جدا شود، چرا که مى بیند آسمان در کل لیگ، 

یک رنگ است. بر این اساس دیگر تیمى نمى تواند به راحتى صاحب ثمره نهالى شود که در تیم دیگر رشد یافته است. 
از اینها گذشــته با فروکش کردن بحث چانه زنى براى دریافت پول هاى نجومى کم کم نقش دالل ها در نقل و انتقاالت پرســروصدا کمرنگ مى شود و شاهد

 هزینه هاى گزاف و غیرواقعى به ازاى به خدمت گرفتن شاه ماهى هاى جعلى هم نخواهیم بود؛ فوتبالیست هایى که به واسطه حضور مدیربرنامه هاى َقَدرشان تا مى توانند 
مشتریان خود را سرکیسه مى کنند و در نهایت هم سر هوادار بیچاره منت مى گذارند که براى پیوستن به تیم محبوب آنها با صرف نظر کردن از پول چند برابرى که حریفان 

به آنها مى داده اند، قرارداد دلى(!) بسته اند. 
اما حاال براى اولین بار در تاریخ لیگ برتر مى بینیم که تیر یک بازیکن و ایجنتش به سنگ خورده و موفق نشده قرارداد دلى میلیاردى اش(!) را تمدید کند. این موضوع بى سابقه 
مى تواند ختمى باشد بر بازار مکاره نقل و انتقاالت اما نه تا زمانى که این بازار روى نوك انگشت دالل هایى مى چرخد که بلدند چگونه گنجشک را رنگ کنند و جاى قنارى 

بفروشند.

مرضیه غفاریان

قائم مقام باشگاه گیتى پسند گفت: شروط خود 
را براى جدایى سعید احمدعباسى و پیوستن او به 

باشگاه اسپانیایى اعالم کردیم.
ســعید احمدعباسى بازیکن 29 ســاله تیم ملى 
فوتســال ایران و تیم گیتى پسند اصفهان مورد 

توجه باشــگاه وینیا آلبالى والدپنیاس 
اسپانیا قرار گرفته است. احمدعباسى 
در دو فصل گذشته عنوان آقاى گلى 
لیگ برتر فوتســال ایران را از آن خود 

کرده بود.
او در حالى چند مــاه پیش قراردادش 
را با گیتى پســند تمدید کرد که حاال 
دعوتنامه اى از یک باشگاه اسپانیایى 
برایش ارسال شده است. نکته عجیب 
درخواست باشــگاه اســپانیایى این 
اســت که مى خواهد بازیکن ایران را 
به صورت رایــگان در اختیار بگیرد و 
پولى بابت رضایتنامه به باشگاه گیتى 

پسند ندهد.
محمدحســین عراقى زاده قائم مقام 

باشگاه گیتى پســند با تایید پیشــنهاد باشگاه 
اسپانیایى به احمدعباســى گفت: سعید امسال 
قراردادش را با گیتى پســند تمدید کرد و تا پایان 
فصل 02-1401 تحت قرارداد است. هفته گذشته 
نامه اى از باشــگاه آلبالى به دســتمان رسید که 
خواسته بودند این بازیکن را آزاد کنیم. در قرارداد 
عباسى با گیتى پسند پیشنهاد خارجى دیده شده 
است اما جدایى با موافقت ســرمربى و توافق با 

گیتى پسند صورت مى گیرد.
وى افزود: ابتدا پیشنهاد باشــگاه اسپانیایى را به 
محمد کشاورز سرمربى تیم ارجاع دادیم. کشاورز 
مى گفت روى ســعید و تک تک نفرات تیم که 
برایش اهمیت دارند، حســاب کرده اســت ولى 

براى کمک به پیشــرفت و علیرغم میل باطنى، 
رضایت مى دهد و موضوع را در اختیار باشــگاه 
گذاشت. هیات مدیره باشگاه گیتى پسند هم براى 

مساعدت به احمدعباسى قدم جلو گذاشت.
قائم مقــام باشــگاه گیتى پســند تصریح کرد: 
مکاتبه اى با باشگاه اسپانیایى داشتیم و شروطمان 
را براى انتقال ســعید به آنها اعالم کردیم. فعًال 

منتظر پاسخ این باشگاه هستیم.

واکنش گیتى پسند به جدایى آقاى گل لیگ

سرمربى ایرانى اتحاد کلباء امارات تاکید کرد که 
از بازیکنان پرتالش و جنگجو در تیمش استفاده 

خواهد کرد.
فرهاد مجیدى در نخستین تجربه مربیگرى خود 
در لیگ امارات هدایت اتحاد کلبــاء را بر عهده 
گرفت. مجیدى چهره شناخته شده اى در فوتبال 
امارات است. او به عنوان بازیکن براى تیم هاى 
الوصل، العین، النصر و االهلــى بازى کرده و در 
سال 2003 با العین قهرمانى در لیگ قهرمانان 

آسیا را به دست آورده است.
مجیدى بعد از آنکه اســتقالل را به قهرمانى در 

لیگ برتر ایران رســاند هدایــت اتحاد کلباء 
امارات را بر عهده گرفت تا خود را وارد یک 
چالش جدید کند. این مربى ایرانى تمرینات 

آمادگى اتحاد کلباء را زیر نظر دارد.
او خطاب به بازیکنــان تیمش گفت: من همه 

چیز را درباره تیم مى دانم. انتظار دارم که با شروع 
لیگ بهترین عملکرد را داشته باشید. من به اینجا 
آمده ام تا عملکرد تیم بهتر شود و نسبت به فصل 
قبل بازى هاى بهترى را به نمایش بگذاریم. من 
به بازیکنى در ترکیب اصلــى بازى مى دهم که 
پرتالش و جنگجو باشد و در تمرینات و بازى ها 
هر آنچه در توان دارد رو کند. من برنامه اى کامل 
را براى آماده سازى تیم در نظر گرفته ام و فهرست 

بازیکنانى را که مى خواهم به باشگاه داده ام.
اتحاد کلباء بعد از آمدن مجیدى یک بازیکن اهل 

اسلوواکى را جذب کرده است. این باشگاه اماراتى 
در تالش است که بازیکنان مورد نظر مجیدى را 
از جمله یک وینگر سرعتى در ادامه فصل نقل و 

انتقاالت تابستانى جذب کند.

فیلمى از حضور ســرمربى تیم ملى فوتبــال در اتریش 
منتشر شده است که این مربى در حال گفتگو با شهاب 
زاهدى مهاجم ایرانى تیم آکادمى پوشکاش مجارستان 

است.
کمیته فنى فدراســیون فوتبال روز دوشنبه تصمیم به 
برکنارى دراگان اســکوچیچ از ســرمربیگرى تیم ملى 

ایران گرفت. این تصمیم اما به صورت رســمى از سوى 
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تایید نشد. هیات رئیسه 
سه شنبه با حضور اسکوچیچ تشکیل جلسه داد و در پایان 
این جلسه، برکنارى یا ادامه کار اسکوچیچ در ابهام باقى 

ماند و مقرر شد این تصمیم در جلسه بعدى گرفته شود.
در فیلم منتشــر شده اســکوچیچ در کنار زمین فوتبال، 

عالوه بر زاهدى با سرمربى تیم پوشکاش هم صحبت 
مى کند. زاهدى براى نخستین بار از سوى اسکوچیچ به 

تیم ملى ایران دعوت شده بود.
به نظر مى رسد اسکوچیچ فعًال به کار خود ادامه مى دهد 
تا تکلیفش به صورت رسمى از سوى فدراسیون مشخص 

شود.

بازیکنان پرتالش و جنگجو 
در ترکیب تیم فرهاد

مالقات خبرساز اسکوچیچ با شهاب زاهدى

جوالن دالالن در نقل و انتقاالت لیگ رنگ مى بازد؟

ماجراى عجیب
 رضا اسدى

گفته
ب به 

دادش 
سرانجام 
قرارشان

خ ها مجبور 

رباره اسدى فتح بابى شود براى
 بمب هاى نقل و انتقاالت براى 

خواسته هاى نامعقول بازیکنانى از  ا
ى به تصویب قانون هایى که به راحت

جدا شود، چرا که مى بیند آسمان در کل لیگ، 
هاست. 

لو انتقاالت پرســروصدا کمرنگ مى شود و شاهد
ى که به واسطه حضور مدیربرنامه هاى َقَدرشان تا مى توانند 

حبوب آنها با صرف نظر کردن از پول چند برابرى که حریفان 

قرارداد دلى میلیاردى اش(!) را تمدید کند. این موضوع بى سابقه 
 مى چرخد که بلدند چگونه گنجشک را رنگ کنند و جاى قنارى 

بازد؟
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عارف غالمى از بین بازیکنان فصل گذشته تیم استقالل 
تهران در حال حاضر بالتکلیف است و با پایان قراردادش 
هنوز وضعیت مشــخصى براى ادامه همکارى با این تیم 
ندارد. روز گذشته شایعه شد که او براى مذاکره به هتل محل 
اقامت مدیران باشگاه مى رود اما طبق توضیحاتش ظاهراً 
باشگاه تمایلى به ادامه همکارى با او ندارد. غالمى با انتشار 
متنى اعالم کرد که تمایل دارد قراردادش را تمدید کند اما 

تماس جدیدى از سوى باشگاه دریافت نکرده است.

استقالل، غالمى را
 نمى خواهد؟

وینگر جدیــد تیم فوتبال ســپاهان با تمجید 
از ســرمربى پرتغالى این تیم، او را یک مربى 
باتجربه و روانشناسى فوق العاده دانست و گفت: 
قطعًا سپاهان با مورایس در فصل آینده مدعى 

اول قهرمانى است.
محمد على نــژاد در مورد حضورش 
در ســپاهان و آخرین وضعیت این 
تیم اظهار داشــت: از اینکه سپاهان 
را انتخاب کردم احساس خوبى دارم 
و خوشحالم که عضو حرفه اى ترین 
باشــگاه ایران شــدم. خوشبختانه 
فضاى خوبى هم در تیم وجود دارد 
و همه بازیکنان تــالش مى کنند تا 
آماده حضور در فصل جدید لیگ برتر 
شوند. من که روزهاى خوبى را براى 

سپاهان پیش بینى مى کنم.
وى درباره مبلغى که باشگاه سپاهان 
براى صدور رضایت نامه اش پرداخت 
و حاشیه هایى را هم ایجاد کرد، گفت: 
من دوســت دارم در مورد فوتبال و 

اهداف خودم صحبت کنم و مســائلى که بین 
دو باشــگاه رخ داده اســت، موضوعى نیست 
که بخواهم در موردش حــرف بزنم. من هیچ 
وقت توجهى به حاشیه ها ندارم و فقط به فکر 

پیشــرفت و ارائه بهترین عملکرد در سپاهان 
هستم.

وینگر جدیــد تیم فوتبال ســپاهان بــا ابراز 
خرســندى از کار کــردن بــا ژوزه مورایس 
خاطرنشان کرد: مورایس نیازى به تعریف من 

ندارد و کارنامه او همه چیز را نشــان مى دهد. 
مورایس یــک مربى باتجربه و روانشناســى 
فوق العاده است و قطعًا سپاهان با این مربى در 

فصل آینده مدعى اول قهرمانى است.

سپاهان با مورایس مدعى اول قهرمانى است

ربیگرى خود 
اء را بر عهده 
ى در فوتبال 
اىتیمهاى

ى کرده و در 
گ قهرمانان

 قهرمانى در 
تحاد کلباء 
وارد یک 
تمرینات 

ت: منهمه 
م که با شروع 
. من به اینجا 
سبت به فصل

بگذاریم. من 
ى مى دهم که 
ت و بازى ها 
امه اى کامل

 ام و فهرست 
داده ام.

ک بازیکناهل

انتقاالت تابستانى جذب کند.

تر است.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اگر در عوالم اندیشــه ات به سیر و گشــت پردازى و به نهایت رسى، 
به این امــر رهنمون شــوى کــه آفریننده مورچــه همــان آفریننده 
نخل خرماست. به سبب دقت ها و ظرافت هایى که هر چیزى را از چیز 
دیگرى جدا مى کنــد و پیچیدگى اختالف هر موجــود زنده با دیگرى 
یکى درشــت و کالن اســت و یکى نــرم و لطیف، یکى ســنگین اســت و 
یکى سبک، یکى نیرومند است و یکى ناتوان، در آفرینش همه یکسانند. 

موال على (ع)خلقت آسمان و هوا و بادها و آب یکى است.
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آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله اي شماره  4010/1008 

(شماره 2001001188000018 در سامانه ستاد)

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

نوبت دومنوبت دوم

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره  شبا 
IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزي با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت 

برق منطقه اي اصفهان
نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل 
اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)" به 
آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما، در صورت لزوم 

در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36270820)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/04/21 لغایت ساعت 

16:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/04/30
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد 
مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/05/10 در «سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاري و نسخه فیزیکی(پاکت الف) آن در موعد 
مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان 

تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/05/11، 
سالن کمیسیون معامالت ســاختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي 

اصفهان
ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرایط و  الزامات ورود به مناقصهدر مناقصه (ریال)

4010/1008
خرید کابل کنترل و فشار ضعیف 

 جهت کانونشنال نمودن پست نیروگاه 
جنوب اصفهان

665,785,000

1-پیشنهاد دهنده مى بایست از 
تولیدکنندگان تایید صالحیت شده 

توانیر باشد.
و یا در غیر اینصورت

2-داراى گواهى تایپ تست معتبر براى 
کابل هاى موضوع مناقصه باشد

 http://iets.mporg.ir
                www.tavanir.org.ir 

  www.erec.co.ir
www.setadiran.ir1349242      :م.الف

«اطالعیه»
به استناد آیین نامه و دستورالعمل نحوه ثبت نام انتخابات هیأت هاى ورزشى استانى و شهرستانى مقرر 
است نسبت به تشکیل مجمع عمومی انتخابات هیات دو و میدانی استان اصفهان به منظور انتخاب رئیس 
هیأت به همراه اعضاى هیأت رئیسه: (نایب رئیس «از بین بانوان»، خزانه دار، خبره ورزشی، دو نفر عضو 
هیات رئیسه که حداقل یک نفر از بین بانوان باشد) استان اصفهان اقدام گردد، بدینوسیله از کلیه افراد 
واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاســت هیأت دعوت مى نمایند جهت ثبت نام، اعالم فهرست 
پیشنهادى اعضاى هیأت رئیسه و ارائه مدارك مورد نیاز از روز سه شنبه مورخ 1401/04/28 لغایت روز 
سه شنبه مورخ 1401/05/4 به مدت 7 روز کارى از ساعت 8 الى 13 به دبیرخانه مجمع واقع در دفتر هیأت: 
دو و میدانی استان اصفهان به آدرس: اصفهان – میدان آزادي- مجموعه ورزشی (ورزشگاه) انقالب – دفتر 

هیات دو و میدانی استان مراجعه نمایند. 
شرایط عمومى احراز رئیس هیأت استان: 

1.  التزام به قانون اساسى  جمهورى اسالمى ایران
2. دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى کارشناسى( لیسانس)

3. دارا بودن سن حداقل 30 سال و حداکثر 65 سال
4. سابقه مدیریت اجرایى حداقل 5 سال(طبق دستورالعمل)

5. دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت (خدمت سربازى) یا معافیت ویژه آقایان 
6. فاقد تابعیت مضاعف بوده و در استان سکونت داشته باشد.

مدارك مورد نیاز:
1. اصل وتصویر آخرین مدرك  تحصیلى معتبر 

2. یک قطعه عکس پرسنلى جدید
3. اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه (تمام صفحات)

4. تکمیل فرم هاى ثبت نام با توجه به نوع اعالم آمادگى داوطلب
5. ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر (حداکثر ده روز پس از اتمام ثبت نام)

6. اعالم کتبى اسامى داوطلبان پست هاى هیأت رئیســه و ارائه مدارك و تکمیل فرم استعالم اعضاى 
پیشنهادى هیأت رئیسه توسط هر یک از داوطلبان احراز پست ریاست هیأت استان در زمان ثبت نام 

7. ارائه مدارك و مستندات مدیریتى موردنیاز (طبق دستورالعمل)
8. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت 

تبصره: حضور داوطلب ریاست هیأت یا وکیلى قانونى با ارائه وکالت نامه رسمى جهت ثبت نام الزامى
 مى باشد.  

الزم به ذکر است: «آیین نامه نحوه فعالیت هیأت هاى استانى و شهرستانى ودستورالعمل نحوه ثبت نام به 
انضمام فرم هاى مربوطه در سایت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیأت ورزشى مربوطه جهت اطالع 

داوطلبان قرار داده شده است»
 www.isfahan.msy.gov.ir :نشانى سایت

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان- هیأت دو و میدانی استان اصفهان

فراخوان عملیات اجرایى لکه گیرى آسفالت معابر سطح شهر با اولویت جنوب بلوار امام خمینى(ره)
شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى لکه گیرى آسفالت معابر سطح شهر با اولویت 
جنوب بلوار امام خمینى(ره) به شماره 2001094734000019 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/04/30  ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/15  
زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/05/18  ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/15 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 
ضمانتنامه بانکى: فیش نقدى به مبلغ 500,000,000 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر، میدان فاطمیه شهردارى مرکزى- 03145225200

مناقصه عمومى یک مرحله اى(نوبت دوم) 

سعید ابریشمى رادـ  شهردار شاهین شهر 
م.الف :      1348076

م چاپ دومچاپ دوم

 فراخوان عملیات اجرایى جدول گذارى معابر سطح شهر با اولویت جنوب بلوار امام خمینى(ره)
شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى جدول گذارى معابر سطح شهر با اولویت جنوب 
بلوار امام خمینى(ره) به شماره 2001094734000021 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 

نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/05  ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/16   
زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/05/18  ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/15  

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 
ضمانتنامه بانکى: فیش نقدى به مبلغ 1,000,000,000 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر، میدان فاطمیه شهردارى مرکزى- 03145225200

مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت دوم) 

سعید ابریشمى رادـ  شهردار شاهین شهر 
م.الف :      1348119

م چاپ  دومچاپ  دوم

1. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى توانند از تاریخ چاپ آگهى تا مورخ 1401/05/01 
نسبت به خرید اسناد مناقصه از سامانه خدمات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام نمایند. 

2. پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى دوشنبه مورخ 1401/05/10 که باید در سامانه 
خدمات الکترونیک دولت (ستاد) بارگذارى نمایند. 

3. پیشنهادهاى رسیده ساعت 13 بعدازظهر روز سه شنبه مورخ 1401/05/11 در کمیسیون عالى معامالت که در 
محل شهردارى بهارستان تشکیل مى گردد، بازگشایى مى گردد. 
4. شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است. 

5. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

محمد شبانىـ  شهردار بهارستان

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

م.الف:1348530

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)ردیف اعتبارىبرآورد اولیه (ریال)نام پروژه

تأمین 15 دستگاه خودرو جهت سرویس مأموریت هاى ادارى 
11,000,000,000121404550,000,000شهردارى

شهردارى بهارستان در نظر دارد جهت انجام پروژه هاى زیر از طریق برگزارى مناقصه عمومى انتخاب پیمانکار 
نماید. 


