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توقیف 1163 
موتورسیکلت در 

اصفهان از ابتداى سال

یک مشت بلوبرى در روز مى تواند از زوال عقل جلوگیرى 
کند.تحقیقات جدید دانشــگاه سینســیناتى 
نشان داده اســت، مصرف روزانه زغال اخته 

در میانســالى مى تواند خطر زوال شناختى 
افراد را در سال هاى آخر زندگى...

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
راکبان موتورسیکلت عامل عمده تخلفات راهنمایى 
و رانندگى در محورهاى درون شهرى استان اصفهان 
هستند، اظهار داشت: آلودگى صوتى و آلودگى هواى 

این وسیله نقلیه 6 برابر بیشتر از خودروها است.
ســرهنگ محمدرضا محمــدى افــزود: برخورد با 
موتورسیکلت هاى دودزا در دســتور کار جدى پلیس 
راهور است و از این رو ابتداى سال جارى تاکنون یک 
هزار و 163 دستگاه موتورســیکلت به علت تخلفات 
گوناگون همچــون ایجاد آلودگــى صوتى، حرکت 
خالف جهت محور، عبور از چراغ قرمز، نداشتن پالك، 

نداشتن گواهینامه...

توقف اتوبوس هاى اصفهان توقف اتوبوس هاى اصفهان 
در ایستگاه بى پولىدر ایستگاه بى پولى

شهردار اصفهان خواستار تغییرات اساسىشهردار اصفهان خواستار تغییرات اساسى
 در ناوگان حمل ونقل عمومى شده است در ناوگان حمل ونقل عمومى شده است

3

تردید قانونى بودن یا نبودن جدیدترین پدیده در بازار فرش دستباف 

کوچ کاپیتان تیم ملى 
به اسپانیا

حسین طیبى که طى دو سال گذشته در تیم بنفیکاى پرتغال به میدان 
مى رفت، با عقد قراردادى دو ساله به پالماى اسپانیا ملحق شد. پالما 
فصل گذشته به فینال مسابقات لیگ برتر اسپانیا راه یافت و با شکست 
برابر بارســلونا، به مقام نایب قهرمانى این رقابت ها رسید. به این 

ترتیب یاران کاپیتان...
7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

مدرسه 
پیرمرد هاى

 بى جانشین لیگ!

شوربختى شورترین دریاچه
ستاد احیاى دریاچه ارومیه نتوانست این دریاچه را زنده نگه دارد

2
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خودنمایى على نژاد خودنمایى على نژاد 
با پیراهن طالیى پوشان با پیراهن طالیى پوشان 

اصفهان

مردم عزیز و نجیب از گرانى رنج مى برند معرفى 5 برنامه برتر براى رمزگذارى و محافظت از فلش ممورىجهان نما ظرفى که نگهدارى آبلیمو در آن خطرناك استتکنولوژى تمرینات با انگیزه رضاییان در سپاهان سالمت ورزش

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان در نظر دارد محل بوفه رســتوران برادران و خواهران 
خود را از طریــق مزایده عمومی بــه پیمانکار واجد شــرایط واگذار نمایــد. لذا کلیه 
متقاضیان میتوانند با واریز مبلــغ 24000000 ریال جهت تضمین شــرکت در مزایده به 
شماره حســاب 0106353087004 به نام دانشگاه آزاد اسالمی کاشــان یا ارائه ضمانت 
نامه بانکى، جهت دریافت اســناد مزایده و کسب اطالعات بیشــتر به آدرس اینترنتی
 www.iaukashan.ac.ir مراجعه نمایند و حداکثر ظرف مدت 10 روز کارى پس از چاپ 
آگهى اسناد مربوطه را تحویل دبیرخانه دانشگاه و یا از طریق پست پیشتاز به آدرس: کاشان 
بلوار قطب راوندى خیابان استادان کد پستى:8715998151 یا صندوق پستى:87135/433 

ارسال نمایند. تلفن سایراطالعات: داخلى 031-55589481-743 
شرایط:

1-هزینه خرید اسناد براى هر مزایده 500000 ریال مى باشد که میبایست به شماره حساب 
سیبا 0106353087004 به نام دانشگاه آزاد اسالمی کاشان واریز گردد .

2-هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.
3-دانشگاه در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهادات مختار است .
روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمی کاشان

آگهی مزایده عمومى نوبت دوم

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشــان در نظر دارد یک دســتگاه دیزل ژنراتور مدل 
VOLVO  PENTA را از طریق مزایده عمومی به باالترین مبلغ پیشــنهادى به فروش 

رســاند. متقاضیان میتوانند از تاریخ نشــر آگهى حداکثر به مدت 10 روز با مراجعه 
حضورى نسبت به بازدید از دستگاه مورد نظر و  دریافت اسناد مزایده و تحویل پاکت 
پیشنهادى به دبیرخانه دانشگاه آزاد اسالمى کاشــان به آدرس: کاشان بلوار قطب 
راوندى خیابان استادان کد پستى:8715998151اقدام نمایند.  جهت شرکت در مزایده 
واریز مبلغ 500000ریال بابت خرید اســناد و مبلغ 200000000 ریال به شماره حساب 
0106353087004 بابت تضمین شرکت در مزایده به نام دانشگاه آزاد اسالمی کاشان 
یا ارائه ضمانت نامه بانکى معادل آن الزامى است. هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده 
می باشد و دانشگاه در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهاد ها مختار است. تلفن: داخلى 

031-55589481-743

آگهی مزایده عمومى 

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمی کاشان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان در نظر دارد محل انتشارات و کتابفروشى خود را از طریق 
مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان میتوانند با واریز 
مبلغ 24000000 ریال جهت تضمین شرکت در مزایده به شماره حساب 0106353087004 
به نام دانشگاه آزاد اسالمی کاشان یا ارائه ضمانت نامه بانکى، جهت دریافت اسناد مزایده 
و کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.iaukashan.ac.ir مراجعه نمایند 
و حداکثر ظرف مــدت 10 روز کارى پس از چاپ آگهى اســناد مربوطه را تحویل دبیرخانه 
دانشگاه و یا از طریق پست پیشتاز به آدرس: کاشان بلوار قطب راوندى خیابان استادان کد 
پستى:8715998151 یا صندوق پستى:87135/433 ارسال نمایند. تلفن سایراطالعات: 

داخلى 031-55589481-743 
شرایط:

1-هزینه خرید اسناد براى هر مزایده 500000 ریال مى باشد که میبایست به شماره حساب 
سیبا 0106353087004 به نام دانشگاه آزاد اسالمی کاشان واریز گردد .

2-هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.
3-دانشگاه در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهادات مختار است .
روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمی کاشان

آگهی مزایده عمومى 
ق زطط

1. مزایده گزار: مجتمع فرهنگى گردشــگرى کوثر ملک شــهر ، میدان شــهید علیخانى، خیابان بهارستان غربى
 جنب شهربازى ملک شهر

2. موضوع مزایده:
1-2.  اجاره محل کافى شاپ و سالن هاى موجود به همراه نانوایى

2-2.  اجاره دریاچه مصنوعى جهت قایقرانى ورزشى،تفریحى و ماهیگیرى
3. میزان سپرده شرکت در مزایده:

1-3.  سپرده شرکت در مزایده کافى شاپ مبلغ  300/000/000 ریال
2-3.  سپرده شرکت در مزایده دریاچه مصنوعى  200/000/000 ریال

4. محل و مهلت بازدیــد از مــکان و دریافت اســناد مزایده: مجتمع فرهنگى گردشــگرى کوثر ملک شــهر
 میدان شهید علیخانى، خیابان بهارستان غربى، جنب شهربازى، واحد ادارى حداکثر تا ساعت 16 مورخ 1401/05/03
5 . محل و مهلت تحویل پیشــنهادات: مجتمع فرهنگى گردشــگرى کوثر ملک شــهر، میدان شهید علیخانى

 خیابان بهارستان غربى، جنب شهربازى، واحد ادارى حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1401/05/05
6.  محل و زمان بازگشایى پیشنهادات: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر، بعد از چهارراه اراك، پالك 137 

ساعت 11 مورخ 1401/05/08 سازمان مجتمع هاى سیاحتى کوثر
از تمامى متقاضیان واجد صالحیت دعوت مى گردد با همراه داشــتن مدارك ســوابق کارى در تاریخ تعیین شده 

به واحد ادارى مراجعه نمایند.
جهت کسب اطالعات با شماره 09111752696  -  03134428985 واحد ادارى تماس حاصل گردد.

آگهى مزایده عمومى

مجتمع فرهنگى گردشگرى کوثر ملک شهر
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مرکز رســانه قوه قضاییــه اعالم کرد: در پــى تاکیدات 
رئیس قوه قضاییه براى رسیدگى دقیق و سریع به حادثه 
متروپل آبادان و با پیگیرى مســتمر دادستان کل کشور، 
کیفرخواســت پرونده حادثه متروپل آبادان علیه 20 نفر 

صادر شد.
بر اساس این گزارش با توجه به اهمیت موضوع و با توجه 
به گستردگى ابعاد حادثه، این پرونده به صورت دقیق در 
شعبه ویژه بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اهواز مورد 
ارزیابى و کارشناســى هاى تخصصى قرار گرفته و بر این 

اساس کیفرخواست صادر شده است.
در این پرونده تعداد 21 نفر مقصر حادثه شــناخته شده اند 

که علیه 20 نفر افراد مؤثر کیفرخواست صادر شده است.
در بخشى از کیفرخواست صادر شده با توجه به فوت مالک 
ساختمان و بر طبق تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسى 
کیفرى درخواست پرداخت دیه به نسبت تقصیر از دادگاه 
محترم درخواست شده است. تمامى متهمین این پرونده در 
حال حاضر با قرار تأمین مناسب در بازداشت به سر مى برند.

فروریختن ســاختمان متروپل حادثه اى بود که ظهر روز 
دوشنبه 2 خرداد 1401 در خیابان امیرکبیر (امیرى) واقع 
در مرکز آبادان رخ داد و تعدادى از هموطنان در این حادثه 

جان خود را از دست دادند.

آیت ا... احمد جنتى، رئیــس مجلس خبرگان رهبرى در 
نهمین جلسه مشترك هیئت رئیســه مجلس خبرگان 
رهبرى گفت: مسئوالن در حال تالش شبانه روزى براى 
حل مشکالت اقتصادى و معیشتى هستند، اما باید نتایج 
برنامه ها و تالش هاى مسئوالن نیز در سفره مردم مشاهده 
شود. ما مردم با ایمان، مقاوم، نجیب و صبورى داریم و قدر 
این نعمت را باید بدانیم. قدردانى از این نعمت، تالش و کار 
نتیجه بخش و مؤثر براى گره گشایى از مسائل و مشکالت 
آنان است. چشــم مردم به آینده اســت و انتظار دارند با 
اصالحات اقتصادى صورت گرفته، اثــر آن در ماه هاى 

پیش رو در سفره آنان دیده شود.

وى در ادامــه افزود: این روزها گرانــى و تورم همچنان 
مردم عزیز و نجیــب ما را رنج مى دهــد. البته بحمدا... 
مسئوالن به صورت شــبانه روزى در تالش براى حل 
مشکالت اقتصادى و معیشتى مردم هستند و مردم تالش 
و مجاهدت آنان را مى بینند و این روحیه خستگى ناپذیرى 

جاى تقدیر دارد.
رئیس مجلس خبرگان در ادامه صحبت هاى خود گفت: راه 
حل اصلى مشکالت کشور، تکیه به توانمندى هاى داخلى 
و ظرفیت هاى درونى کشور است و باید در کنار پیگیرى 
رفع تحریم هاى ظالمانه، مسئله خنثى سازى تحریم ها به 

عنوان دستور کار اصلى دولت دنبال شود.

کیفرخواست پرونده متروپل 
صادر شد

مردم عزیز و نجیب 
از گرانى رنج مى برند

وضع وخیم اینترنت 
   برترین ها | به استناد جدیدترین رتبه بندى 
سایت معتبر اسپیدتست، سرعت اینترنت موبایل در 
ایران در ششمین ماه سال جارى میالدى (تا اواسط 
تیرماه 1401) نسبت به ماه قبل تر از آن با یک رتبه 
کاهش به 72 از میان 139 کشور رسیده و سرعت 
اینترنت ثابت در ایران نیــز در همین بازه زمانى، 
با چهار رتبه کاهش به 145 از میان 182 کشــور 

بررسى شده رسیده است.

سرقت عجیب در یک شب! 
   رکنا | سارقان 450 تابلو و عالیم رانندگى در 
محور کرمان - کوهپایه را به سرقت بردند. احسان 
عراقى زاده، مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده 
اى استان کرمان با اشاره به سرقت گسترده و سریع 
تابلوها و عالیم رانندگى در محور کرمان - کوهپایه 
گفت: در یک شــب تابلوهاى نصب  شده در این 

مسیر سرقت شدند.

عنبرنسارا هم گران شد!
   روزیاتو | عنبرنسارا، پشگل یا ماچه االغ ماده 
یکى از محصوالتى است که اخیراً در ایران تقاضاى 
بسیارى پیدا کرده است. گفته مى شود هم اکنون 
هر یک کیلو (125 قطعه) پشگل االغ ماده در ایران 
با قیمتى باالى 80 هزار تومان خرید و فروش مى 
شود. ماه گذشته هر کیلوگرم عنبرنسارا حدود 65 

هزار تومان خرید و فروش مى شد.

قاچاقچِى سوخت، سوخت 
   رکنا |  فرمانده پلیس راه هرمزگان از برخورد 
خودروى پژو 405 با کامیون در محور کهورستان 
به الر و مرگ یک نفر خبر داد. ســرهنگ مهدى 
نیکبخت گفت:ساعت 4 بامداد پنج شنبه کامیون 
حامل بار هندوانه در حوالى دوراهى بستک واژگون 
و سپس خودروى پژو 405 حامل سوخت قاچاق به 
دلیل تاریکى و دید کم بــا آن برخورد کرد و دچار 
حریق شــد و راننده آن در آتش ســوخت. راننده 
کامیون نیز مجروح و توسط اورژانس به بیمارستان 

منتقل شد.

فقط 2 سال زندان؟
   برتریــن هــا |  روزنامــه «اطالعــات» در 
یادداشــتى درباره صدور حکم معلــم متجاوز در 
خراسان جنوبى اظهارنظر کرد. این روزنامه نوشت: 
«پس از گذشت حدود یک ماه از آغاز محاکمه متهم 
پرونده، اعالم عمومى مفاد حکم صادره براى این 
مجرم، سبب بهت و حیرت مردم شده است. عامل 
اذیت و آزار جنسى دختران معصوم، به تحمل دو 
سال زندان و درباره بهره کشى جنسى از طریق در 
اختیار قرار گرفتن اطفال به تحمل پنج سال زندان 
محکوم شده است! جزئیات این حکم نشانگر این 
واقعیت تلخ است که این میزان از مجازات نه فقط 
موجبات ندامت مجرم را فراهم نمى کند بلکه نوعى 
کم توجهى نسبت به تکرار آن را به افکار عمومى 

نشان مى دهد. 

علت تصادف خودروى 
تشریفات

   فــارس |  رئیس اداره تصادفات پلیس  راهور 
پایتخت علت وقوع تصادف خودروى تشریفات را 
اعالم کرد. سرهنگ احســان مؤمنى اظهار کرد: 
ســاعت 18:30 عصر روز چهارشنبه یک دستگاه 
خودروى تشریفات با سرعت غیر مجاز در حرکت 
بود که زمانى که به ایستگاه اتوبوس مى رسد براى 
جلوگیرى از برخورد با اتوبوس شــرکت واحد به 
راست منحرف و وارد کانال آب و پیاده رو مى شود 
و در پیاده رو با چند دستگاه موتورسیکلت برخورد 
کرده و به دنبال این برخورد ســه نفر از جمله یک 

کودك 12 ساله مصدوم مى شوند.

هر توافقى پاره مى شود
   فــارس | «نیکى هیلى»، نماینده سابق آمریکا 
در ســازمان ملل در دوره ریاست جمهورى «دونالد 
ترامپ» گفت، دولت بعدى کشورش، هرگونه توافق 
دولت فعلى با ایران را پاره خواهد کرد. هیلى گفت: 
عدم توافق بهتر از توافق بد اســت و اگر این رئیس 
جمهور هرگونــه توافقى را امضا کند به شــما قول 
مى دهم که رئیس جمهور بعــدى آن را در روز اول 

حضورش پاره خواهد کرد.

افتتاح حسینیه کودك
   شبســتان | گروه قرآن و معــارف در تهران، 
حســینیه کودك ویژه کودکان چهار تا هفت سال از 
سوى هیئت سیدها برگزار مى کند. این حسینیه از روز 
اول تا دوازدهم محرم برپا مى شود. والدین مى توانند 
همه روزه فرزندان خود را به حسینیه کودك بسپارند 
و پس از عزادارى کودك خــود را تحویل بگیرند، به 
دلیل محدودیت تعداد حضور کودکان، هر کودك به 
مدت یک ساعت مى تواند از حضور در حسینیه کودك 

بهره مند شود.

اعتراف جنجالى «بایدن» 
   خبر آنالین | «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا 
در جریان ســخنرانى خود پیرامون تغییرات اقلیمى و 
«گرمایش زمین»، جملــه  اى عجیب به زبان آورد و 
گفت: «به همین دلیل اســت که من و تمام کسانى 
که با آنها بزرگ شده ام، همگى سرطان داریم.» این 
جمالت بایدن از سوى برخى رسانه ها به عنوان گاف 
جدید رئیس جمهور آمریکا منتشر شد اما بسیارى از 
رسانه ها معتقدند او ناخواســته پرده از یک راز بزرگ 
برداشته اســت. دفتر مطبوعاتى کاخ ســفید اما به 
سرعت مجبور به واکنش شــد و گفت که منظور او 
درمان سرطان پوست است که قبل از شروع به کار در 

سال گذشته انجام داده بود. 

ادعاى رئیس سیا 
   ایلنا | «ویلیام برنز»، رئیس سیا با اشاره به سفر 
اخیر «والدیمیر پوتین» رئیس جمهورى روسیه به 
تهران، گفت که هر دو کشور مى خواهند نشان دهند 
گزینه هایى در اختیار دارنــد. وى در ادامه ادعاهاى 
خود افزود: واقعیت این است که روس ها و ایرانى ها 
در شــرایط فعلى به یکدیگر نیاز دارند، هر دو کشور 
تحت تحریم شدید به دنبال خروج از انزواى سیاسى 
هســتند، اما این نیاز متقابل به معناى آن نیست که 
این دو کشــور واقعًا به یکدیگر اعتماد دارند، بلکه 
آنها در حوزه انرژى و به لحــاظ تاریخى با یکدیگر 

رقابت دارند.

اسکورت سنگین «پوتین» 
   برترین ها | اولین تصاویر از کاروان اســکورت 
«والدیمیر پوتین» در سفر اخیرش به تهران در فضاى 
مجازى منتشر شده که بازتاب فراوانى داشته است. 
بر اساس تصاویر منتشر شــده 45 خودرو پوتین را در 
تهران اســکورت مى کردند! والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روسیه روز سه شنبه گذشته به ایران آمد تا در 
هفتمین اجالس سران کشورهاى ضامن روند آستانه 

حضور داشته باشد.

ائتالف بزرگ آینده دنیا
   خبر گزارى صداوسیما | ســفیر ایران در 
مسکو گفت: ائتالف چین، روســیه و ایران ائتالف 
بزرگ آینده دنیاســت و آینده را در این حوزه، آینده 
بسیار درخشــانى مى بینم. جاللى ادامه داد: واردات 
روسیه در سال 2021، دویست و نود و هفت میلیارد 
دالر بود اگر جمهورى اســالمى ایران فقط ســهم 
یک درصدى از این واردات را داشته باشد، مى شود 
حدود ســه میلیارد دالر، در حالى کــه ما در 2021 
چیزى بالغ بر یک میلیارد دالر صادرات به روســیه

 داشتیم.

ستاد احیاى دریاچه ارومیه نتوانست این دریاچه را زنده نگه داردخبرخوان

شوربختى شورترین دریاچه
مثل یک فیلمنامه ترســناك و آخرالزمانى اســت که 
یک روز، نگین آذربایجان تبدیل به نمکزارى ســفید و 

وهم آلود شود.  
9 ســال پیش زمانى که نگرانى ها درباره خشک شدن 
دریاچه ارومیه به اوج رسید، ستاد احیاى دریاچه ارومیه 
در دولت یازدهم تشکیل شد. این ستاد مى خواست همه 
اشتباهاتى که در امالى احیاى ششمین دریاچه شور دنیا 
نوشته شده بود را خط بزند و به جایش دیکته اى بى غلط 
ارائه دهد. دولت وقت تصمیم داشت با انجام مقدماتى 
باعث نجات این دریاچه شود. به همین منظور با رفع و 
رجوع ساخت پل در وسط دریاچه و جلوگیرى از سدسازى 
هاى بیشتر و توسعه کشاورزى تصمیم داشت کارى کند 
که دریاچه ارومیه دوباره به روزهاى پر آبى اش بازگردد.

روزها گذشــت تا حال دریاچه ارومیه کمى بهتر شود و 
همان روزها بود که دولت تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه 
را یکى از افتخارات خود دانست و با صداى بلند فریاد زد 

که حال دریاچه بخاطر اقدامات ما خوب است. 
اما برخالف خوشــحالى دولت که نمره 20 در احیاى 
دریاچه ارومیه را به خــودش داده بود، واکاوى آمارى 
در آن زمان بیانگر آن بود که تراز مثبت دریاچه ارومیه 
بیش از آنکه به عملکرد ســتاد احیاى دریاچه ارومیه 
وابسته باشد بســته به میزان بارش ها در همان سال 

ها بوده است.
اگر نگاه مقطعى به شروع فعالیت ستاد در سال 1393 و 
همچنین شرایط آن در انتهاى دولت دوازدهم در سال 
1400 بیندازیم متوجه خواهیم شد، تراز این دریاچه طى 
این مدت 0/05درصد یعنى حدود 76 سانتیمتر رشد پیدا 

کرده است.
شــاید افزایش تراز دریاچه در نــگاه اول جزو عملکرد 
مطلوب ستاد احیاى این دریاچه دسته بندى شود اما یک 
واکاوى آمارى در ارتباط با دریاچه ارومیه از واقعیت نتایج 
فعالیت ستاد احیا پرده  بردارى مى کند. نمودار تغییرات 
تراز طى 7 سال گذشته نشان مى دهد که این تغییرات 
به 2 بازه زمانى بهبود شرایط و 3 بازه زمانى افت وضعیت 

موجود تقسیم بندى مى شود.
بر این اساس پس از شروع به کار ستاد احیا در سال 1393 
شاهد افت 10 سانتیمترى تراز رودخانه بودیم. پس از آن 
از سال 1394 تا ســال 1395 تراز دریاچه 56 سانتیمتر 

رشد کرد. با وجود این، از سال 1395 تا سال 1397 روند 
افت سطح دریاچه ادامه پیدا کرد و شاهد کاهش تراز 82 

سانتیمترى دریاچه بودیم.
پس از افت فاحش دو ساله، طى یکسال شاهد رشد قابل 
توجه تراز دریاچه به دلیل افزایش چشمگیر بارش ها به 
میزان 160 سانتى افزایش یافت. پس از افزایش سطح 
تراز در سال 1398، شاهد افت ســه باره تراز دریاچه از 
ابتداى فعالیت ستاد احیاى این دریاچه بودیم و براى بار 

سوم تراز دریاچه ارومیه 69 سانتیمتر افت کرد.
بر این مبنا به استناد شواهد آمارى، ستاد احیاى دریاچه 
ارومیه با فعالیت هشت ســاله خود کمترین تأثیر را بر 
تغییرات تراز دریاچه ایفا کــرده و عمًال عمده تغییرات 
وضعیت این دریاچه وابسته به میزان بارندگى بوده است.

تازه ترین آمارها حاکى است که وضعیت این دریاچه به 

نسبت سال پیش وخیم تر شده و تقریبًا به همان شرایط 
پیش از آغاز طرح احیاى آن بازگشته و هر لحظه ممکن 

است شاهد مرگ قریب الوقوعش باشیم.
محققان مى گویند اگر وضعیت 20 ســال اخیر دریاچه 
ارومیه را بررسى کنیم متوجه مى شویم که شرایط این 
دریاچه بســیار منحصربه  فرد بوده به طورى که سهم 
عوامل انسانى در بروز خشک شدن آن بیشتر از کمبود 

بارش ها بوده است.
على حاجى مرادى، کارشناس ارشــد حوزه آب دانشگاه 
صنعتى شریف و مسئول واحد فنى ستاد احیاى دریاچه 
ارومیه در این مورد مى گوید: «مطالعاتى که توسط دو 
محقق ایرانى دانشگاه میامى روى دریاچه ارومیه انجام 
شد، حاکى از آن است که حتى در زمانى که میزان بارش 
آن 180میلیمتر (کمترین میزان بارندگى و خشکسالى) 

بوده است، این دریاچه خشک نشد و این نشان مى دهد 
اتفاقاتى که در این حوضه در ســال هاى اخیر رخ داد، 
ناشى از عوامل غیرطبیعى بوده است. سد سازى بى رویه، 
احداث بزرگراه بر روى دریاچه و استفاده بى رویه از منابع 
آب حوضه آبریز دریاچــه و همچنین بارش کم برف و 
باران در سال هاى اخیر از جمله عواملى است که دریاچه 
ارومیه را به یک شوره زار تبدیل کرده است و چیزى به 

پایان آن نمانده است.»
به اعتقاد حاجى مرادى، سهم عوامل طبیعى در خشک 
شدن دریاچه ارومیه 31 درصد است که شامل کاهش 
18 درصدى بارش و افزایــش 1/5 درجه اى دما در دو 
دهه اخیر نسبت به دوره بلند مدت است اما سهم عوامل 

انسانى از هر دو این موارد بیشتراست.

دریاقدرتى پور

نتایج آزمون ورودى دانشگاهى در ایتالیا نشان مى دهد نه 
تنها عمده پذیرفته شدگان این آزمون ایرانى هستند بلکه 
رتبه هاى برتر آزمون هم به داوطلبان ایرانى تعلق دارد و 
آنها تمامى دروس خود را 100 درصد زده اند. این موضوع 

شائبه وقوع تقلب در این آزمون را ایجاد کرده است.
بر اساس آمار منتشر شده در وبسایت دانشگاه تورورگاتا 
که در شهر رم پایتخت ایتالیا واقع شده، دانشجویان ایرانى 
حضور چشمگیرى در میان قبول  شدگان و نفرات دعوت 
شده به مصاحبه این دانشــگاه براى تحصیل در رشته 

داروسازى در سال تحصیلى 2023-2022 داشته  اند.
نتایج اعالمى از سوى دانشــگاه رم همچنین نشان مى  
دهد 16 نفر برتر آزمون ورودى دانشکده داروسازى این 
دانشگاه همگى ایرانى هستند و همه آنها تمامى دروس 
را 100 درصد زده  اند. این متقاضیان براى 80 کرســى 

دانشگاهى در رقابت بودند.
اعالم نتایج آزمون ورودى رشته داروسازى این دانشگاه با 
واکنش  هاى زیادى در شبکه  هاى اجتماعى مواجه شده 
و عده  اى احتمال تقلب و لو رفتن سئواالت این آزمون 

را مطرح کرده اند.
طبق فهرســت منتشر شده در وبســایت این دانشگاه، 
از میان 318 فــرد متقاضى که بــا موفقیت حد نصاب 
امتحان ورودى و حضــور در مصاحبــه و تحصیل در 
رشته داروسازى دانشگاه تورورگاتا براى سال تحصیلى 
2023-2022 را به دست آورده  اند، 236 نفر (75 درصد) 

ایرانى هستند.
ادعا و بررسى  هاى برخى رسانه  ها در ایران در خصوص 
علت حضور چشمگیر ایرانى ها در میان پذیرفته  شدگان 

دانشگاه تورورگاتا نشــان مى  دهد گروهى در ایران با 
دریافت مبالغ مختلف بــه جاى داوطلبــان در آزمون 
داروسازى این دانشگاه شرکت کرده  اند تا با گرفتن نمره 

برتر واسطه حضور آنها در این دانشگاه شوند.
دریافت بورسیه ســاالنه 6 هزار یورویى در کنار ساده  
تر بودن دریافــت پذیرش، از مهمتریــن انگیزه  هاى 
متقاضیان براى متوسل شــدن به چنین اقدامى بوده 

است.

تقلب ایرانى براى ورود به دانشگاه ایتالیایى

جانشین فرماندهى انتظامى استان بوشهر جزئیات درگیرى 
و قمه کشى چند دختر نوجوان در بوستان شغاب بوشهر را 

تشریح کرد.
سرهنگ صالحى در واکنش به انتشار کلیپ قدرتنمایى چند 
دختر نوجوان بوشهرى گفت: حدود دو ماه پیش تعدادى از 
دختر بچه هاى 13الى 16ساله که مدت ها با هم دوست بوده 
و به علت اختالفات شخصى روابط آنها به هم خورده بود، 

با همدیگر قرار مى گذارند تا در پارك شغاب حاضر شده و از 
طریق گفتگو مشکل خود را حل کنند. دختران نوجوان بعد 
از دقایقى گفتگو با یکدیگر به توافق نرسیده و با هم درگیر 
مى شوند که در همین حین یکى از دختران با قدرتنمایى با 
قمه اى که یکى از دوستانش در اختیار او گذاشته بود اقدام به 

زدن چندین ضربه به طرفین مقابل مى کند.
جانشین فرماندهى انتظامى اســتان بوشهر تصریح کرد: 
از طرفى یکى از افراد حاضر در محــل از صحنه درگیرى 
فیلمبردارى کرده و پس از گذشــت حدود دو ماه اقدام به 
انتشار فیلم در فضاى مجازى مى کند که این موضوع باعث 

خدشه دار شدن اذهان عمومى شده است.
صالحى بیان کرد: پس از انتشار فیلم، همه دختران دخیل در 
درگیرى و انتشار دهنده فیلم به مرکز پلیس دعوت و پس از 
انجام تحقیقات اولیه به منظور اصالح و پیشگیرى از اقدامات 
مشابه تحت خدمات مددکارى اجتماعى و مشاوره اى مرکز 
مشاوره معاونت فرهنگى و اجتماعى قرار گرفته و همزمان 

پیگیرى هاى قانونى نیز در دست انجام است.

سرنوشت دختر قمه کش بوشهرى

رضا صادقى، خواننده مشهور در روزهاى گذشته ویدیویى 
از اشــک هاى یک دختر جوان در یکى از کنسرت هاى 
اخیر خود منتشر کرد که واکنش هاى زیادى را به دنبال 

داشته است. 
صادقى که این روزها دور جدیدى از کنسرت هاى خود 
را آغاز کرده، چند روز قبل ویدیویى در اینستاگرامش از 
یکى از هواداران خود در یکى از همین اجراها منتشر کرد 

که در حالى که اشک مى ریخت، با احساس زیادى با او 
همخوانى مى کرد. او براى این ویدیو نوشــت: «غبطه 
خوردم که چــرا خیلى وقته دچار این رهایى احســاس 

نیستم ...»
این ویدیو در شــبکه هاى اجتماعى بســیار مورد توجه 
قرار گرفت و واکنش ها به آن در ابتدا عمومًا مثبت بود. 
اما طولى نکشید که معلوم شد دختر حاضر در ویدیو در 
واقع یکى از بالگرهاى اینستاگرام به نام آیدا فالح است 
که پس از فراگیر شدن ویدیویش بیش از پیش شناخته 
شده و تعداد دنبال کنندگانش در عرض همین چند روز 
از 36 هزار نفر به 74 هزار نفر افزایش یافته است. فالح 
نیز تصاویرى از خود را در کنسرت رضا صادقى و در کنار 

او منتشر کرده است.
پس از این اتفــاق، نظرات برخى کاربران نســبت به او 
برگشــت چرا که حاال احســاس مى کردند تمامى این 
اتفاقات صرفاً یک بازى رسانه  اى براى جذب فالوور بوده 

و دچار فریب  خوردگى شده اند. 

ماجراى دختر گریان کنسرت رضا صادقى 
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جلسه استاندار اصفهان با 
معاون رییس جمهور 

توقیف 1163 موتورسیکلت
در اصفهان از ابتداى سال

آتش در مراتع فریدون شهر 
مدیرکل مدیریت بحـران اسـتاندارى اصفهان گفت: 
چهارشنبه شب گذشته 3 هزار متر از مراتع تبر پشتکوه 
شهرسـتان فریدون شهر دچار حریق شـد که با تالش 
یگان هاى امدادى و مشارکت تیم هاى محلى اطفا شد. 
مدیرکل مدیریت بحـران اسـتاندارى اصفهان اظهار 
داشت: در سـال جارى تعداد 6 مورد حریق به مساحت 
8/8 هکتـار بـه علـت عوامـل طبیعـى و بى احتیاطى 
گردشگران و سـاکنان محلى در پوشـش هاى گیاهى 
و مرتعى شهرستان هاى برخوار، فریدون شهر، فریدن، 

لنجان و آران بیدگل به وقوع پیوسته است.

گرما تا فردا مى ماند
توده هواى گـرم تـا روز یکشـنبه در اسـتان اصفهان 
ماندگار اسـت. با ورود این پدیده جوى میانگین دماى 
هواى بیـن 2 تـا 3 درجه سـانتى گراد افزایـش خواهد 
داشـت. این افزایش دما را بیشـتر در مناطق مرکزى، 
شـرقى و شـمالى اسـتان خواهیم داشـت و ایـن روند 

افزایشى دما تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. 

برق مشترکان خانگى
قطع نمى شود 

سخنگوى شرکت برق منطقه اى اصفهان گفت: با توجه 
به اینکه مدیریت مصرف و تامین برق براى مشترکان 
صنعتى صورت مى گیرد، با رعایت مصرف مشـترکان 
خانگى، خاموشـى براى مشـترکان خانگـى نخواهیم 
داشـت. محمد رضا نوحـى اظهـار داشـت:70 درصد 
مشترکان خانگى، جز مشترکان خوش مصرف هستند . 

ارتقاء سایت ده آباد بادرود 
با تـالش معاونـت ارتباطات سـیار مخابـرات منطقه 
اصفهان، تکنولوژى سایت همراه اول در ده آباد بادرود 
به روز رسانى شـد. به گزارش روابط عمومى مخابرات 
منطقه اصفهان، با انجام این مهم که در راستاى توسعه 
زیرسـاخت هـاى همـراه اول در روسـتاها و برقرارى 
عدالت ارتباطى صورت گرفـت؛ نقاط کور این  کاهش 
و سرعت و کیفیت سرویس هاى اپراتور همراه اول در 

این شهرستان افزایش یافت.

گرامیداشت دهه والیت 
به همت امور فرهنگى و دینى مراسم گرامیداشت دهه 
والیت و امامت با حضور مدیرعامل و جمعى از کارکنان 
در مصلى امیرالمومنین آبفاى اسـتان اصفهان برگزار 
شد. حسین اکبریان ضمن تبریک اعیاد بزرگ قربان و 
غدیرخم و دهه امامت و والیت به اهمیت و جایگاه این 
اعیاد مبارك بویژه عید سعید غدیر خم و مبانى امامت 

و والیت اشاره کرد.

ایستگاه آتش نشانى
چهارباغ آماده افتتاح است 

مدیرعامـل سـازمان آتش نشـانى و خدمـات ایمنـى 
شهردارى اصفهان گفت: ایستگاه آتش نشانى چهارباغ 
حدفاصل چهارراه تختى و میدان امام حسین(ع) با 98 
درصد پیشـرفت عملیات اجرایى، آماده افتتاح اسـت. 
آتشـپاد دوم ابراهیم مطلبى اظهار کـرد: همواره یکى 
از دغدغه هاى مدیریت شهرى اصفهان، تأمین ایمنى 
محـدوده تاریخى میـدان نقش جهـان و بـازار بزرگ 
اصفهـان بوده اسـت که ایـن ایـن مسـئله، راه اندازى 
ایسـتگاه آتش نشـانى در آن منطقه را به یک ضرورت 

تبدیل کرده بود. 

رهایى 228 زندانى از بند 
در طرح چهارشنبه هاى امام رضایى 228 زندانى جرایم 
غیر عمد و عمد خفیف در استان آزاد شدند. رییس کل 
دادگسترى اسـتان گفت: در این طرح با نظر دادستانى 
حکـم آزادى 212 محکـوم زندانى که 4 مـاه به پایان 
حبسشان مانده و اولین بار نیز بوده که راهى زندان شده 
بودند صادر شد. حجت االسالم جعفرى افزود: امسال 
خیران بیش از 600 میلیارد ریال براى آزادى زندانیان 
کمک کرده اند و استان اصفهان با فاصله زیادى از سایر 

استان ها در صدر آزادى زندانیان قرار دارد.

الدن ایران منش
همین چند روز پیش بود که باالترین مقام شــهردارى 
اصفهان در صفحه شــخصى خود در اینســتاگرامش 
در رابطه با ناوگان حمل و نقــل عمومى صحبت کرد. 
محتواى اینستاگرامى على قاسم زاده از لزوم یک انقالب 
در ناوگان حمل و نقل عمومى خبر مــى داد.  محتواى 
مطلبى که شهردار اصفهان در صفحه شخصیش منتشر 
کرد همچنین نشان مى داد که وضعیت نابسامان ناوگان 
حمل و نقل اصفهان، کارد را به استخوان مدیریت شهرى 

هم رسانده است.
قاسم زاده نوشت: «برنامه ریزى ها و اقدامات زیادى انجام 
شده است تا کیفیت حمل ونقل عمومى در شهر ارتقاء پیدا 
کند، اما به رغم تمام تالش ها تا رسیدن به نقطه مطلوب 
فاصله زیادى داریم. تعداد خطوط، زمان رسیدن اتوبوس 
به ایســتگاه و کیفیت اتوبوس ها باید به صورت اساسى 

تغییر کند.»
این اولین بار نیست که یک مقام بلند پایه شهرى از لزوم 
تغییرات اساسى در ناوگان حمل ونقل عمومى صحبت 
مى کند. ســال گذشــته نیز با افزایش آلودگى هوا در 
اصفهان، دو مقام دیگر از جمله رییس شوراى اسالمى 
شهر اصفهان و سرپرســت مرکز ملى هوا و تغییر اقلیم 
سازمان حفاظت محیط زیست نیز درباره وضعیت ناوگان 
اتوبوسرانى اصفهان هشدار داده بودند و اعالم کردند که 

این ناوگان باید بهسازى شود. 
در چند ســال اخیر در حوزه حمل و نقــل عمومى یک 
اتفاق رخ داده و آن این کــه بخش خصوصى که طبیعتًا 
براى کسب سود وارد این حوزه شده از یک سو درآمدش 
کاهش یافته و از ســوى دیگر هزینه هایش باال رفته در 
حالى که اجازه باالبردن کرایه ها به میزانى که خواستار 

است را هم ندارد؛ بنابراین بین قیمت تمام شده با کرایه اى 
که برایش تعریف شده فاصله اى به وجود آمده که باعث 
شده نتواند به قدر کافى در بهســازى اتوبوس ها نقش 

داشته باشد.
در کنــار آن ناوگان غیر خصوصى هــم به علت کمبود 
اعتبارات و عدم حمایت دولت نتوانســته به بازسازى یا 
بهسازى ناوگان اتوبوسرانى آنطور که باید و شاید مبادرت 
ورزد و از خطوط بى آرتى و اتوبوس هاى تقریبا نو و سرپا 
اگر بگذریم بقیه اتوبوس ها مشتى غول هاى آهنى قراضه 
اند که هرچه مى گذرد به فرسودگى آنها افزوده مى شود.

طبق قانون باید یک ســوم قیمت تمام شده هر سفر را از 
مردم گرفت، یک سوم را شــهردارى و یک سوم دیگر را 
هم دولت تامین کنند. اما بررسى کنید که در این سال ها 
شــهردارى چقدر داده و دولت چقــدر. وقتى از بخش 
خصوصى حمایت نشود ســرمایه گذار هم مى گوید من 
تا حدى تعهد و توان مالى دارم و قبول مى کنم که بمانم 
ولى ماندن تا کى؟ بنابراین از جایى بــه بعد دولت باید 

پاى کار بیاید.
به گفته کارشناســان حمل و نقل تا زمانــى که اراده ها 
در زمینه بهسازى ناوگان حمل و نقل عمومى کمرنگ 
باشد نمى توانیم به بهبود این ناوگان امیدوار باشیم.  اما 
اراده وقتى مى تواند به مرحله اجرا دربیاید که همراه با آن 

اعتبارات الزم هم وجود داشته باشد. 
حدود یک ماه پیش مدیرعامل شــرکت اتوبوســرانى 
اصفهان اعالم کرده بود که در اصفهــان  700 ناوگان 
فعال وجود دارد که این تعداد در زمان بازگشایى مدارس و 

دانشگاه ها باید به 1200 اتوبوس برسد. 
به گفته عباس روحانى کمبود اتوبوس ها باعث شده که 
وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومى اصفهان در وضعیت 

دشوارى قرار گیرد و با توجه به اینکه دولت یارانه و حمایت 
از این بخش را نداشــته موانع زیادى در راه توسعه این 

حوزه خدمات رسانى ایجاد شده است. 
در تازه ترین خبرهــا اما معاون حمل ونقــل و ترافیک 
شهردار اصفهان از بازسازى و بهره بردارى از 200 دستگاه 
اتوبوس فرسوده به عنوان یکى از پروژه هاى شاخص این 
معاونت خبر داده و اعالم کرده که  خرید 173دســتگاه 
اتوبوس جدید نیز توســط شرکت خودروســاز از دیگر 
پروژه هاى شرکت واحد اتوبوسرانى است که قرار است 

سال آینده به بهره بردارى برسد. 
اما قسمت بد ماجرا این است که تنها دو ماه تا بازگشایى 
مدارس باقى مانده و به گفته رئیس کمیسیون اقتصادى، 
حقوقى و گردشگرى شوراى اسالمى شهر اصفهان تا اول 
مهر اصفهان نیازمند 600 دستگاه اتوبوس جدید است. 
اتوبوس هایى که نمى توان با دســت خالى شهردارى و 

عدم حمایت دولت آنها را تهیه یا بازسازى کرد. 
عباس حاج رســولى ها البته از راهکارى جدیدتر براى 
تامین این میزان اتوبوس صحبت کرده است: «از وزارت 
کشور مى خواهیم ناوگان اتوبوسرانى را به صورت متمرکز 
مدیریت کند. تفاهــم نامه هایى را با چین داشــتیم که 
درخواست کرده ایم طى این تفاهم نامه تعدادى اتوبوس 

خریدارى شود.»
اینها همه در حالى اســت که هر دســتگاه اتوبوس سه 
میلیارد و 700 میلیون تومان قیمت دارد که براى خرید 
آن، 20درصد مبلغ از سوى شهردارى اصفهان پرداخت 
مى شود و مابقى آن را باید دولت پرداخت کند حاال سوال 
اینجاست که وقتى دولت بودجه اى براى اختصاص دادن 
به خرید اتوبوس ندارد و در سال هاى قبل نیز به تعهداتش 
عمل نکرده است چطور باید به امید خرید اتوبوس بمانیم؟

با بررســى هاى میدانى میان فروشــندگان فرش در 
اصفهان، این موضوع کامًال واضح بود که رونق فعاالن و 
تولیدکنندگان این صنف کاهش پیدا کرده است. صنفى 
که محصول تولیدى آن در تمام جهان ارزشمند تلقى 
مى شود، گویا در کشور به فراموشى سپرده شده است و 
فعاالن آن با مشکالت مختلف صادراتى روبه رو هستند. 
به گفته فعاالن این صنف، برخى قوانین انگیزه صادرات 
را از آن ها گرفته است؛ زیرا با وجود برخى مقررات مانند 
تعرفه گمرك ابریشم و بازگشت ارز حاصل از صادرات 
فرش، شرایط براى صادرکنندگان این صنعت ارزشمند 

و قدیمى اصفهان سخت شده است.
اما در ادامه بررسى ها درخصوص قیمت محصوالت، 
یکى از فروشنده هاى فرش به قیمت دالرى برخى از 
فرش ها اشاره کرد. این فروشنده هنگام ارائه قیمت به 
مشترى گفت که قیمت برخى فرش ها برحسب دالر 
محاسبه مى شود. این فروشــنده قیمت یک فرش را 
مترى 180 دالر محاسبه و به مشترى ارائه کرد و دلیلش 

آن بود که این محصول در کشــورهاى دیگر تا مترى 
حدود 500 دالر نیز به فروش مى رسد، بنابراین در ایران 
نیز قیمت آن با دالر سنجیده خواهد شد که این نوع از 
ارائه قیمت موجب تعجب مشتریان شد. به همین دلیل 
قانونى بودن این اقدام را از رئیس انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان فرش اصفهان جویا شــدیم تا در این 

خصوص آگاه سازى صورت گیرد.
«سعید عصاچى» در گفت وگو با ایمنا، درخصوص خرید 
و فروش فرش دستباف براساس نرخ دالر، اظهار کرد: 
فروشندگان فرش دســتباف در معامله با گردشگران 
از دالر براى معامله اســتفاده مى کننــد. عده خاصى 
مى توانند ایــن کار را انجام دهند. مثًال ممکن اســت 
خریدارى قصد خرید فــرش در مدت زمان طوالنى را 
داشته باشد، بنابراین فروشندگان، قیمت فرش را معادل 
قیمت روز دالر را محاســبه و در طوالنى مدت معامله

 مى کنند.
وى با تاکید بر اینکه تأیید نمى کنم قیمت فرش دستباف 

در اصفهان برمبناى دالر محاسبه مى شود، تصریح کرد: 
همچون سایر کاالها، قیمت دالر بر فرش دستباف نیز 
تأثیرگذار بوده اما این موضوع به معناى معامله دالرى 

فرش دستباف نیست.
رئیس انجمن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان فرش 
اصفهان گفت: ابریشــم به کار رفتــه در تولید فرش 
دستباف وارداتى اســت، بنابراین قیمت دالر مستقیمًا 
بر نرخ فرش دستباف تأثیر مى گذارد. اینکه گفته شده 
فرش مترى 180 دالر به فروش مى رسد، ممکن است 
در معامله با گردشگران بوده باشد. همچنین تاجران نیز 

با دالر معامله مى کنند و این کار تخلف نیست.
عصاچى اضافه کرد: نرخ دســتمزد و مواد اولیه تولید 
فرش به ویژه ابریشــم، افزایش قابل توجهى داشته 
است. همچنین به علت وجود تحریم ها و خودتحریمى 
دولتمردان که موانعى براى صادرات ایجاد کرده است، 
صادرات فرش عمًال انجام نمى شود. این شرایط صنعت 

فرش را با مشکالت بسیارى مواجه کرده است.

شهردار اصفهان خواستار تغییرات اساسى در ناوگان حمل ونقل عمومى شده است

توقف اتوبوس هاى اصفهان
در ایستگاه بى پولى

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اینکه راکبان 
موتورسیکلت عامل عمده تخلفات راهنمایى و رانندگى 
در محورهاى درون شهرى استان اصفهان هستند، اظهار 
داشت: آلودگى صوتى و آلودگى هواى این وسیله نقلیه 6 

برابر بیشتر از خودروها است.
ســرهنگ محمدرضا محمــدى افــزود: برخــورد با 
موتورسیکلت هاى دودزا در دستور کار جدى پلیس راهور 
است و از این رو ابتداى سال جارى تاکنون یک هزار و 163 
دستگاه موتورسیکلت به علت تخلفات گوناگون همچون 
ایجاد آلودگى صوتــى، حرکت خالف جهت محور، عبور 
از چراغ قرمز، نداشــتن پالك، نداشتن گواهینامه و عدم 
استفاده راکبان از کاله ایمنى توقیف و به پارکینگ منتقل 

شدند که بخشى از این موتورسیکلت ها دودزا بودند.
وى به فرسوده بودن موتورسیکلت هاى در شهرهاى استان 
هم اشاره کرد و افزود: تعداد زیادى از موتورسیکلت ها از 
مرز سن فرسودگى گذشــته و هیچ اقدامى براى اسقاط 
و جایگزینى آنها بــا موتورســیکلت هاى جدید صورت 

نگرفته است.
وى بیان کرد: در حال حاضر اســتان اصفهــان یکى از 
استان هایى است که بیشــترین تردد موتورسیکلت را در 
هسته مرکزى شــهرها دارد و با تولید و جایگزین کردن 
موتورســیکلت هاى بنزینى با برقى مى توان تأثیر بسیار 
زیادى در کاهــش آلودگى هوا، آلودگــى صوتى و دیگر 

آسیب هایى که این وسیله نقلیه دارد ایجاد کرد.

اســتاندار اصفهان گفــت: طرح هاى با بیــش از 50 
درصد پیشــرفت فیزیکى با پیگیرى فرمانــداران در 
شهرستان هاى این استان، جزو مصوبات و پروژه هاى 

مصوب سفر رییس جمهور به این خطه قرار مى گیرد.
ســید رضا مرتضوى افزود: در ســفر رییس جمهور به 
استان مصوبات خوبى محقق شد اما بعضى از پروژه هاى 
با باالى 50 درصد پیشــرفت فیزیکى و مــورد نیاز در 
مناطق و نواحى مختلف در فهرســت نهایى مصوبات 

قرار نگرفته بود. 
وى ادامه داد: بر همین اســاس و بــا پیگیرى برخى از 
فرمانداران مقرر شــد این طرح ها در فهرســت نهایى 

قرار بگیرد. 

اســتاندار اصفهان با اشاره به جلســه با معاون اجرایى 
رییس جمهور در همین ارتباط، اضافه کرد: این جلسه 
با حمایت آیت اهللا ســید ابراهیم رییسى در نهاد دولت 
برگزار شد تا طرح هاى مورد اشــاره بتواند در فهرست 

نهایى اضافه شود. 
مرتضوى خاطرنشــان کرد: این طرح ها بر اساس تایید 
فرمانداران نیاز اساسى شهرستان ها و نمایندگان مجلس 
و جمع بندى آنها از سوى فرمانداران در حال انجام است 
و تا هفته جارى تمام طرح هاى مورد نیاز و مصوب سفر 

رییس جمهورى آماده خواهد شد. 
بیست و پنجمین سفر اســتانى رییس جمهور و اعضا 

هیات دولت 26 خرداد امسال انجام شد. 

قل قل قلیان حذف مى شود 
 نصف جهان   تــا چندى پیش حاشــیه زاینده رود 
پاتوقى شده بود براى اســتعمال دخانیات و قلیان و 
نارضایتى شهروندانى که براى تفریح به این منطقه 

مى آمدند.
دود ناشــى از اســتعمال قلیان نه تنها موجب زیان 
هاى جسمى و روحى در مصرف کنندگان مى شود 
بلکه موجب آسیب رساندن به افراد در معرض دود 

نیز مى شود .
بر همین اساس شهردارى اصفهان در یک حرکت 

قابل تحسین، چندى اســت نسبت به جمع آورى و 
حذف قلیان ها از حاشــیه زاینده رود پرداخته است.  
موضوعى که نه تنها مى تواند به کاهش آسیب هاى 
اجتماعى کمک کند بلکه، در زمینه بهداشت محیط 
و کاهش و رفع تخلفات شهرى نیز موثر خواهد بود.

 اکنــون ایــن رســالت بــر دوش شــهردارى و 
مراکز بهداشــتى اصفهان اســت تا بــا همکارى 
دســتگاه قضائى نســبت به جمــع آورى قلیان ها

 اقدام کنند. 

ناوگان پیر باید جوان شود 
مریم محسنى

بخش عمده اى از ناوگان حمل و نقل شهرى اصفهان 
دودزا و فرسوده است.

این امر بــا توجه به گرمــاى شــدید و آلودگى هوا 
شــهروندان را بیــش از پیــش دچــار مشــکالت 
تنفســى و بیمــارى هــاى مربــوط بــه آلودگى 

کرده است.
هم اکنون بخشى از حجم خودروهاى در حال تردد در 
خیابان ها، اتوبوس ها هستند که با وجود فرسودگى 
برخى از آنهــا و در حالى که باید از رده خارج شــوند 
همچنان در حال رفت و آمد در شــهر بــوده و با این 
حســاب حجم زیادى از آلودگى را وارد ریه شهر مى 

کنند.
ناوگان حمل و نقل عمومى اصفهــان در حالى پیر و 
فرسوده است که خطوط مترو نیز در اصفهان توسعه 
چندانى نیافته است و همین امر نارضایتى هاى زیادى 

را ایجاد کرده است.
اهمیت و ضرورت نوسازى ناوگان اتوبوسرانى اصفهان 
زمانى بیشتر مشخص مى شــود که بدانیم بر اساس 
آمار و اطالعــات موجود بیــش از 60درصد آلودگى 
هواى اصفهان ناشــى از تردد خودروهاى شخصى 
در خیابان ها اســت و بهترین راهــکار برون رفت از 
این مشــکل نیز تقویت ناوگان حمل و نقل عمومى

 است.

آغاز اجراى ممیزى امالك در بادرود

ضرورت توسعه امکانات رصد
آسمان شب در جوشقان

مشکالت بافت سنتى داران
 بر درآمد شهردارى 

 نصف جهان   شهردار بادرود از اجراى طرح ممیزى 
امالك در بــادرود خبر داد. على رجبــى بیان کرد: 
مدیریت شــهرى بادرود براى برنامه ریزى درست 
و تصمیم گیرى صحیح در حوزه مســایل شهرى 

نیازمند بانک اطالعات شهرى است.
وى از مهمترین مزایاى این بانــک اطالعاتى را، 
مشاهده همزمان اطالعات و نقشه امالك، سهولت 

در محاســبه و صدورعوارض نوســازى، شناسایى 
دقیق کاربــرى هاى مســکونى، ادارى، تجارى و 
کارگاهى عنوان کرد و اظهار داشت: مکانیزه شدن 
سیستم پاسخگویى به شهروندان در قبال اطالعات 
درخواستى و سهولت در تصمیمگیرى جهت تعریف 
پروژه هاى شهرى از دیگر مزیت هاى اجراى این 

طرح است.

 نصف جهــان  نیکبخت، شــهردار جوشقان قالى بر 
ضرورت توسعه زیرساخت هاى گردشگرى و بهره 
مندى از پتانسیل هاى موجود بر توسعه گردشگرى 
تاکید کرد و گفت: وجود آسمان صاف منطقه کاشان 
ظرفیتى ویژه براى رصد آســمان شب و مشاهده 
صورت هاى فلکى در جوشــقان قالى فراهم کرده 

که این پتانسیل مى تواند جاذب حضور و ماندگارى 
گردشگران نجوم باشد.

وى ادامه داد: با فراهم شــدن شــرایط و امکانات 
براى حضور گردشگران و مســافران، شاهد رونق 
اقتصادى و ســرمایه گذارى بخــش خصوصى در 

جوشقان خواهیم بود.

 نصف جهان   شهردار داران گفت:  فضاهاي شهري  
و باز عمومی داران بــا توجه به کمبــود بودجه  و 
اعتبارات در شرایط مناسبى قرار ندارد و به صراحت 
مى توان بیان کرد که وضعیت کنونى شهر در شأن 
شهروندان مان نیست و هویت شهرمان خدشه دار 

شده است. 
حســن کامکار افزود: توســعه و اصالح پارك ها، 
شــهربازى و اماکن تفریحى، ایجاد اســتخرهاى 
مصنوعى براى قایقرانى، پیاده  روسازى استاندارد، 

اجراى عملیات آســفالت در کوچه هــا و معابر، از 
مهمترین درخواست هاى شهروندان دارانى است 

که سعى در عملیاتى شدن این خواسته آنها داریم.
وى ادامه داد: کشــاورزى و دامدارى شــغل اغلب 
خانوارهاى این منطقه اســت که به صورت سنتى 
اداره مى شــود و درآمد چندانى نــدارد و در بخش 
ساخت  وساز نیز شاهد کاهش ساخت  وساز هستیم و 
با توجه به اینکه داران بافت صنعتى ندارد، کم  رونقى 

درآمدها و منابع مالى را شهردارى شاهد هستیم.

نگاه روز

میهمانى حشرات به صرف پسماند
 نصف جهان   انباشــت زباله در یکى از کوچه هاى 
خیابان 101 باعث جمع شــدن حشــرات موذى و 

گالیه مردم این منطقه شده است.
در بخشى از این خیابان که ســاختمان هاى نیمه 
ساخت و بافت هاى فرســوده وجود دارد، برخى از 
افراد بدون توجه به حقوق دیگران اقدام به گذاشتن 
زباله در کنــار این خیابان مى کننــد و این موضوع 
باعث جارى شدن شیرابه زباله، جمع شدن گربه ها و 
پاره شدن نایلون هاى پسماندها مى شود که نه تنها 
وضعیت نابهنجار و زشتى را براى این قسمت از شهر 
ایجاد مى کند بلکه، به دلیل گرماى هوا باعث بوى 

نامطبوع تا چند متر آنطرف تر هم مى شود. 
به گفته اهالى ایــن منطقه تا کنــون چندین بار با 
شهردارى تماس حاصل شــده که افراد خاطى را 
جریمه کنند اما این تماس ها منجر به اتفاق خاصى 

نشده است. 
این در حالى اســت که یکى از مسائل مهم شهرى 
دفع زباله ها به شــکل درست اســت و شهردارى 
باید توجه بیشــترى به این مساله داشــته باشد تا 
بیــش از این شــاهد آلودگــى محیط شــهر در 
خیابــان هاى فرعــى و کوچــه پــس کوچه ها

نباشیم.

فروش دالرى فرش در اصفهان
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به روزرسانى ساعت هوشمند سامسونگ، پشتیبانى از دو سیم کارت و ویژگى هاى بیشتر را 
به آن اضافه مى کند.

 One UI Watch غول فناورى کره جنوبى سامسونگ اعالم کرده است که به روزرسانى جدید
4,5 به زودى براى دستگاه هاى Galaxy Watch در دسترس خواهد بود و تجربه کامل ترى 

از ساعت را به ارمغان مى آورد.
این شرکت گفت که عالوه بر آخرین نسخه Wear OS Powered by Samsung (داراى 
سیستم عامل Wear OS 3,5)، نسخه جدید One UI Watch 4,5 تجربه تایپ کامل تر، 

راهى آسان تر براى برقرارى تماس و غیره را اضافه مى کند.

 One UI ،این شرکت در بیانیه اى اعالم کرد: «براى آسان تر کردن رابط کاربرى با ساعت
Watch۴,۵ یک تجربه کامل تایپ روى صفحه را اضافه مى کند.

چه در حال جستجو یا پاســخ دادن به پیام ها و ایمیل ها باشــید، مى توانید از کیبورد جدید 
QWERTY با Swipe براى تایپ کردن اســتفاده کنید و ارتباط از طریق ســاعت خود را 

آسان تر از همیشه کنید.
با One UI Watch 4,5، کاربران مى توانند یک سیم کارت ترجیحى را روى گوشى هوشمند 
گلکســى خود تنظیم کنند و آن را به طور خودکار در Galaxy Watch خود همگام سازى 
کنند. یک رابط آسان همیشه به شما نشان مى دهد که از کدام سیم کارت در ساعت استفاده 

مى شود.
به روزرسانى One UI Watch 4,5 همچنین داراى ویژگى هاى دسترسى مفیدى است که 

به کاربران امکان مى دهد از تجربه کامل Galaxy Watch لذت ببرند.
کاربرانى که در تشخیص رنگ ها مشکل دارند، مى توانند نمایشگر را با رنگ دلخواه خود 

تنظیم کنند و کنتراست را افزایش دهند تا خوانایى فونت ها آسان تر شود.
از دیگر ویژگى هاى کمک بصرى مى توان به کاهش شفافیت و جلوه هاى تارى و همچنین 
حذف انیمیشن ها اشاره کرد. عالوه بر این، کمک شنوایى براى کسانى که مشکل شنوایى 
دارند به کاربران این امکان را مى دهد که صداى خروجى صداى چپ و راست را براى هدست 

بلوتوث متصل خود متعادل کنند.

معرفى 5 برنامه برتر براى رمزگذارى و محافظت از  فلش ممــورى
رمزگذارى فلش ممورى در واقع روشى براى دست کارى متن و ناخوانا کردن آن در زمان رمزگذارى است.

فلش ممورى به خاطر اندازه و قیمت بسیار مناسبى که دارد بسیار مورد توجه قرار گرفته و همه افراد به راحتى از آن استفاده مى کنند. از مزایاى این درایو ها مى توان به قابل حمل بودن، سبک 
بودن، حجم حافظه قابل توجه و کارایى باال براى جابه جایى اطالعات، اشاره کرد. اما وقتى صحبت از امنیت مى شود، به خصوص یک فلش ممورى کوچک به راحتى ممکن است گم شده 

و یا دزدیده شود. براى محافظت از اطالعات موجود در یک درایو USB بهتر است از برنامه هاى رمزگذارى استفاده کرد.
در ادامه با ما همراه شوید تا شما را با 5 برنامه برتر براى رمزگذارى و محافظت از فلش ممورى در ویندوز آشنا کنیم.

Gilisoft احتماًال توانســته بهترین رابط کاربرى را براى کاربران خود طراحى کند چراکه رابط این 
 این برنامه از الگوریتم AES-256 براى رمزنگارى خود استفاده کرده و بازیابى اطالعات را براى هیچ تجربه و یا با کمترین تجربه ممکن به راحتى فلش ممورى خود را رمزنگارى کنند. این نرم افزار ویژگى هاى رمزگذارى فوق العاده داشته و به کاربران خود این امکان را مى دهد تا بدون برنامه بسیار کاربر دوست است.

برنامه هاى این لیست تنها براى ویندوز قابل دسترس است.رمزگذارى فلش ممورى طراحى شــده اســت. Gilisoft USB Encryption درست مانند سایر نکته بسیار مهم در مورد این نرم افزار که باید بدانید این است که بسیار تخصصى بوده و فقط براى کاربران فراهم مى کند.

Rohos یک نرم افزار رمزگذارى بوده که استفاده از آن فوق العاده آسان است چراکه این برنامه خسته کننده ترین و زمان برترین 

بخش هاى رمزگذارى را خودکار کرده و به شما امکان رمزگذارى آیتم هاى فراتر از فلش ممورى را خواهد داد. دو محصول اصلى 
Rohos عبارت اند از: Rohos Disk Encryption که براى رمزنگارى فلش ممورى، هارد درایو و حتى میزبان ابرى طراحى شده 

و Rohos Logon Key که به شما این امکان را مى دهد تا فلش ممورى و یا گوشى هوشمند خود را به یک کلید امنیتى براى 
Rohos Disk Encryption تبدیل کنید.ویژگى اصلى Rohos این است که از الگوریتم AES 256 براى رمزنگارى استفاده 

کرده به کاربران خود این امکان را مى دهد تا ظرفیت رمزگذارى شده ایجاد کرده و داده هاى خود را روى سایر ظرفیت ها دیگر 
 Rohos تنها براى سیستم عامل ویندوز در دسترس قرار دارد، اما Rohos Disk Encryption پیاده سازى کنید. در حال حاضر

Logon Key براى مک و ویندوز قابل دانلود و نصب خواهد بود.

نرم افزار DriveCrypt بهترین گزینه براى رمزگذارى فایل هاى حساس روى فلش 

زار به عنوان بهترین برنامه رمزگذارى در بازار و لیست 
ممورى تان خواهد بود. این اب

امروز شناخته شــده و امنیت فوق العاده اى را براى اطالعات شما فراهم مى کند. به 

کمک این برنامه شما مى توانید دیتاى خود را با باالترین امنیت ممکن یعنى 1344 بیتز رمزگذارى کنید.

خود امکان مخفى کردن کامل فایل هاى رمزگذارى شده را مى دهد. در آخر باید 
همچنین DriveCrypt به کاربران 

د این برنامه یکى از معدود نرم افزار هایى است که اسکن اثر انگشت را براى احراز هویت فعال کرده است. تنها 
بدانی

نقطه ضعف این برنامه را قیمت باالى آن نسبت به بقیه نرم افزار هاى موجود در بازار مى توان دانست و تنها از نسخه 
ویندوز پشتیبانى مى کند.

DriveCrypt -۲

ز حافظت

فلش
ست

کند. به 
134 بیتز رمزگذارى کنید.

رمزگذارى شده را مى دهد. در آخر باید

راى احراز هویت فعال کرده است. تنها

 در بازار مى توان دانست و تنها از نسخه 

Rohos -۳
Gilisoft USB Encryption -۴VeraCrypt -۵

ساعت سامسونگ قوى تر مى شود

بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 اصالحى آیین نامه  مربوط به 
امالکى که در ســه ماهه اول ســال 1401 تقاضاى ثبت آنهاپذیرفته شده و همچنین 
شــماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه کــه به موجب آراى هیات نظــارت و اختیارات 

تفویضى باید آگهى  نوبتى آن تجدید شود به شرح ذیل آگهى مى شود :
ردیف الف : 

امالکى که تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده یا در آگهى هاى قبلى از از قلم افتاده است و 
مدت اعتراض نسبت به آنها نود روز از تاریخ اولین انتشار این آگهى مى باشد.

14006/14 آقاى على اکبر عابدى فرزند حســینعلى شــش دانگ یک باب خانه به 
مســاحت 193/53 مترمربع پالك ثبتى 14 فرعى از 14006 اصلى واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان
ردیف ب :

امالکى که به موجب راى هیات محترم نظارت یا اختیارات تفویضى آگهى آنها تجدید 
میگردد.

لذا بــه موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك چنانچه کســى نســبت به ملک 

مندرج در این آگهى اعتراضى داشــته باشدباید نســبت به تقاضاى مندرج در ردیف 
الف ازتاریخ انتشار اولین آگهى نوبتى تا 90 روز و نســبت به ردیف  ب ازتاریخ انتشار 
آگهى نوبتى تــا 30 روز اعتراض خود را به این اداره تســلیم نماید  ودر صورتیکه قبل 
از انتشار این اگهى اقامه دعوى شده باشــد طرف دعوى  باید گواهى مشعر به جریان 
دعوى را ظرف مدت مرقوم تســلیم نماید گواهى یا اعتراضات طرح دعوى که بعد از 
انقضاء مدت مذکور واصل گردد بال اثر و مطابق قســمت اخیر مــاده 16 و 17 قانون 
ثبت حقوق ارتفاقى و حدود ملک را هنگام تحدید حــدود و در صوتمجلس تحدیدى 

قید  و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نســبت به حدود و حقــوق ارتفاقى این 
امالك مطابق با مــاده 20 قانون ثبت و تبصــره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف 
پرونده هــاى  معترضه ثبت پذیرفته خواهد شــد  این اگهى نســبت بــه ردیف الف 
در دو نوبــت به فاصله 30 روز و نســبت به امــالك ردیف ب در یک نوبت منتشــر 
مى شــود .تاریخ اولین نوبت انتشــار: 1401/05/01 - تاریخ دومین نوبت انتشــار: 
1401/05/31-م الف:1351462-رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان - 

سید اسداله موسوى/4/311  

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالك وماده 59 اصالحى و آیین نامه مربوط به 
امالکى  که در سه ماهه اول     سال1401 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته  ونیز آنچه 
طبق آراء هیئت نظارت ثبت استان آگهى آنها باید تجدید شده  و یا شماره هاى  از قلم 
افتاده  مربوط به بخش هاى  حوزه ثبتــى آران وبیدگل به ترتیب  در ردیف هاى الف 

وب به  شرح آتى  آگهى مى نماید: 
الف )  شماره پالك  و مشــخصات  مالک ونوع ملک که اظهارنامه آنها  در سه ماهه 
مربوطه  قبل تنظیم  وجهت انتشار  آگهى در ردیف منظور گردیده اند وامالکى که قبال 

اظهارنامه آنها تنظیم شده  ولى اشتباها  در موعد مقرر  آگهى نشده اند :
امالك وابنیه بخش سه آران وبیدگل  

شماره هاى فرعى از پالك2 اصلى واقع درمزرعه ایوب اباد بیدگل 
816 فرعى: ســاراحاجى زاده بیدگلى  فرزند عباس بشــماره ملى 6190038174 

ششدانگ قطعه زمین با کاربرى صرفا کشاورزى .به مساحت 395/85 مترمربع
817 فرعى: حسین دهقانى آرانى فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 30ششدانگ 

قطعه زمین با کاربرى صرفا کشاورزى .به مساحت 502/85 مترمربع
 شــماره هاى فرعى از پالك2284 اصلى واقع اماکن بخش 3آران 

وبیدگل
 5 فرعى: امراله جارچى آرانى فرزندید اله بشماره شناسنامه 326ششدانگ قسمتى از 

یکباب خانه .به مساحت 86/36 مترمربع
شماره هاى فرعى از پالك 2637  اصلى واقع در مزرعه مسعودآباد 

آران 
10041 فرعى: خانم حســنى نوروزى فرزندعلى اکبربه شــماره شناسنامه 575  
مقدار سى وشش هزاروپانصد وهجده سهم مشاع ازدوازده میلیون ودویست وپنجاه 
ودوهزارسهم ششدانگ قطعه زمین مزروعى که درقسمت هایى از ان احداث بناشده 

به مساحت 122520مترمربع مزرعه مسعوداباد اران .
10041 فرعى: ابوالفضل نوروزى فرزندعلى اکبربه شماره شناسنامه 576  مقدار 
هفتادوشش هزاروشــصت ودو  ســهم مشــاع ازدوازده میلیون ودویست وپنجاه 
ودوهزارسهم ششدانگ قطعه زمین مزروعى که درقسمت هایى از ان احداث بناشده 

به مساحت 122520مترمربع مزرعه مسعوداباد اران
1189 فرعى: آقاى ابراهیم مرادپور ارانى  فرزندرجب على به شماره شناسنامه 511 
وخانم فاطمه قبایى ارانى فرزند على شناسنامه 309صادره از  اران وبیدگل بالمناصفه  
تمامت یک سهم مشــاع ازهزارو هشتصد سهم ششــدانگ اراضى مشاعى مزرعه 

مسعوداباد اران .
1189 فرعى: حســین ارامى فرزندعلى اکبربه شــماره شناســنامه 8890  پنجاه 
ویکصدم سهم مشــاع ازیکهزاروهشتصدسهم ششــدانگ اراضى مشاعى مزرعه 

مسعوداباد اران .
شماره هاى فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در مزرعه آراندشت آران 
2175 فرعى: آقاى على محمدصالحیان آرانى بشماره شناسنامه 546صادره از اران 
وبیدگل واقاى مهدى صالحیان ارانى شــماره ملى 1250091144صادره ازکاشان 
فرزندان عباس بالمناصفه ششدانگ یک قطعه زمین باکاربرى کشاورزى بمساحت 

274,75مترمربع
2177 فرعى: اقاى محمدتقى خنده روفرزند ماشاله بشماره شناسنامه 299صادره 

از اران وبیدگل ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 91/10مترمربع
2178 فرعى: معصومه محمد على زاده آرانى فرزند عباس بشــماره شناســنامه 
52صادره از اران وبیدگل ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى بمساحت 392مترمربع

2181 فرعى: خانم بتول رمضانى بیدگلى فرزند قاسم بشماره شناسنامه 225صادره 
از اران وبیدگل ششدانگ یکبابخانه بمساحت  176,40 مترمربع

2182 فرعى: على اکبرعموحســن زاده بیدگلى فرزند حســین بشماره شناسنامه 
243صادره از اران وبیدگل وخانم رضوان بوطه کن ارانى فرزند رمضانعلى شناسنامه 

167بالمناصفه ششدانگ یکبابخانه بمساحت 180/34مترمربع
2183 فرعى: احمدخانى آرانى فرزند قربانعلى بشماره شناسنامه 15صادره از اران 

وبیدگل ششدانگ قطعه زمین مزروعى بمساحت 69مترمربع
شماره هاى فرعى از پالك 2646 اصلى واقع در مزرعه طلق آباد آران

1867 فرعى: ماشاله دادگر آرانى فرزند قاسم بشماره شناسنامه 231صادره از اران 
وبیدگل ششدانگ یکباب دامدارى بمساحت 501/45مترمربع

شماره هاى فرعى از پالك 2648 اصلى واقع در مزرعه ابراهیم آباد 
آران

947 فرعى: آقــاى محمدرضا دهقانى فرزند حبیب  به شــماره شناســنامه  452 
ششدانگ قطعه زمین مزروعى ومشجرباکاربرى صرفا کشاورزى  بمساحت 405/50 

مترمربع
948 فرعى: آقاى حسین ابوالحســنى پور فرزند حیدر  به شــماره شناسنامه  77 

ششدانگ قطعه زمین باکاربرى صرفا کشاورزى بمساحت 328/30مترمربع

شماره هاى فرعى از پالك 2703  اصلى واقع در اراضى دوالب بیدگل
598 فرعى: آقاى محســن باللى فرزندمحمدحسین  بشــماره شناسنامه 9916  

ششدانگ یکباب کارگاه بمساحت  94/50 مترمربع
599 فرعــى: آقــاى حســین اشــراقى آرانــى فرزندعلى اقــا بشــماره ملى 
500 1261710541  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بمســاحت  57/

 مترمربع

شماره هاى فرعى از پالك 2715  اصلى واقع در شهر ابوزیدآباد
837 فرعى: آقاى مصطفى هماورد فرزند اکبربشماره شناسنامه  2165 ششدانگ 

یک قطعه زمین مزروعى بمساحت 752/50 مترمربع

شماره فرعى از پالك 2718  اصلى واقع در روستاى کاغذى
1041 فرعى: آقاى سید قاسم سیدى فرزند سید اسمعیل شناسنامه 23 ششدانگ 

یک قطعه زمین مزروعى ومشجر بمساحت 2759مترمربع
1042 فرعى: آقاى حسین برفرفرزندمحمدتقى بشماره شناسنامه 2030 ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعى ومشجر با کاربرى کشاورزى بمساحت 3218/55مترمربع

شــماره فرعى از پالك 2721  اصلى واقع در روســتاى حسین اباد 
ابوزیداباد

851 فرعى: آقاى ســید ابوالفضل پورموسوى فرزند ســید جالل شناسنامه 436 
ششدانگ یک باب قلعه باکاربرى تاریخى  بمساحت 4010/70مترمربع

3205اصلى واقع دراماکن بیدگل: اقاى میالد دشــتبان پور بیدگلى فرزند 
ماشااله شماره ملى 1250140595صادره ازکاشان وخانم زهره صائبى فرزند منصور 
ملى 1250001048صادره اران وبیدگل ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98مترمربع

3206اصلى واقع دراماکن بیدگل: اقاى سید امیر مهدى بیدگلى فرزند سید 
عباس شماره شناســنامه 1851صادره ازکاشــان وخانم زهرا آذرنگ فرزند عباس 

شناسنامه 325صادره اران وبیدگل ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149مترمربع.

پالك3207 اصلى واقع دراماکن بیدگل: اقایان مهدى وشــاهرخ ومسعود 
وخانم ســرور همگى ربانى بیدگلى فرزندان عباس به ترتیب شــماره شناســنامه 
77-46464-6716-45926وخانم فخرى نعیمى فرزند حسین به شماره شناسنامه 
26زوجه عباس ربانى صــادرت به ترتیب اران وبیدگل –کاشــان-اران وبیدگل –
کاشان –چالوس کمافرض اله -پسردوهفتم ودختر یک هفتم وزوجه مالک بها ثمن 
اعیانى ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به اســتثنا بهاء ثمن اعیانى به مساحت 

14811/76متر مربع

3208اصلى واقع دراماکن بیدگل: زهرا اهلى بیدگلى فرزند رحمت شــماره 
شناســنامه 43صادره اران وبیدگل ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 142/50

مترمربع.

امالك وابنیه بخش چهار آران وبیدگل  
شــماره فرعى از پالك  1 اصلى واقع در مزرعه راوند کاشان دشت 

شمال راوند
3فرعى آقاى مرتضى گندمى راوندى فرزند فتح اله شناسنامه 1صادره ازراوندکاشان 
ششدانگ یک قطعه زمین باکاربرى صرفا کشاورزى به مساحت 21293/35مترمربع

شماره فرعى از پالك 14  اصلى واقع در اراضى على آباد مرکزى
1690 فرعى: اقاى جابر کاظمیان  فرزندعلى عباس  بشــماره شناســنامه 353 
ششدانگ قطعه زمین مزروعى بمساحت 1527/50مترمربع واقع در دشت طاهرى

1691 فرعى: اقاى حسین غالمى على ابادى  فرزندحسینعلى  بشماره شناسنامه 8 
ششدانگ قطعه زمین مشجر باکاربرى صرفا کشاورزى بمساحت 1146/55مترمربع

1692 فرعى: زهرارعیت على آبادى  فرزندمحمد  بشماره شناسنامه 17 ششدانگ 
قطعه زمین محل احداث یک درب باغ محصورومشــجر باکاربرى صرفا کشاورزى 

بمساحت 460/41مترمربع

ب) امالکى  که آگهى نوبتى آنها در وقت مقرر منتشر  ولکن بواسطه  اشتباه موثرى  
که در انتشــار  آنها  رخ داده  وبموجب آرائ هیئت نظارت  یا دستور ادارى  مستند به 
اختیارات  تفویضى  هیات نظارت  موضوع بندهاى 385 و386 و387 مجموع بخشنامه 

هاى ثبتى  تا اول مهرماه سال 1365 منجر به تجدید  آگهى شده اند .

  بموجب ماده 16 قانون ثبت  امالك چنانچه  کسى نسبت به  امالك 
مندرج  قسمت( الف)  این آگهى واخواهى داشته باشد ظرف مدت 90 
روز  ونسبت به بند (ب) ظرف مدت 30 روز  دادخواست واخواهى  خود را به این 
اداره  تســلیم  و طبق تبصره 2 ماده واحده  قانون تعین تکلیف پرونده هاى معترضى  
ثبت ،  معترض ظرف مدت یک ماه  از تاریخ  تســلیم اعتراض  به این اداره  بایستى 
دادخواســت  خود را به مرجع ذیصالح قضائى  گواهى تقدیم دادخواست  را اخذ  وبه 
این اداره  تسلیم نماید ودر صورتى که قبال دعوائى  اقامه شده باشد  طرف دعوى باید  
گواهى دادگاه مشعر بر جریان دعوى  ظرف مدت  مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات  و 
یا گواهى طرح دعوى  که بعد از انقضا  مدت مرقوم  و اصل شود  بال اثر بوده  ومطابق 
قســمت اخیر  ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد  ضمنا طبق ماده 56 
قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون  تعین تکلیــف  پرونده هاى معترضى  ثبت 
پذیرفته خواهد شــد  این آگهى در دو نوبت  به فاصله 30 روز  از تاریخ انتشار  بشرح 
ذیل  در روزنامه روزنامه نصف جهان درج ومنتشر میشــود. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/05/01 – تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/05/31- م الف:1353083- رییس 

اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل - حامد فکریان آرانى/4/325

آگهى نوبتى سه ماهه اول  سال 1401 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان

    آگهى نوبتى  سه ماهه اول  سال 1401  اداره ثبت  اسناد وامالك شهرستان آران وبیدگل 

آخرین برنامه رمزگذارى و محافظت از فلش ممورى در لیست امروز نرم افزار VeraCrypt است که قبًال با نام 

TrueCrypt شناخته مى شد. این نرم افزار یکى از بهترین ها در حوزه رمزنگارى بوده و از الگوریتم رمزگذارى 

فلش ممورى منبع باز استفاده مى کند. براى ضمانت کیفیت رمزگذارى توسط این برنامه تیم ساخت آن محققان 

رسى الگوریتم مسئول کردند تا کیفیت امنیت این برنامه باالى حد استاندارد قرار بگیرد.
جداگانه را براى بر

به کمک برنامه VeraCrypt شــما مى توانید فلش ممورى خود را با الگوریتم هاى Twofish ،256-AES و 

این برنامه به شما امکان ایجاد ظرفیت هاى مخفى از دیتا هاى رمزنگارى 
Serpent رمزنگارى کنید. همچنین 

ده و از همه مهم تر تنها ابزار رمزنگارى 
شده را مى دهد. VeraCrypt به طور کامل با سیستم عامل مک سازگار بو

این لیست است که از لینوکس نیز پشتیبانى مى کند.

استفاده کرده و در حال حاضر براى کاربران سیستم عامل ویندوز و مک در دسترس و قابل دسته از نرم افزار ها استفاده نکردند، فراهم کرده است. این برنامه از رمزنگارى AES-256 نرم افزار رمزگذارى AxCrypt رابط کاربرى بسیار خوبى براى افرادى که تا به حال از این 
کلید دارد. این نرم افزار همچنین به کاربران خود اجــازه رمزگذارى خودکار و پنهان کردن که تفاوت اصلى آن ها در این است که نســخه تجارى این برنامه پشتیبانى مشترى و شاه مک نیز قابل استفاده هستند. نرم افزار AxCrypt داراى دو نسخه تجارى و شخصى است باید همین جا اعالم کنیم که از لیست تهیه شــده امروز تنها دو برنامه براى سیستم عامل دانلود است.

رمز عبور را مى دهد.

AxCrypt -۱
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همه نشانه هاى کمبود ویتامین Dکه باید به آن ها توجه کنیم در این گزارش آمده است.
حفظ سطح طبیعى ویتامین D براى یک زندگى سالم ضرورى است، اما کمبود آن مى تواند باعث بروز عالئم
خطرناك شود. تالش براى حفظ یک رژیم غذایى و سبک زندگى سالم شاید دشوار به نظر برسد، اما اطمینان
از داشتن ویتامین D کافى مى تواند تفاوت بزرگى ایجاد کند. ویتامین D مى تواند از شما در برابر سرماخوردگى

محافظت کند و انرژى شما را افزایش دهد. ویتامین D به تنظیم مقدار کلسیم و فسفات در بدن کمک مى کند. 
کلسیم و فسفات، مواد مغذى و ضرورى براى به حفظ سالمت استخوان ها، دندان ها و ماهیچه ها هستند.

انرژى کافى داشتن، یکى از دالیل مهم اســت که اغلب نادیده گرفته مى شود. بسیارى ممکن است اصال
متوجه نباشند که چقدر کم انرژى هســتند و روز به روز خسته تر مى شوند و حتى فکر کنند که این وضعیت

عادى است. با این حال، اغلب علت خستگى هاى طوالنى مدت و مداوم، کمبود ویتامین D است. این عالئم
در دراز مدت مى تواند بر زندگى روزمره شما تأثیر بگذارد و رانندگى و انجام فعالیت هاى عادى را خطرناك کند.
اغلب توصیه مى شود که در طول ماه هاى پاییز و زمستان روزانه یک مکمل ویتامین D مصرف شود. از اوایل
فروردین تا اواخر شــهریور، اکثر مردم باید بتوانند ویتامین D کافى را به طور طبیعى دریافت کنند. کمبود
ویتامین D منجر به ناهنجارى هاى استخوانى مى شود که مستقیماً باعث کاهش روند رشد و کم شدن قدرت
عضالت مى شود. گیرنده هاى ویتامین D بر عملکرد ماهیچه هاى اسکلتى تأثیر مى گذارد. اساسا، سطوح
پایین ویتامین D باعث مشکالت استخوانى، ضعیف شدن قدرت عضالنى و کاهش عملکرد در سراسر بدن

مى شود. این شرایط ممکن است شما را در انجام کار هاى اساسى زندگى هم ناتوان بگذارد.

دریافت ویتامین D با میکروگرم محاسبه مى شود. به طور معمول، 
مقدار ویتامین D به عنوان واحد بین المللى (IU) بیان مى شود. 1 
میکروگرم ویتامین D برابر با IU 40 است. بنابراین، 10 میکروگرم
ویتامین D برابر با IU 400 اســت. کودکان از ســن 1 سالگى و
بزرگســاالن، روزانه به 10 میکروگرم ویتامیــن D نیاز دارند. 
D نوزادان تا سن یک ســالگى به 8.5 تا 10 میکروگرم ویتامین
در روز نیاز دارند. یک میکروگرم 1،000 برابر کوچکتر از یک 

میلى گرم است.

 محققان دانشگاه مک گیل کانادا اخیرا کشف کرده اند
داروهاى ضدالتهابى خطر ابتال به درد مزمن را افزایش

مى دهند.
 (Chronic pain)درد مزمن یا ســندرم درد مزمــن 
نوعى از انواع درد است که با عناوین دیگرى از قبیل درد
سوزشى کند، درد مبهم، درد ضربان دار و درد تهوع آور
نیز شــناخته مى شــود. حال محققان کانادایى اظهار
کرده اند درمان برخى از اشــکال درد مزمن با داروهاى
ضد التهابى ممکن است در واقع خطر تبدیل آن درد به
یک بیمارى مزمن را افزایش دهد. این مطالعه جدید که
توسط محققان دانشــگاه مک گیل انجام شد، مفاهیم
کنونى در رابطه با چگونگى درمان درد مزمن را به چالش

کشیده است.
تمرکز محققــان کانادایى در این تحقیــق این بود که
بررســى کنند دقیقا چه چیــزى باعث مى شــود درد

حاد(acute pain) به یک بیمارى مزمن تبدیل شود. 
اولین مرحله این مطالعه شــامل مطالعه و بررسى بیان
ژن هاى خاص در گروهــى از بیماران مبتال به کمردرد

حاد بود.
اولین سرنخ غیرعادى که محققان طى این مطالعه به
آن دســت یافتند زمانى بود که محققان متوجه فعالیت
گسترده ژن هاى مرتبط با سیســتم ایمنى در بیمارانى

شدند که به ســرعت از کمردرد حاد خود بهبود یافتند. 
محققان دریافتند همان ژن ها در بیمارانى که در طوالنى
مدت از درد مزمن رنج مى بردند، به طور واضح خاموش
بود. در کل به نظر مى رسد افرادى که کمتر احتمال دارد
درد مزمن را تجربه کنند هنگامى که از درد مزمن رنج
مى برند واکشن التهابى شدیدى از خود نشان مى دهند.
لودا دیاتچنکو نویسنده ارشــد این مطالعه در این باره
گفت: در تجزیــه و تحلیل ژن هاى افــرادى که از درد
پایین کمر رنج مى برند، ما تغییرات فعال ژن ها در طول
زمان در افرادى که دردشــان از بین رفته بود مشاهده 

کردیم. به نظر مى رسد تغییرات در سلول هاى خونى و
فعالیت آن ها، مهم ترین عامل مهم در سلول هایى به نام

نوتروفیل ها باشد.
نوتروفیل نوعــى گویچه ســفید بیگانه خوار اســت. 
نوتروفیل ها داراى کموتاکسى(شــیمى َروى) هستند
و در دســتگاه ایمنى بدن انســان، در خــط دوم دفاع

غیراختصاصى قرار دارند.
محققان پس از کشف این امر شگفت زده شدند و آن را
غیرمنتظره خواندند زیــرا داروهاى ضد التهابى به طور
معمول براى درمان درد پایین کمر استفاده مى شوند و
سال ها شواهد ثابت کرده اند که آنها به کاهش درد کمک
مى کنند. اما نتایج این مطالعه اولیه نشان داد که سرکوب
یک پاسخ التهابى اولیه به درد مى تواند به افزایش خطر

ابتال به درد مزمن منجر شود.
محققان براى آنکه از این امر مطمئن شوند چند آزمایش
بر روى موش ها انجام دادند. هنگامى که موش ها داراى
درد کمر از داروهاى ضد التهابى غیر استروئیدى معمولى
اســتفاده کردند، به رغم اینکه داروهــا در کوتاه مدت
به عنوان مسکن/ضد درد موثر بودند اما احتمال بیشترى
داشت که درد طوالنى مدت را تجربه کنند اما از طرفى
موش هایى که درد مشــابهى داشتند و با سرم نمکى یا
مسکن هاى متفاوت درمان شــده بودند، کمتر احتمال

داشت عالئم درد مزمن را تجربه کنند.
در گام بعد محققان به طور خاص سلول هاى ایمنى به نام
نوتروفیل ها را مورد بررسى قرار دادند. آنها دریافتند که

مسدود کردن مستقیم فعالیت این سلول ها به پاسخ هاى 
درد در آزمایش هاى حیوانى منجر مى شود.

جفرى موگیل از دیگر نویســندگان این مطالعه اظهار
کرد: نوتروفیل ها بر مراحل اولیه التهاب تسلط دارند و
زمینه را براى ترمیم آسیب بافتى فراهم مى کنند. التهاب
به یک دلیلى رخ مى دهد و به نظر مى رسد که تداخل در

آن خطرناك است.
در نهایت، محققان به بررسى سوابق پزشکى نیم میلیون
نفر در بریتانیا پرداختند. این تحقیق به طور قابل توجهى
نشان داد افرادى که داروهاى ضد التهابى براى کمردرد
مصرف مى کنند، در مقایســه با افرادى که استامینوفن

یا داروهاى ضد افســردگى مصرف مى کنند، حدود 75 
درصد بیشتر احتمال دارد که دو تا شش سال بعد عالئم

درد مزمن مداوم را گزارش کنند.
محققان مى دانند که یافته هاى آنها احتماال بحث برانگیز
خواهد بود، زیرا درمان درد حاد با داروهاى ضد التهابى

براى دهه ها روش استاندارد بوده است.
دیاتچنکو گفت: گام بعدى انجام یک کارآزمایى تصادفى
کنترل شده است که نتایج بلندمدت داروهاى ضدالتهابى

و سایر مسکن ها را بر روى درد مزمن مقایسه مى کند.

برخى مسکن ها
درد را دو چندان

مى کنند

 بعضى از افراد در ماه هاى تابستان و اوایل پاییز اقدام به گرفتن آب لیمو تازه
مى کنند ولى براى نگهدارى طوالنى مدت آن باید شرایط مناسب نگهدارى

آن را فراهم آورند.
به گزارش اقتصاد آنالین، در این مطلب به شما مى گوییم که آب لیمو را در
چه ظرفى نگهدارى کنید تا تلخ نشــود و چگونه لیموى خوب را تشخیص

دهید.

چه ظرفى براى نگهدارى آبلیمو مناسب است؟
بهترین ظرف براى نگهدارى آبلیمو درون ظروف شیشه اى مى
باشد.  در ظرف هاى پالستیکى آبلیمو که داراى اسید مى باشد

واکنشى نشان مى دهد از ریختن و نگهدارى
آبلیمو در ظروف پالســتیکى جداً خوددارى

نمایید . 
قبــل از آنکه آبلیمــو هــا را در ظرف
شیشه اى بریزید ابتدا در داخل بطرى
هاى شیشــه اى خود کمى آب جوش
بریزید تا باکترى هــا و آنزیم هایى که
در آن وجود دارد از بین برود و به وسیله
این روش رشــد قارچ هــا را از بین مى
برید و احتمال کپک زدن آبلیمو به   طرز
چشمگیرى کاهش 

پیدا مى کند. توجه داشته باشید بعد از شستن ظروف شیشه اى اجازه دهید که
شیشه ها کامًال خشک شود و هوا بخورد اگر در داخل بطرى شما آب وجود

داشته باشد آبلیمو کپک مى زند.
یکى از مواردى که موجب کپک زدن آبلیمو مى شــود شــل بودن درب
ظرف اســت پس از محکم بودن درب ظرف خود اطمینــان حاصل کنید
 و مطمئن باشــید که هوا به داخــل آن راه پیدا نمى کنــد و همچنین آب
لیمو را تا نزدیکــى لبه ظرف پر کنیــد و فقط کمى از لبــه خالى بگذارید
و در صورت امکان یک کیسه پالســتیکى بر روى درب آن گذاشته و درب
را محکم ببندید. اگر ظروف شیشــه اى شــما تیره باشد
بهتر اســت ، در این حالت نور کمترى بــه آب لیمو ها

مى رسد.

چــرا نبایــد از ظروف
پالستیکى براى نگهدارى

آبلیمو استفاده کرد؟
به هیچ وجــه از بطرى هاى آب
معدنى و یا بطرى هاى نوشابه براى
ریختن آب لیمو استفاده نکنید زیرا
آب لیمو داراى خاصیت اســیدى
مى باشد و فعل و انفعاالت آبلیمو
و ظروف پالستیکى موجب تولید
سم مى شــود که این سم سرطان

زا  است.

آب لیمو را در ظروف کوچک نگه دارید
از ریختن آبلیمو در ظروف بیش از دو لیتر خــوددارى نمایید زیرا آبلیمو به
عنوان طعم دهنده در غذا استفاده مى شــود و اگر در مقادیر بسیار زیاد و در
ظرف هاى بزرگ نگه دارید احتمال آنکه در شرایط نامناسب نگهدارى شود
زیاد است و این موضوع موجب اکسیده شدن آبلیمو مى شود و مواد مفید را
آسیب مى زند آبلیموى اکسید شده داراى ارزش غذایى نمى باشد و همچنین

رنگ آبلیمو تغییر مى کند.

آب لیموى تازه را در کجا نگهدارى کنیم؟
آب لیموى تازه را در یک مکان خنک و تاریک نگهدارى نمایید اگر تعداد شیشه 
هاى آن زیاد مى باشد و قادر به نگهدارى آن در یخچال نمى باشید بهتر است
آنها را در یک مکان تاریک و خنک نگه دارید ، توجه داشته باشید که به هیچ 
وجه به شیشه هاى آبلیموى شما آفتاب نخورد زیرا موجب تغییر رنگ آن و تلخ
شدن آبلیمو مى شود و همچنین به دلیل دارا بودن ویتامین c در آبلیمو اگر نور و

حرارت به آن برسد موجب از بین رفتن خاصیت آبلیمو مى شود .

ظروف پالستیکى براى نگهدارى آبلیمو ممنوع
براى نگهدارى آبلیمو از ظروف پالستیکى یا بطرى هاى آب معدنى 

استفاده نکنید؛ زیرا مواد اسیدى موجود در آبلیمو مى تواند با
دیواره ظروف پالستیکى فعل و انفعاالت نامطلوبى

ایجاد کند و سمى و سرطان زا شود.

ظرفى که نگهدارى آبلیمو در آن خطرناك است

ل ها به پاسخ هاى
شود.

و درونظروف شیشه اى مى
مو که داراى اسید مى باشد

و نگهدارى
 خوددارى 

ظرف 
طرى
وش

ى که 
سیله 
ن مى 
طرز
هش

محکم ببندید. اگر ظروف را
بهتر اســت ، در این حالت

مى رسد.

چ
پالس
آبلیم
به هی
معدنى
ریخت
آب لی
ب مى
و ظر
سم م
زا  است

علت غلت زدن و
بى قرارى در خواب
چیست؟

تحقیقات نشان داده افرادى که در خواب غلت مى زنند و
بى قرار هستند دچار سوءهاضمه مى باشند.

افرادى که از خواب آلودگى در طول روز رنج مى برند؛ باید
شــام خود را زود بخورند، همچنین افرادى که در خواب
بى قرار هستند و دائما غلت مى زنند، دچار سوءهاضمه

هستند. این افراد باید شام سبک و حداقل 3 ساعت قبل 
از خواب بخورند.

افرادى که از خواب آلودگى در طول روز رنج مى برند؛ باید
شام خود را زود بخورند و از پرخورى و خوردن غذا هاى

سنگین در وعده شام بپرهیزند.
بیش از 90 درصد بزاق آب است. اگر غذا را خوب بجویم،

نیاز به نوشیدن آب بعد از غذا تا حد زیادى رفع مى شود. 
خوردن آب با غذا هضم را مختل مى کند.

اســتفاده از خوردنى ها و آشــامیدنى ها، اگــر همراه با
موسیقى مناسب باشد، باعث گوارایى و کارایى بیشتر غذا

در براى رشد و سوخت و ساز بدن مى شود.
مصرف ساالد همراه غذا به مرور موجب ضعف معده و

اختالل هضم و بروز بیمارى هاى کبدى مى شود.
تاب سوارى ورزشــى مالیم و مناسب براى تمام سنین
اســت، به ویژه براى افرادى که توانایــى فعالیت هاى
سنگین بدنى ندارند از جمله کودکان و سالمندان است
و حتى در تقویت سیستم گوارش هم

موثر است.

یک مشت بلوبرى در روز مى تواند از زوال عقل جلوگیرى کند.تحقیقات جدید دانشگاه سینسیناتى نشان
داده است، مصرف روزانه زغال اخته در میانسالى مى تواند خطر زوال شناختى افراد را در سال هاى آخر
زندگى کاهش دهد. کارآزمایى کوچک انسانى چندین پیشرفت فیزیولوژیکى و شناختى را پس

از 12 هفته مصرف روزانه مکمل بلوبرى شناسایى کرد.
پس از 12 هفته مصــرف روزانه مکمل هاى بلوبرى یا زغال اخته آبى، محققان شــاهد

بهبود هاى سالمت شناختى در شرکت کنندگان کارآزمایى بودند.
فواید زغال اخته آبى براى سالمتى به خوبى شناخته شده است. از خواص ترمیم زخم گرفته
تا تقویت حافظه. در واقع زغال اخته ها بسته هاى کوچکى با مواد مغذى فوق

العاده است.
رابرت کریکوریان چندین سال است که درباره اثرات عصبى زغال
اخته مطالعه مى کند. کار قبلى او فواید شــناختى متعددى را براى
افراد مســن در افزودن بلوبرى بــه رژیم غذایى نشــان داد. این
مطالعه جدید به بررسى این موضوع پرداخته است که آیا بلوبرى ها مى توانند

در صورت مصرف منظم در میانســالى
عوامل پیشگیرانه مفیدى باشند.

کریکوریان گفت: ما مزایاى شــناختى زغال اخته را در مطالعات قبلى با افراد مسن مشاهده
کرده بودیــم و فکر مى کردیم که ممکن اســت در افراد جوانتر با مقاومت به انســولین موثر باشــد. 
بیمارى آلزایمر، مانند همه بیمارى هاى مزمن پیرى، در طى ســالیان متمادى و از میانســالى شروع

 مى شود.
براى آزمایش اثرات مکمل زغال اخته در میانســالى، محققان 33 بزرگسال بین 50 تا 65 سال را ثبت
نام کردند. همه شرکت کنندگان حداقل اضافه وزن را داشتند (با شــاخص توده بدنى 25 یا بیشتر) و
شکایات ذهنى شناختى را گزارش کردند که نشــان دهنده مراحل اولیه زوال عقل (کاهش شناختى

مرتبط با سن) است.
به شرکت کنندگان کورکورانه یک منبع 12 هفته اى پودر بلوبرى کامل خشک شده یا پودر دارونما داده
شــد. پودر بلوبرى معادل نصف فنجان زغال اخته در روز بود. تعدادى تست شناختى در ابتدا و انتهاى

کارآزمایى تکمیل شد و چندین بیومارکر متابولیک ردیابى شدند.
به گفته کریکوریان، مهم ترین پیشرفت هاى شــناختى که پس از 12 هفته مصرف مکمل زغال اخته
مشاهده شد، در تســت هاى مربوط به عملکرد هاى اجرایى بود. افرادى که پودر زغال اخته را مصرف
مى کردند، بهبودى در سطح انسولین ناشتا و افزایش جداسازى میتوکندرى، یک فرآیند سلولى مرتبط

با پیرى سالم را نشان دادند.

نشانه هاى کمبود ویتامین Dکه باید به آن ها توجه Dهمه

طحطبیعىویتامینD براى یک زندگى سالم ض Dفظ

ذا

ر ى پپایین کمر رنج
بین رفته بود مشاهده زمان در افرادى که دردشــان از

یک مشت بلوبرى در روز مى تواند از زوالع
داده است، مصرف روزانه زغال اخته در می
ىىىىدگىکاهش دهد. کارآزمایى ک زن
12 هفته مصرف روزان 2از
12 هفته مصــرف 2پس از
بهبودهاى سالمت شناختى

فواید زغال اخته آبى براى سال
تا تقویت حاف
ا العاده
رابر

مطالعه جد

پژوهشگران آمریکایى در بررسى جدیدى، تاثیر شیردهى را بر سالمت روانى مادر ارزیابى کرده اند.
 یک پژوهش جدید که با مرور پژوهش هاى گذشته انجام شــده، اثرات شیردهى را بر سالمت
روان مادر مورد بررسى قرار داده است."مگان یوئن"  و "اولیویا هال" ، پژوهشگران "دانشکده
پزشکى چان دانشگاه ماساچوست" ، این پژوهش را انجام دادند و دریافتند که شیردهى با بهبود
سالمت روانى مادر در ارتباط است.از 36 پژوهشى که رابطه آمارى معنى دارى را بین تغذیه با شیر 
مادر و سالمت روان پیدا کردند، 29 مورد از آن ها دریافتند که شیردهى با مشکل روانى کمترى
همراه است و یک پژوهش نشان داد که تغذیه با شــیر مادر با افزایش نشانه هاى مشکل روانى 

مادر مرتبط است.
از 34 پژوهشــى که رابطه آمارى معنى دارى را بین تغذیه با شیر مادر و نشانه هاى افسردگى پس از
زایمان نشان دادند، 28 پژوهش نشان دادند که تغذیه با شیر مادر، خطر افسردگى پس از زایمان را

کاهش مى دهد.
سوزان کورنشتاین، ســردبیر مجله "Journal of Women’s Health" گفت: براى کمک 
کردن به پزشــکان در شخصى سازى کردن شیردهى و مشاوره ســالمت روان، مهم است که
بدانیم با وجود این که شیردهى به طور کلى با بهبود سالمت روان مادر مرتبط است، اما اگر مادر
با مشکالت شیردهى مواجه شود یا تجربه واقعى انتظارات او را برآورده نکند، مى تواند پیامد هاى

منفى بر سالمت روان داشته باشد.

بلوبرى دشمن آلزایمر است
تأثیر شیردهى بر

 سالمت روانى مــادر

عالئم کمبود
ویتامین D و

آسیب هاى آن 
چیست؟

طور معمول،
ى شود. 1
یکروگرم
 سالگى و
ز دارند.
DتامینD

ز یک

آگهى  تحدید  حدود عمومى ثبت  اسناد و امالك  شرق
اصفهان – بخش5

پیرو اگهى نوبتى سه ماهه  چهارم  سال 1400 تحدید حدود قسمتى از
امالك و مستغالت واحد ثبتى شرق اصفهان که بموجب ماده 14 انتشار
آگهى در ردیف منظور گردیده اند .( واقعات در بخش 5 ثبت اصفهان     )
1- 6712/6    –  اقــاى محمــد عکافــان خوراســگانى فرزنــد
فضــل الــه بــه ش ش 1330- صــادره از اصفهــان  ششــدانگ
مربــع متــر    378 /58 مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب  

شنبه:1401/6/5
2- 7728/6 – خانم زهــرا دانش ور فرزند حســنعلى به ش ش 148 
– صادره از مبارکه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160/90 متر مربع

دوشنبه:1401/6/7 
3-7949/476 – اقاى اصغر قاضى خیادانى فرزند حســین به ش ش
889- اصفهان ششدانگ قســمتى از یکباب ســاختمان به مساحت

54/28 متر مربع که میبایست به پالك 7949/342 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان الحاق گردد/   چهارشنبه:1401/6/9

4-10081/2 – اقاى حسین علیزاده کرد ابادى فرزند حسنعلى به ش
ش 2- اصفهان ششدانگ یکباب خانه قدیمى به مساحت 161 متر مربع

شنبه:1401/6/12
به موجب ماده 14 قانون ثبت اســناد و امالك چنانچه صاحبان امالك
یا نماینده قانونى آنها در محل تعیین حدود حضور نداشته باشند مطابق
ماده 15 قانون مذکور ملک آنها با حضور اظهار شده از طرف مجاورین
تحدید خواهد شــد ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در
موقع تحدید حدود حاضر نشــدند مطابق ماده 20 قانون ثبت اســناد و
امالك از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدى فقط 30 روزپذیرفته
خواهد شــد همچنین برابر تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف
پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب 73/2/25 مجلس شوراى اسالمى
معترضین بایستى ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض به این اداره با تقدیم

دادخواست به مراجع ذیصالح قضایى مراجعه نمایند در صورت بر خورد
هر یک از روزهاى تعیین شده با تعطیلى پیش بینى نشده عملیات تحدید

حدود روز بعد همراه پالکهاى دیگر انجام خواهد شد . م الف:1350912- 
رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق اصفهان - مهدى صادقى

وصفى/4/324

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 140160302026003883 مورخ 1401/03/12 هیات
دو مالکیت آقاى اسماعیل اسماعیل زاده به شناسنامه شماره 552 کدملى
1284450937 صــادره اصفهان فرزند نجفقلى در ششــدانگ یکباب
خانه به مساحت 105,37 مترمربع پالك شماره 13900 اصلى واقع در
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رســمى آقاى غالمعلى بهمنى
شمس آبادى به موجب ســند 33175 مورخ 48/07/27 دفترخانه 65 

اصفهان.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى

مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/05/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/05/16 - م الف: 1352966 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شمال اصفهان – موسوى/4/327
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به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك  و ماده 59 اصالحى آیین نامه مربوط به 
امالك در سه ماهه  اول سال1401  تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره 
هاى از قلم افتــاده و نیز آنچه هیات نظارت ثبت و بموجــب اختیارات تفویضى آگهى 

هاى آنها را تجدید نموده بشرح ذیل آگهى مى شود:
ردیف الف ) شــماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکى که 
اظهارنامه آنها در ســه ماهه مربوطه قبل تنظیم وجهت  انتشار آگهى در ردیف منظور 

گردیده اند. (واقعات در بخش 5 ثبت اصفهان )
1-      9408/5  - آقاى احمد حمامى خوراســگانى فرزند حسن به ش ش 10062- 
ششدانگ قسمتى از جوى متروکه به مساحت  4/72   متر مربع شماره پالك 5 فرعى 

مجزى شــده از 9408 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که میبایســت به پالك 
9408/4 الحاق گردد/

2- 9989- اقاى ســید فضل اله صفى فرزند ســید عباس به ش ش 5469 صادره از 
بخش 4 – اصفهان بدعوى تولیت وقف ســادات مفیدى که در حال حاضر به نام اداره 
اوقاف و امور خیریه اصفهان میباشد ششــدانگ قطعه ملک مزروعى به مساحت یک 

جریب  
3-  11917/3 - اقاى یداله کشاورز فرزند فضل اله به ش ش 8- اصفهان ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 151/35 متر مربع 
ردیف ب ) امالکى که بموجب راى هیات نظارت یا بموجب اختیارات تفویضى اگهى 

ان تجدید شده است . ( ابنیه و امالك واقع در بخش 5 ثبت اصفهان )
1-لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد چنانچه کســى نسبت به امالك مندرج در 
این آگهى واخواهى داشته باشد از اولین نوبت انتشــار آگهى نسبت به امالکى که در 
ردیف الف مى باشد 90 روز ونســبت به ردیف ب بمدت 30 روز  دادخواست واخواهى 
خود را کتبا به این اداره تســلیم نماید و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده هاى معترضى ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
تسلیم نمایند و در صورتى که قبل از انتشــار این اگهى دعوایى اقامه شده باشد طرف 
دعوى باید گواهى دادگاه را مشــعر بر جریان دعوى ظرف مدت مرقوم تسلیم نمایدو 

اعتراضات یا گواهى طرح دعوى که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و 
مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق 
ماده 56 ایین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید 
و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 
20 قانون ثبت و تبصره دو ماده واحد قانون تعییــن تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت 
پذیرفته خواهد شد. این آگهى نسبت به امالك ردیف الف در 2نوبت به فاصله 30 روز 
و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت از تاریخ اولین آگهى منتشر خواهد شد.تاریخ انتشار 
نوبت اول:1401/05/01- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/05/31- م الف:1350913- 

رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/4/309

  آگهى  نوبتى سه ماهه  اول سال 1401  منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان 

به موجب ماده 11- قانون ثبت اسناد و ماده 59 - اصالحى آیین نامه مربوط به امالکى که درسه 
ماهه اول سال 1401 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه 
طبق آراء هیات محترم نظارت ثبت ، آگهى آنها باید تجدید شود مربوط به بخش یک شهرضا را به 

شرح زیر آگهى مى نماید :
ردیف الف)امالکى که در سه ماهه اول 1401 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده است :

یکم : شماره هاى فرعى از 1- اصلى ابنیه
1469- حبیب اله تاکى فرزند عبدالخالق: ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 24,25 مترمربع.

10242- اکرم کاظمى مهیارى فرزند حیدر: ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 5018 
فرعى به مساحت 52,27 مترمربع.

دوم : شماره هاى فرعى از 2 اصلى فضل آباد
9947- آزاده ناطقى فرزند فریدون: ششدانگ یک باب خانه به مساحت 125,60 مترمربع.

10473- مصطفى طاهرى فرزند على اکبر: ششدانگ یک باب خانه به مساحت 201,23 مترمربع.
17062- مریم افشارى فرزند پرویز: ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 74,79 

مترمربع.
18299- گالب ناز گیتى مهر فرزند آقایار: ششــدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 

36 مترمربع.
18796- عبدالجواد ، اصغر ، محمدتقى و ساعد هرکدام نسبت به 2642,778 سهم مشاع ، مهین 
و فرزانه هرکدام نسبت به 1321,389 سهم مشاع فرزندان قاسم ، حسام و بهنام هرکدام نسبت به 
755,080 سهم مشاع ، مهدیه ، فهیمه و تهمینه هر کدام نسبت به 377,540 سهم مشاع فرزندان 
محمدحسن ، شهرام نسبت به 1761,853 سهم مشاع و شــبنم نسبت به 880,927 سهم مشاع 
فرزندان حسین نام خانوادگى همگى سودائى :از تمامت 18499,45 سهم مشاع از 54574,4 سهم 

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 54574,40 مترمربع.
18903- نادعلى همت پور فرزند صفرعلى و مهین قرمزى فرزند ولى اله بالسویه: ششدانگ یک 

باب خانه مجزى شده از پالك 16947 فرعى به مساحت 200,24 مترمربع.
18923- عبداله کاظمى فرزند عباس: ششدانگ یک قطعه زمین محصور با اشجار موجود در آن 

به مساحت 780 مترمربع.
18935- پرستو صفدرى حاجى دولو فرزند رضا به والیت پدرش: ششدانگ یک قطعه زمین پى 

کنى شده به مساحت 160 مترمربع. 
18944- زهره گوگردى فرزند رضا: ششدانگ یک قطعه زمین محصور مجزى شده از پالك 1041 

فرعى به مساحت 201,98 مترمربع.
18945- اعظم محمدیان فرزند اکبر: ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 149,89 مترمربع.

18946- احمدرضا محمدیان کرویه فرزند نعمت اله: ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 
159,89 مترمربع.

18947- مهران ناظم فرزند ابوالقاسم: ششدانگ قسمتى از یک باب خانه محل جوى متروکه به 
مساحت 9 مترمربع که به انضمام قسمتى از پالکهاى 1552 و 1602 فرعى جمعا تشکیل یک باب 

خانه را مى دهد.
18957- عذرا پناه پور دره شــورى فرزند محمود: ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 42,85 

مترمربع.
18958- پریسا پورحاجى حاجى دولو فرزند على پناه: ششدانگ یک باب خانه به مساحت 130,22 

مترمربع.
18959- عالم تاج درخشان فرزند الماس: ششدانگ یک باب خانه به مساحت 186,40 مترمربع.

18960- جانعلى قربانى حاج دولو فرزند هیبت اله : ششدانگ یک باب خانه به مساحت 174,57 
مترمربع.

18961- بهمن پورحاجى حاجى دولو فرزند سروعلى: ششدانگ یک باب خانه به مساحت 155,73 
مترمربع.

18962- فاطمه عاشورى فرزند برفعلى: ششدانگ یک باب خانه به مساحت 146,63 مترمربع.
18963- سعادت محمدى فرزند على اکبر: ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 

130,06 مترمربع.
18965- محمد نسبت به 40 حبه مشاع ، صادق نسبت به 16 حبه مشاع ، عاطفه و مهدیه بالسویه 
نسبت به 16 حبه مشاع نام  خانوادگى همگى قدسى فرزندان حسن:از 72 حبه ششدانگ قسمتى 
از یک باب مغازه محل جوى متروکه به مساحت 6,89 مترمربع که به انضمام قسمتى از پالکهاى 

6441 فرعى و 1510 فرعى باقیمانده و 2205 فرعى جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است .
18966- هرمز فارسى فرزند حسینعلى: ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه محل جوى متروکه به 
مساحت 6,51 مترمربع که به انضمام قسمتى از پالکهاى 6441 فرعى و 1510 فرعى باقیمانده و 

2205 فرعى جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است .
18967- احمد رضا و محمد رضا هرکدام نسبت به 1167,16 سهم مشاع ، شهین ، شهپر ، شهره 
، شهناز و شهرناز هر کدام نسبت به 583,58 ســهم مشاع نام خانوادگى همگى پژوهنده فرزندان 

حمزه: از 5252,22 سهم شش دانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 5252,22 متر مربع.
18968- عبدالجواد ، اصغر ، محمدتقى و ساعد هرکدام نسبت به 6570,741 سهم مشاع ، مهین 
و فرزانه هرکدام نسبت به 3285,371 سهم مشاع فرزندان قاسم ، حسام و بهنام هرکدام نسبت به 
1877,356 سهم مشاع ، مهدیه ، فهیمه و تهمینه هر کدام نسبت به 938,677 سهم مشاع فرزندان 
محمدحسن ، شهرام نسبت به 4380,494 سهم مشاع و شبنم نسبت به 2190,247 سهم مشاع 
فرزندان حسین  نام خانوادگى همگى ســودائى: از 45995,19 سهم ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعى به مساحت 45995,19 مترمربع.
18969- احمد رضا و محمد رضا هرکدام نسبت به 607,967 سهم مشاع ، شهین ، شهپر ، شهره 
، شهناز و شهرناز هر کدام نسبت به 303,983 سهم مشاع نام خانوادگى همگى پژوهنده فرزندان 

حمزه: از 2735,850 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 2735,85 متر مربع.
18970- ربابه ستوده فرزند حسین و مهرى ملکیان شــهرضا فرزند عبدالخلیل هر کدام نسبت 
به 5000 سهم مشاع و صدیقه ناظم فرزند حسن نســبت به 3000 سهم مشاع : از 13000 سهم 

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 13000 مترمربع.
18971- احمد رضا و محمدرضا هرکدام نسبت به 3432,110 سهم مشاع ، شهین ، شهپر ، شهره 
، شهناز و شهرناز هر کدام نسبت به 1716,056 سهم مشاع نام خانوادگى همگى پژوهنده فرزندان 

حمزه: از 15444,50 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 15444,50 متر مربع.
18972- محمد صمیمى فرزند سهراب: ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 180 

مترمربع.
18973- محمد صمیمى فرزند سهراب: ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 160 

مترمربع.
18974- محمد صمیمى فرزند سهراب: ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 160 

مترمربع.
18975- شهره نوروزى فرزند على: ششــدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 160 

مترمربع.
18976- محسن محمدى راد فرزند عین اله: ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 

160 مترمربع.
18977- هاشــم نره ئى فرزند تقى: ششــدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 160 

مترمربع.
18978- محمدحسین گودرزى فرزند عبداله: ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 

160 مترمربع.
18979- هاشــم نره ئى فرزند تقى: ششــدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 160 

مترمربع.
18980- هلما پیراسته فرزند فریدون: ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 160 

مترمربع.
18981- خسرو فرهمنددندلو فرزند محمدعلى: ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 

160 مترمربع.
18982- خسرو فرهمنددندلو فرزند محمدعلى: ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 

160 مترمربع.
18983- هاشــم نره ئى فرزند تقى: ششــدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 160 

مترمربع.
18984- محمدحسین گودرزى فرزند عبداله: ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 

160 مترمربع.
18985- شهره نوروزى فرزند على: ششــدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 160 

مترمربع.
18986- رودابه مرادى حاجى دولو فرزند صفرعلى: ششــدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به 

مساحت 160 مترمربع.
18987- شهره نوروزى فرزند على: ششــدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 160 

مترمربع.
18988- رودابه مرادى حاجى دولو فرزند صفرعلى: ششــدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به 

مساحت 160 مترمربع.
18989- کبرى صفدرى حاجى دولو فرزند محمد: ششــدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به 

مساحت 180 مترمربع.
18990- رضا صفدرى حاجى دولو فرزند غالم شــاه: ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به 

مساحت 180 مترمربع.
18991- رضا ذیالب پور فرزند نصراهللا: ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده به مساحت 120 

مترمربع.
سوم : شماره هاى فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان

6392 - بهروز درویش پوریان فرزند حسین و رضوان على عابدى فرزند احمد بالسویه: ششدانگ 
قسمتى از یک باب خانه مجزى شده ازپالك 808 فرعى به مساحت 239,29 مترمربع که به انضمام 

قسمتى از پالك 3865 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه را مى دهد.
6394- ناصر کرمى پرزانى فرزند حسین: ششدانگ یک باب خانه قدیمى مخروبه مجزى شده از 

پالك 1307,1 فرعى به مساحت 167,15 مترمربع.
چهارم : شماره هاى فرعى از 4- اصلى مزرعه برزوك آباد

1904- محمدحسن عباسى فرزند عین اله: ششدانگ یک باب خانه به مساحت 213,58 مترمربع.
2701- جمشید ساعدى فرزند محمدجعفر و مملکت موسوى فرزند سید امان اله بالسویه: ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت 187,05 مترمربع.
2982- نصراله رحیمى فرزند حسنقلى: ششــدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده مجزى شده از 

پالك 2446 فرعى به مساحت 150 مترمربع.
2987- صدیقه کیانى فرزند بهادر: ششدانگ یک باب خانه به مساحت 100,61 مترمربع.

پنجم : شماره هاى فرعى از 21- اصلى مزرعه رشکنه
3286- فریفته خان احمدى فرزند ملک منصور: ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 

526 فرعى به مساحت 188,51 مترمربع.
3287- کامران خان احمدى فرزند ملک منصور: ششدانگ یک قطعه زمین مجزى شده از پالك 

526 فرعى به مساحت 177,99 مترمربع.
3289- علیرضا رضائى باغســرخى فرزند بختیار و زهره رضائى فرزند خداداد بالسویه: ششدانگ 
قسمتى از یک باب خانه محل گذر متروکه که به انضمام ششدانگ پالك 1590 فرعى جمعا تشکیل 

یک باب خانه را داده است به مساحت 33 مترمربع.
3294- فاطمه جوادى فرزند حسینعلى: ششدانگ یک باب خانه مجزى شده ازپالك 360 فرعى 

به مساحت 130,48 مترمربع.
3298- سیداسماعیل میرنیام شهرضا فرزند سیدمرتضى: ششدانگ قسمتى از یک باب خانه محل 
جوى متروکه به مساحت 19,32 مترمربع که به انضمام قسمتى از پالکهاى 1392 ، 1395 و 42 

فرعى باقیمانده که به شماره 2468 فرعى تبدیل شده جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ششم : شماره هاى فرعى از 23- اصلى مزرعه سودآباد

2958- نجما کاظم پور فرزند نعمت اله: ششدانگ یک باب خانه به مساحت 162,16 مترمربع.
3240- حسین همسایگان فرزند نعمت اله: ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1127 

فرعى به مساحت 58 مترمربع.
3258- نوشین طراحى فرزند محمدحسن نسبت به یک دانگ و نیم مشاع ، فهیمه عموهادى فرزند 
علیرضا نسبت به یک دانگ مشاع و علیرضا عموهادى فرزند کریم  نسبت به سه دانگ و نیم مشاع: 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور با اعیانى موجود در آن که قبال قسمتى از پالك 469 فرعى بوده 

است به مساحت 159,59 مترمربع.
3260- پیمان همتى فرزند نجفعلى: ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده مجزى شده از پالك 

179 فرعى به مساحت 197,75 مترمربع.
3261- محمدرضا همتى فرزند نجفعلى: ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده مجزى شده از 

پالك 179 فرعى به مساحت 201,49 مترمربع.
3262- محمدرضا همتى فرزند نجفعلى: ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده مجزى شده از 

پالك 179 فرعى به مساحت 211,80 مترمربع.

3263- پیمان همتى فرزند نجفعلى: ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده مجزى شده از پالك 
179 فرعى به مساحت 238,42 مترمربع.

3264- پیمان مدرسى فرزند ابراهیم: ششدانگ قســمتى از یک باب خانه محل گذر متروکه به 
مساحت 24,91 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالك 3216 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه 

را داده است.
هفتم : شماره هاى فرعى از 32- اصلى مزرعه دست قمشه 

3124- رضا ، حمیدرضا ، محمدرضا و علیرضا هرکدام نسبت به چهارده حبه و دو - پنجم حبه مشاع 
و شهناز و مهناز بالسویه نسبت به چهارده حبه و دو - پنجم حبه مشاع نام خانوادگى همگى اسماعیلى 
فرزندان عباس: ششدانگ قسمتى از یک باب خانه محل گذر متروکه که به انضمام ششدانگ پالك 
149 فرعى باقیمانده که به شماره 2531 فرعى تبدیل شده جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است 

به مساحت 50,28 مترمربع.
3125- سیداحمد طبائیان فرزند سیدکمال: ششدانگ قسمتى از یک قطعه زمین محصور محل گذر 
متروکه که به انضمام ششدانگ پالك 3080 فرعى باقیمانده جمعا تشکیل یک قطعه زمین محصور 

را داده است به مساحت 61,51 مترمربع.
هشتم : شماره هاى فرعى از 50- اصلى مزرعه اله آباد

3022- طاوس موسوى فرزند آیت اله: ششدانگ یک باب خانه به مساحت 91,77 مترمربع.
3025- رضا کریمى فرزند محمدرضا: ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 81 

فرعى به مساحت 182 مترمربع.
نهم : شماره فرعى از 106- اصلى مزرعه ارش آباد 

631- على فرجى فرزند رضا: ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 318 فرعى به مساحت 
174,17 مترمربع.

دهم : شماره هاى فرعى از 176- اصلى اسالم آباد
659- مارال صفرى نسب فرزند امامقلى: ششدانگ یک باب خانه به مساحت 319 مترمربع.

1023- مارال صفرى نسب فرزند امامقلى: ششدانگ یک باب مغازه که قبال قسمتى از پالك 475 
فرعى بوده به مساحت 22,15 مترمربع.

ج)امالکى که آگهى نوبتى آنها در موعد مقرر منتشر لیکن به واسطه اشتباه موثرى که در انتشار آن 
رخ داده  یا موجب آراء هیئت محترم نظارت یا دستور ادارى مستند به اختیارات تفویضى هیئت محترم 
نظارت موضوع بندهاى385 و 386 و 397 مجموعه بخشنامه هاى ثبتى تا  اول مهرماه 1365 منجر 

به تجدید آگهى شده اند
یکم شماره فرعى از 2-اصلى مزرعه فضل آباد

997-میالد آرامى فرزند محمدحســن نسبت به 0,101875 سهم مشــاع و ملیکا رهبرى فرزند 
مصطفى به والیت پدرش نسبت به 0,101875 سهم مشــاع از 5 سهم شش دانگ یکدرب باغ 
محصور  به مساحت 4 جریب که در آگهى قبلى نام و نام پدر مالک اولیه اشتباه منتشر گردیده است

دوم شماره فرعى از 3-اصلى مزرعه موغان
1116-مهین خانم شبانى فرزند حسین نسبت به ششدانگ  به استثناء بهاء یکهشتم اعیانى یک 

قطعه ملک 15 قفیزى که در آگهى قبلى نام پدر مالک اولیه آگهى نگردیده است.
به موجب ماده  16 قانون ثبت چنانچه کسى نسبت به امالك و رقبات  مندرج در این آگهى واخواهى 
داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین آگهى نسبت به آنهایى که تقاضاى ثبت شده به شرح ردیفهاى 
الف و ب  ظرف مدت 90 روز و نسبت به آنهایى که طبق  آراء هیات نظارت ثبت دفاتر  مربوطه شده 
به شرح ردیف ج  ظرف مدت 30 روز  دادخواست واخواهى خود را  به این اداره ارائه و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت ، معترض میبایست ظرف مدت 30 
روز  از تاریخ تسلیم اعتراض خود به این اداره  گواهى تقدیم دادخواست را از مراجع ذیصالح قضایى  
اخذ و به این اداره  تسلیم نماید  در صورتى که قبل از انتشار آگهى دعوایى اقامه شده باشد  طرف 
دعوا باید گواهى دادگاه را مشعر  بر جریان دعوا ظرف مدت مرقوم ارائه نماید اعتراضات یا گواهى 
طرح دعوا که بعد از مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر  ماده 16 و تبصره 
17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق  ماده 56 آیین نامه  قانون ثبت حقوق ارتفاقى  در موقع 
تحدید حدود  در صورت مجلس قید  و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین  نســبت به حدود و 
حقوق ارتفاقى  مطابق ماده 20 قانون ثبت  و تبصره 2  ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى 
معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول : روز شنبه 1401/05/01- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: دو شنبه 1401/05/31- م الف:1351449- مرتضى قدیرى-رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرضا/4/310

آگهى نوبتى  سه ماهه اول سال 1401- اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا

به موجب ماده 11  قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 اصالحى آیین نامه مربوط، 
امالکى که در سه ماهه اول سال 1401 تقاضاى ثبت آن ها پذیرفته شده و همچنین 
شماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیات نظارت آگهى آن ها باید تجدید شود 

مربوط به حوزه ثبتى بخش میمه را به شرح ذیل آگهى مى نماید :
شماره هاى  فرعى از شماره   1   اصلى واقع  در میمه 

4705- مهرداد اعظمى فرزند مهدى قلى خان ســه دانگ قطعــه زمین مزروعى به 
مساحت 1200  مترمربع واقع در دشت طوسه

13179- محمدرضا زمانى فرزند آقارضا ششــدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 
1148 مترمربع واقع در دشت التجاره

شماره هاى  فرعى از شماره  11   اصلى واقع  در وزوان
7502- شهربانو یوسفزاد فرزند عباس سه دانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 300 

مترمربع واقع در دشت میاندشت
شماره هاى  فرعى از شماره  26  اصلى واقع  در روستاى ونداده

2067- رضا عابدى فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 362/51 
متر مربع واقع در ونداده دشت بروانه

2176- على عابدى فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 742/35 
متر مربع واقع در ونداده دشت سر راه خسروآباد 

2445- حسین عابدى فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 360/84 
متر مربع واقع در ونداده 

2620- فاطمه عابدى و رضا عابدى و على عابدى فرزندان حســن بالســویه مشاعا 
ششدانگ قطعه زمین مزروعى  به مســاحت 695/16 متر مربع واقع در ونداده دشت 

جوى درازیان 
2912- محمد عابدى فرزند حسن سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعى 

قسمت مفروزى جنوبى به مساحت 1683/91 متر مربع واقع در ونداده 
4496- على مشرفى فرزند حاجى ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت3959/10 

مترمربع واقع در ونداده

4497- فاطمه مهدوى فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت900/80 
مترمربع واقع در ونداده

4498-خانم  حاجیه مهدوى فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 
970 مترمربع واقع در ونداده

4499- معصومه مهدوى فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 900 
مترمربع واقع در ونداده

4500- فاطمه صغرى مهدوى فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 
1801/34مترمربع واقع در ونداده

4501- زهرا بیگم خدابخشى فرزند موسى ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت  
01/ 443مترمربع واقع در ونداده

4502- فاطمه خدابخشى فرزند موسى ششــدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 
443 مترمربع واقع در ونداده

4503- خانم ملک نساء خدابخشى فرزند موسى ششــدانگ قطعه زمین مزروعى به 
مساحت 443 مترمربع واقع در ونداده

4504- رقیه خدابخشى فرزند موسى ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 443 
مترمربع واقع در ونداده

4505- جمیله خدابخش فرزند موسى ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 443 
مترمربع واقع در ونداده

4506- سکینه فرزانه فرزند حسین ششــدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 443 
مترمربع واقع در ونداده

4508- حسنعلى مشرفى فرزند حاجى ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 3800 
مترمربع واقع در ونداده

4509- معصومه مشرفى فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 1850 
مترمربع واقع در ونداده

4510- محمد على مهدوى فرزند حسن ششــدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 

2474 مترمربع واقع در ونداده
4511- حسنعلى خدابخشى فرزند حسین ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 

3380 مترمربع واقع در ونداده
4512- مهدى خدابخشى فرزند عباسعلى ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 

1943 مترمربع واقع در ونداده
شماره هاى  فرعى از شماره  30 اصلى واقع  در روستاى زیاد آباد

4425- دهیارى روستاى زیاد آباد  ششدانگ قطعه زمین به مساحت 3499/22 مترمربع 
واقع در زیاد آباد

4643- بهزاد طالبیان فرزند یداله  و محمدرضا و ایوب طالبیان  فرزندان عباس و ایوب  
بالسویه درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  بومکن به مساحت 200  مترمربع واقع 

در صحارى زیاد آباد
شماره هاى  32و33 اصلى قنوات علیا و سفلى   واقع  در روستاى زیاد 

آباد
32و33- فروغ و رویا و مهرى همگى باقى فرزند ان  رحمت اله بالســویه  یک سهم و 

یک دوم سهم از جمله 2114 سهم ششدانگ
شماره هاى  فرعى از شماره  35 اصلى واقع  در روستاى ازان

1889- ابراهیم على اکبرى فرزند خداداد ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 
285/21مترمربع واقع در ازان

2910- رحمت اله جبارى فرزند عزیزاله ششــدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت  
293/06مترمربع واقع در ازان

شماره هاى  فرعى از شماره  57 اصلى واقع  در مزرعه دولت آباد
92- داود پاك زاده فرزند حســین خان پنج دانگ قطعه زمین مشــجره به مساحت 

1845/35 واقع در مزرعه دولت آباد

93- احمد و غالمرضا و محمد رضا و خانم فتانه  شــهرت همگى پاك زاده فرزندان 
حاجى خان کما فرض اله  درششــدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 6588/40 

مترمربع واقع  در مزرعه دولت آباد

94- فریدون پاك زاده فرزند مهدى خان ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 
2060 واقع در مزرعه دولت آباد

شماره هاى  فرعى از شماره  78 اصلى واقع  در روستاى لوشاب
725- محمد تقى میرزائى فرزند محمدرضا پنج دانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 

852/92 واقع در لوشاب
شماره هاى  فرعى از شماره  152 اصلى واقع  در روستاى مراند

21-مرتضــى بانــى ابیانــه فرزند محمد ششــدانگ یک بــاب خانه به مســاحت 
332/03مترمربع 

لذا به موجب ماده 16قانون ثبت اسناد و امالك چنانچه کسى نسبت به امالك مندرج 
در این آگهى اعتراض(واخواهى ) داشته باشد نسبت به آنهایى که تقاضاى ثبت پذیرفته 
شده از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهى ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهى خود 
را تسلیم این اداره نموده و رســید دریافت دارد ضمنا معترض بایستى از تاریخ تسلیم 
اعتراض ظرف مدت یکماه مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه مراجع قضایى نموده و 
گواهى طرح دعوى اخذ و به این اداره تســلیم نماید ونیز طبق مــاده 17 قانون ثبت 
در صورتى که قبل از انتشــار این آگهى دعوایى اقامه شده باشد طرف دعوى بایستى 
گواهى دادگاه را مشعر بر جریان طرح دعوى ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات 
یا گواهى طرح دعوى که بعد از انقضا مدت اعتراض  مرقوم واصل شود طبق ماده 24 
قانون ثبت بال اثر اســت و مطابق ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد 
شد ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود و در 
صورتمجلس تحدید حدود قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حقوق 
ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و اصالحى آن پذیرفته خواهد شــد این آگهى در 
دو نوبت و به فاصله 30 روز از تاریخ اولین نوبت انتشار در روزنامه هاى چاپ اصفهان 
درج و منتشر میشــود. م الف: 1349959 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك بخشى 

میبد � مهدى ذکاوتمند/4/308

آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1401 



ورزشورزش 07074369 سال نوزدهمشنبه  1  مرداد  ماه   1401

03

دراگان اسکوچیچ که 21 تیر براى برگزارى جلسه با اعضاى 
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به ایران آمده بود، همان شب 
به اروپا بازگشت و طبق اعالم احسان اصولى قرار بود 30 
تیر بار دیگر به ایران بیاید. البته پس از قطعى شدن بقاى این 
مربى کروات روى نیمکت تیم ملى، برنامه او نیز تغییر کرد 
و اسکوچیچ روز پنجشنبه به ایران نیامد. ظاهراً قرار است او 
همچنان در اروپا بماند و با برخى بازیکنان لژیونر و مربیان 
تیم باشگاهى آنها دیدار کند. اسکوچیچ که 20 شهریور را 
براى شروع اردوى بعدى تیم ملى در نظر گرفته است، به 
احتمال فراوان قبل از 21 مرداد کــه تاریخ آغاز لیگ برتر 

است به ایران باز مى گردد.

بازگشت اسکو 
به تأخیر افتاد

01

تیم الوکره قطر که بــراى دومین فصل متوالــى از امید 
ابراهیمى در ترکیبش بهره خواهد برد در ادامه دیدارهاى 
دوستانه خود در اردوى آماده سازى پیش فصل جدید لیگ 
ستارگان در فنرباغچه ترکیه برابر تیم زسکا رومانى با یک 
گل مغلوب شد. تیم الوکره قطر پیش از این نیز در دو بازى 
دیگر تدارکاتى برابر حریفان ترکیه اى به یک پیروزى 3 بر 

یک دست یافته و متحمل شکست 2 بر یک شده بود.

دومین شکست
 یاران ابراهیمى

02

حسین طیبى که طى دو سال گذشته در تیم بنفیکاى پرتغال 
به میدان مى رفــت، با عقد قراردادى دو ســاله به پالماى 
اسپانیا ملحق شد. پالما فصل 
گذشــته به فینال مسابقات 
لیگ برتر اسپانیا راه یافت و 
با شکست برابر بارسلونا، به مقام 
نایب قهرمانى این رقابت ها رسید. 
به این ترتیب یــاران کاپیتان تیم 
ملى فوتسال در فصل آینده لیگ 
قهرمانان اروپا حضور خواهند 
داشــت. مســلم اوالدقباد 
دیگــر بازیکن 
ایرانى است 
که از فصل 
آینده در پالما 

به میدان خواهد رفت.

کوچ کاپیتان تیم ملى 
به اسپانیا

05

دیدار تیم ملى فوتبال بانوان ایران و ازبکستان با نتیجه یک 
بر صفر به سود ازبکستان خاتمه یافت. عباسپور، بهشت و 
پســندیده از داور بازى کارت زرد دریافت کردند. تک گل 
ازبک ها در دقیقــه 85 وارد دروازه ایران شــد. ازبک ها با 
پیروزى مقابل ایران عنوان قهرمانى را به خود اختصاص 
دادند. تیم ایران فقط با 7 روز تمرین راهى این مسابقات شد 

و عنوان نایب قهرمانى مسابقات کافا را کسب کرد.

نایب قهرمانى ایران در کافا

اشکان دژآگه شاگرد نکونام شد. کاوه رضایى با استقالل 
تمام کرد. پرسپولیس در تالش اســت تا از بین کاسیانو، 
کریم انصارى فرد و دیاباته یکى را به فهرســت مهاجمان 
این تیم براى فصل آینده اضافه کند. پس از منتفى شدن 
حضور گومیس در سپاهان خبر رسیده که شیخ آبى ها به 
جاى «شــیر فرانسوى» در لیســت خرید طالیى پوشان 

قرارگرفته است و... 
اگر این رونــد ادامه پیدا کنــد و این بازیکنــان را در کنار 
مهاجمانى همچون محمد قاضــى، محمدرضا خلعتبرى، 
پریرا، منشا، امین قاســمى نژاد، سجاد شهباززاده، پاتوسى 
و... قراردهیم، پر بیراه نیست اگر بگوییم با جمع کردن این 
فورواردهاى پا به سن گذاشته در یکجا مى توان «مدرسه 

پیرمردها» را تشکیل داد. 
این مهاجمان در فصل هاى گذشته که صدر جدول گلزنان 
لیگ را قرق کرده بودند و خط آتش تیم ها روى انگشــت 
آنها مى چرخید، پیشنهادهاى چشمگیرى از اقصا نقاط دنیا 
دریافت مى کردند اما به مرور زمان و به جبر افزایش سن، 
رفته رفته از اوج فاصله گرفتند و از مشتریان آنها کاسته شد؛ 
با این حال، این پیرمردها همچنان در لیگ ما خاطرخواه، 

فراوان دارند. 
سن باالى این قبیل فورواردها اگرچه در عملکرد آنها در خط 
حمله  لیگ هاى معتبر دنیا تأثیرگذار است و میزان کارآیى 
آنها را به طرز چشمگیرى پایین مى آورد اما در لیگ ایران 
قضیه 180 درجه فرق مى کند. اینجا هرچه مهاجم مسن تر 

باشد عالقه براى جذب او بیشتر مى شود و بمب بزرگ نقل 
و انتقاالت هم به حساب مى آید.

در لیگ هاى معتبر دنیا مهاجم همین که وارد دهه ســوم 
زندگى اش شــد باید به مرور خود را براى آویختن کفش 
هایش آماده کند. این قبیل مهاجمان اگر عالقه وافرشان 
به گلزنى آنها را راضى به خداحافظى از فوتبال در اوج نکند 
آن وقت راهى کشورهاى عربى مى شوند و وقتى که پول 
هاى شیخ نشین ها را پارو کردند و تاریخ انقضاشان در این 
کشورها هم به انتها رســید نوبت به ایرانى ها مى رسد که 

براى به خدمت گرفتنشان سرو دست بشکنند.
البته مهاجم پیر وطنى هم کم نداریم که نقطه مشترکشان با 
خارجى هاى مسن عالوه بر سن و ساالى باالیشان، همین 
ویژگى دنیاگردى آنهاســت. به این ترتیــب که این قبیل 
بازیکنان نیز مانند نمونه هاى خارجى، اکثراً در دوران جوانى 
با رؤیاى پیشرفت در فوتبال راهى کشورهاى اروپایى مى 
شــوند و پس از آن دورى در تیم هاى معتبر حاشیه خلیج 
فارس مى زنند و آخر ســر هم در ایران بخاطر بازگشــت 

پرافتخارشان(!) با فرش قرمز به استقبال آنها مى روند.
با همه اینها نمى توان به تیم هاى لیــگ برترى براى به 
خدمت گرفتن این مهاجمان مسن چندان خرده گرفت چرا 
که هم آن پیرمهاجمان خارجى و هم فورواردهاى مســن 
ایرانى، بارها با گلزنى هاى پیاپى خود ثابت کرده اند در لیگ 
برتر «دود از کنده بلند مى شود». شاهد این مدعا هم اینکه 
در سه دوره اخیر لیگ، سه تن از همین بازیکنان عنوان آقاى 

گلى را به خود اختصاص داده اند. 

با این تفاسیر، پر واضح است که مدعیان قهرمانى ترجیح 
مى دهند براى اینکه در کورس رقابت ها از رقبایشان عقب 
نیافتند، با به خدمت گرفتن این مهاجمان ششدانگ ولو پیر 
یا حتى مصدوم خط حمله تیم خود را تا پایان مسابقات بیمه 
کنند و حاضر نیستند ریســک اعتماد به جوان ترهاى بى 

تجربه را به جان بخرند.
با وجود این، نمى توان از این موضوع هم غافل شــد که تا 
همیشه هم نمى شود دل به دودى که از کنده ها بلند مى 
شود بست. چه بخواهیم چه نه، موتور گلزنى کاوه رضایى، 
انصارى فرد، دژآگه، پریرا، دیاباته، منشا، پاتوسى، گومیس، 
سجاد شهباززاده و... هم به مرور زمان به روغن سوزى افتاده 
و سرانجام روزى خاموش مى شود. اگر بخواهیم به همین 
روال ادامه دهیم و آینده تیم، لیگ و تیم ملى کشورمان را 
فداى کسب نتایج دلخواه در کوتاه مدت کنیم چشم باز مى 
کنیم مى بینیم مدرسه پیرمردهاى لیگ را هم از دست داده 

ایم بدون اینکه جانشین مناسبى براى آنها پیدا کنیم.
براى فرار از این فاجعه باید تیم هاى ایرانى از نتیجه گرایى 
محض فاصله بگیرند و کمى هــم حواس خود را معطوف 
بازیکن پرورى کنند. در ایران کم نداریم ستاره هایى که مثل 
طارمى، آزمون، جهانبخش، قلــى زاده، رضایى و انصارى 
فرد هستند و منتظر آسمانى براى درخشش اند. کافى است 
مربیان شــاغل در لیگ برتر در کنار استفاده از مهاجمان با 
تجربه به جوان ترها میدان دهند تا استعداد آنها هم شکوفا 
شود. پدیده هایى چون امیرحسین حسین زاده در جاى جاى 
این مرز پرگهر منتظر «فرهاد»هایى هستند که آنها را کشف 

مدرسه پیرمردهاى بى جانشین لیگ!

مرضیه غفاریان

04

تیم فوتبال پورتو در دیدارى دوســتانه و در حضور مهدى 
طارمى، مهاجم ایرانى خود مقابل آروکا قرار گرفت و توانست 
حریف خود را شکســت دهد. در این مســابقه که مهدى 
طارمى 90 دقیقه در ترکیب تیم خود حضور داشــت، تیم 

پورتو با نتیجه 5 بر یک از سد حریف خود گذشت.

پیروزى دوستانه
 یاران طارمى

ب و ى ر ر ب ىر ن ی ب
اسپانیا ملحق شد. پا
گذشــته به فینال
لیگ برتر اسپانیا را
با شکست برابر بارسلونا
نایب قهرمانى این رقابت
به این ترتیب یــاران کاپ
فوتسال در فصل آی ملى
قهرمانان اروپا حضو
داشــت. مســلم
دیگــر
ایرا
که
آینده
به میدان خواهد

مدافع راست سابق پرسپولیس اولین جلسات تمرینى خود را با انگیزه باال در سپاهان پشت سر مى گذارد.
رامین رضاییان یکى از مهمترین بازیکنانى است که این فصل توسط باشگاه سپاهان جذب شد تا به این 
ترتیب براى اولین بار از زمان انتقال به پرسپولیس، با پیراهن تیم ایرانى دیگرى آماده حضور در لیگ 

برتر خلیج فارس شود.
رضاییان که از سوى یحیى گل محمدى کنار گذاشته شد و درخواستى تمدید قراردادش وجود نداشت، 
پس از اینکه مدتى در تمرینات السیلیه حضور یافت، به ایران آمد و به سپاهان پیوست و حاال جانشین 

دانیال اسماعیلى فر است که با پیراهن پرسپولیس فصل جدید را شروع مى کند.
رضاییان که همین نکته، انگیزه اش را براى نمایش توانایى به تیم سابقش در بیشترین حد ممکن قرار 
داده، در تمرینات اخیر سپاهان با استقبال بسیار خوب هم تیمى هاى خود مواجه شده و حتى تونلى هم در 

لحظه ورودش به اولین جلسه تمرین درست شد.
نکته جالب اینکه او پیراهن شماره 9 سجاد شهباززاده را در تمرینات پیش فصل برتن کرده است.

باتوجه به شکل تهاجمى احتمالى تیم ژوزه مورایس، به عنوان یک دفاع کنارى نفوذى نقشى پررنگ در 
سپاهان خواهد داشت و باید دید که با وظایف دفاعى و تهاجمى خود چه مى کند.

تمرینات با انگیزه رضاییان در سپاهان

وینگر جدید سپاهان با انگیزه مضاعفى در تمرینات این تیم حضور دارد.
محمد على نژاد که پس از سه ســال موفق در آلومینیوم اراك تصمیم به جدایى از این تیم گرفت 

کرد، این روزها در تمرینات تیم جدیدش شرایط خوبى و سپاهان اصفهان را انتخاب 
دارد و ســعى مى کند با جلب نظر ژوزه مورایس، 
تبدیل به یکى از مهره هاى موثر طالیى پوشان در 

فصل پیش رو شود.
این بازیکــن که یکى از مهره هاى پر ســر و صدا 
در نقل و انتقاالت تابســتانى بــود و مورد 
توجه استقالل و ســپاهان قرار داشت، 
در نهایت طالیى پوشــان را انتخاب 
کرد و بــا دریافــت رضایت نامه از 
آلومینیوم راهى اصفهان شد و با 
این تیم قرارداد بست تا فرصت 
درخشش بیشــترى به دست 

بیاورد.
د  که بازى هــاى خوبى در على نژا
اراك انجــام داده و بــا آلومینیوم 

گل هاى متعــدد، بخاطر وجود پاس 
و زمینه ســازى دو گل در زدن گل تماشایى 

بازى جام حذفى مقابل پرسپولیس بیشتر بر سر زبان ها 
افتاده بود، حاال در تمرینات سپاهان نیز با انگیزه زیادى 
مشغول به کار است و مى خواهد جایگاه ثابتى در این تیم به 

دست بیاورد.
این وینگر تکنیکى و سرعتى که قصد داشت چالش جدیدى را با 
رفتن از آلومینیوم به سپاهان انتخاب کند، حاال در اردوى ترکیه زیر 

به تمرین است تا آماده مسابقات نظر مورایس مشغول 
مقابل تماشاگران اصفهانى لیگ برتر شــود و 

خودنمایى کند.

خودنمایى على نژاد 
با پیراهن طالیى پوشان اصفهان

هال سیتى در حضور مهاجم ایرانى خود با چهار 
گل برابر لستر سیتى شکست خورد.

اللهیار صیادمنش پــس از دو حضور ثابت در 
دیدارهاى تدارکاتى اخیرشان مقابل فنرباغچه 
ترکیه و ماالگا اســپانیا، در ســومین مسابقه 
دوستانه متوالى هال سیتى انگلیس نیز از ابتدا 

به میدان رفت و 90 دقیقه برابر لستر سیتى در 
ترکیب بود.

تیم فوتبال هال سیتى در حالى که صیادمنش 
را مثل دو بــازى قبل در ترکیب داشــت، از 
ساعت 23:15 چهارشنبه شب در یک مسابقه 
تدارکاتى به مصاف لستر سیتى انگلیس رفت 
که در این دیدار متحمل یک باخت ســنگین 

شد.
یاران صیادمنش که در ســه مسابقه دوستانه 
قبلى خود یک باخت مقابل فنرباغچه و دو برد 
متوالى برابر تیم زیر 23 سال برایتون و ماالگا 
اسپانیا داشــتند، در دیدار تدارکاتى برابر لستر 
سیتى نتوانســتند به این روند ادامه بدهند و با 

نتیجه 4 بر صفر شکست خوردند.
اللهیار، ستاره ایرانى هال سیتى پس از حضور 
90 دقیقه اى در دیدار اخیرشان مقابل ماالگا، 
در بازى برابر لستر سیتى نیز تا پایان در زمین 

بود.

شکست سنگین یاران صیادمنش

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده که در ساعت 10:00 
صبح مورخ  12 / 05 / 1401 در آدرس استان اصفهان - شهرستان شهرضا - بخش مرکزي - دهستان دشت - روستا شهرك صنایع 
شیمیائی ر-محله شهرك صنعتی رازي-خیابان فاز2-خیابان چهارم بلوك 27-پالك 0-طبقه همکف-  وکدپستى 8639115192  

تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطو فوق العاده:

1- انتخاب و تعیین سمت اعضاى هیات مدیره 2- تعیین وضعیت حق امضاء 3-انتخاب بازرسین اصلى و على البدل 4- تصویب 
ترازنامه

دعوت کننده: هیئت مدیره شرکت

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شرکت بهین افروزش صنعتى پارس پویا 
سهامى خاص ثبت شده به شماره 1883 و شناسه ملى 14006360891
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

نــادان را در نادانــى همین بس ، کــه مقــدار خویش   نمى شناســد. 
ســتونى که بــر بنیان تقوا  اســتوار شــود هرگــز فــرو نریزد و 
نمانــد.  تشــنه  شــود،  تقواســیراب  آب  بــه  کــه  اى  کشــته 
در خانه هاى خود آرام گیرید و با یکدیگر طریق آشــتى سپارید. 
از گناهان خود توبه کنید. هیچ ســتاینده اى جز پروردگارش را 

نستاید و هیچ مالمت کننده اى نباید جز خود را مالمت کند.
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شهردارى شاهین شــهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى تراش و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر به شماره 
2001094734000022 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

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

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

مواعد زمانى: 
ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/23

ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/13
ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/24

ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/05/25
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 

ضمانتنامه بانکى/ فیش نقدى به مبلغ 750,000,000 ریال 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 

شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزى- 03145225200 

  سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت دوم)
فراخوان عملیات اجرایى تراش و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر

م.الف:1351041

چاپ دومچاپ دوم

شهردارى شــاهین شــهر در نظر دارد فراخوان نگهدارى فضاى ســبز ناحیه جنوب شاهین شــهر به شماره 
2001094734000030 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

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

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

مواعد زمانى: 
ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/30 

ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/15
ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/25

ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/05/26
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 

(شرکت در مناقصه): 
ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 11,179,000,000 ریال 

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

سعید ابریشمى رادـ  شهردار شاهین شهر 

مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت اول)
نگهدارى فضاى سبز ناحیه جنوب شاهین شهر 

م.الف: 1354126

چاپ اولچاپ اول

شهردارى شــاهین شــهر در نظر دارد فراخوان نگهدارى فضاى ســبز ناحیه شمال شاهین شــهر به شماره 
2001094734000029 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

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

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

مواعد زمانى: 
ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/30 

ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/15
ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/25

ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/05/26
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 

ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 10,775,000,000 ریال 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 

شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزى، 03145225200 

  سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت اول)
نگهدارى فضاى سبز ناحیه شمال شاهین شهر 

م.الف:1354135

چاپ اولچاپ اول

آگهى تجدید مناقصه عمومى
 یک مرحله اى همزمان با ارزیابى (فشرده)

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى 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 همزمان با ارزیابى 

(فشرده) به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید. 

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شــرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت 
و حداکثر تا روز شنبه مورخ 1401/05/15 در سامانه فوق بارگذارى نماید و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  
ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان، ابتداى اتوبان چمران، ابتداى خیابان بعثت، امور برق منطقه هفت، دبیرخانه 

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 34122651 واحد مناقصات خانم سعادت پور و جهت آگاهى بیشتر 
در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن: 34122640 دفتر امور مهندسى تماس حاصل 

فرمایید.
جهت انجام مراحل 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 نشــانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه ســوال 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 آخرین مهلت ارائه 

پیشنهاد و تحویل 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 مطلقًا 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. 

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 
تحویل پاکات

تاریخ برگزارى 
مبلغ تضمینمناقصه

40114036-12001093851000005

تجدید مناقصه - 
بهینه سازى و نوسازى 

شبکه و انجام 
درخواست هاى مردمى 

(تک تیرى 1401) 
در محدوده امور برق 

منطقه 7

1401/04/301401/05/051401/05/151401/05/181,106,172,214

هیئت مدیره

شهردارى بهارستان به استناد مصوبه شماره 20/1/3863 مورخ 1401/2/28 قائم مقام شوراى اسالمى شهر بهارستان 
در نظر دارد بهره بردارى از خطوط اتوبوسرانى شهر بهارستان را از طریق بکارگیرى ناوگان بخش خصوصى به تعداد 

25 دستگاه به اشخاص حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. 

1ـ متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه مى توانند از تاریخ چاپ آگهى تا مورخ 1401/5/8 
نسبت به خرید اسناد مناقصه از سامانه خدمات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام نمایند. 

2ـ پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى سه شنبه مورخ 1401/5/18 که باید در سامانه 
خدمات الکترونیک دولت (ستاد) بارگذارى نمایند. 

3ـ گشایش پاکت الف و ب (ارزیابى کیفى و فنى) روز چهارشنبه 1401/5/19 
4ـ گشایش پاکت (ج) پس از اعالم نتیجه و ارسال صورتجلسه ارزیابى کیفى و فنى به کمیسیون عالى معامالت انجام 

خواهد شد. 
5ـ شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است. 

6ـ براى دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 36802841 داخلى 102 و 104 تماس فرمایید. 
7ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

آگهى مناقصه دو مرحله اى (نوبت دوم)

محمد شبانى -شهردار بهارستان 

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

تأمین اتوبوس و بکارگیرى (فعالیت) از ناوگان بخش خصوصى به تعداد 
2587,000,000,0001402014,350,000,000 دستگاه در خطوط اتوبوسرانى شهر بهارستان

م.الف:1350941

آگهى استفاده از حق تقدم موضوع ماده 169 الیحه اصالحى قانون تجارت شرکت صنایع رنگ ســپاهان پارسیان سهامى خاص ثبت شده به شماره 12909 و شناسه ملى 10260339297 در 
راستاى مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/04/29 مبنى بر افزایش سرمایه و رعایت ماده 169 اصالحى قانون تجارت بدینوسیله به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت مى رساند مقرر 
گردیده سرمایه شرکت از مبلغ 60/000/000 ریال تا مبلغ 1/800/000/000 ریال از طریق مطالبات حال شده سهامداران و از محل صدور سهام جدید افزایش و هر یک از سهامداران که تمایل به حضور 
در افزایش سرمایه را دارند بایستى حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ نشر آگهى جهت خرید سهام ناشى از افزایش سرمایه  به نسبت به سهام خویش هر سهم 29 سهم در شرکت هر یک سهم به 
ارزش 10000 ریال(از طریق مطالبات حال شده) اقدام نماید و به آدرس شهرك صنعتى موچه خورت فاز 1 خیابان 6 پالك 267 کدپستى 8333113478 جهت طلب خود مراجعه نمایند الزم به ذکر 
است چنانچه در پایان مهلت مقرر هریک از سهامداران نسبت به خرید سهام ناشى از افزایش سرمایه و استفاده از حق تقدم خویش اقدام ننمایند هیئت مدیره مجاز خواهد بود در صورت لزوم حق 
تقدم هاى استفاده نشده بابت افزایش سرمایه را به هریک از سهامداران یا غیرسهامداران که تمایل به خرید سهام دارند واگذار نماید و این انصراف به منزله سلب حق تقدم خویش در خرید سهام 

ناشى از افزایش سرمایه مى باشد.


