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غذاهاى ضرورى براى افراد باالى 40 سالچه افرادى بیشتر از شبکه هاى اجتماعى استفاده مى کنند؟ کاهش شدید صادرات زعفران سالمتتکنولوژى جهان نما

10 خوراکى که 
نگهدارى آنها در 

یخچال اشتباه است

جلوى راه اندازى پروژه بن - بروجن را مى گیریم
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شیب تند
 دزدى

تمام خوراکى ها چه در دسته طبیعى ها باشند و چه فرآورى 
شده، همگى براى جلوگیرى از فاسد شدن باید در دما و رطوبت 

خاصى نگهدارى شوند و این موضوع براى نگهدارى از 
خوراکى ها بسیار حائز اهمیت است. یک باور نادرست در مورد 

نگهدارى خوراکى ها در دماى پایین به خصوص یخچال...

 چه دزدى از تکه هاى شهر باشد و چه از اماکن و 
منازل، این روزها، قطار سرقت روى ریل سرعت 
افتاده تا آمارها در رابطه با دزدى سر به فلک بکشد. 
طى پنج سال گذشــته، پرتکرارترین پرونده ها از 
نگاه قوه قضاییه ســرقت بوده اســت؛ جرمى که 
آمار باالى آن باعث شده حاال به آن به عنوان یک 

مسئله اجتماعى نگریسته شود.
نیم نگاهى به اخبار و گزارش هاى مرتبط با سرقت 
در کشور نشــان مى دهد عالوه بر افزایش کمى 
سرقت، دزدى هاى غیرمعمول و عجیب و غریب 
هم افزایش یافته است؛ از سرقت کابل هاى برق، 

منهول هاى فاضالب، میلگردهاى...

نگذارید «ایفل» اصفهان را عزادار کندنگذارید «ایفل» اصفهان را عزادار کند
همه مى گویند فاجعه «پالسکو» در اصفهان تکرار مى شودهمه مى گویند فاجعه «پالسکو» در اصفهان تکرار مى شود
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معاون استاندارى اصفهان ضمن مخالفت با بارگذارى هاى جدید روى زاینده رود تأکید کرد؛

خداحافظى خاص سیدجالل
پس از صحبت هاى رضا درویش، مدیرعامل باشــگاه پرسپولیس مشخص 
شد که سیدجالل حسینى، کاپیتان این تیم دیگر در قامت بازیکن در زمین 
فوتبال حضور نخواهد داشت و قرار است به زودى او به عضویت کادر فنى 
سرخپوشان دربیاید. در همین رابطه باشگاه پرسپولیس به دنبال برگزارى 
یک بازى خداحافظى براى کاپیتان سیدجالل است و به احتمال فراوان این 

بازى پیش از آغاز لیگ بیست و دوم برگزار...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

شاه کلید سرقت
 همچنان دست سارقان است

گزارش عملکرد 
شهردارى نیک آباد 

در سال 1400

کشف 50هزار ُتن گندم احتکارشده در اصفهان
به همت نیرو هاى سازمان اطالعات سپاه و بازرسان جهاد کشاورزى صورت گرفت؛
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 پاتک سنگین طالیى پوش ها به آبى ها  پاتک سنگین طالیى پوش ها به آبى ها 
با به خدمت گرفتن محمد دانشگربا به خدمت گرفتن محمد دانشگر

شکار بزرگ سپاهان، شکار بزرگ سپاهان، 

3

3
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قیمت کالس هاى بازیگرى
 4 بازیگر معروف

حراج آثار هنرى یا 
قاچاق آثار هنرى؟!
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بازار پوشاك در سیطره 
قیمت هاى بى ضابطه

3

تاکسیران ها کرونا را 
فراموش کرده اند

اتوبوس هایى که 
باید داخل آنها سوخت! 
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آمار جرائم نیروهاى مسلح در اصفهان، پایین است استان

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شــهرضا در نظر دارد یک دستگاه سیلو 
سیمان مستعمل به ظرفیت تقریبى 80 تن را  از طریق مزایده عمومى به 

فروش برساند .
متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر و دریافت اسناد مزایده مى توانند 
از تاریخ درج آگهى به مدت ده روز کارى به دفتر تدارکات دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد شهرضا مراجعه و یا با شــماره  53292205-031 تماس 

حاصل فرمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا 

قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . 
کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهرضا

آگهى تجدید مزایده 

ت

3

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون برگزارى 
مناقصات و آیین نامه معامالت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به صورت مناقصه عمومى یک مرحله اى 
از بین پیمانکاران واجد شرایط که در ســامانه الکترونیکى دولت ثبت نام نموده اند، خریدارى نماید. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

  https://www.setadiran.ir/setad/cms پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت
دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز  شنبه مورخ 1401/04/25 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد 
فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان، چهارباغ عباسى، خیابان عباس آباد، ساختمان ستاد 
شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف، دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهاد مناقصه گرانى 

که بعد از مهلت مذکور اقدام نموده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34121486-031 واحد مناقصات و قراردادها و جهت آگاهى بیشتر 
در مورد الزامات، اطالعات و شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن: 34121268 کارشناس دفتر لوازم اندازه گیرى 

تماس حاصل فرمایید. 
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تمــاس 41934-021،دفتر ثبت نامــه: 88969737-021 و

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

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

آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید) 
ـ شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست 72 ساعت قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت 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. 
ـ پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

ـ پیشنهاد دهنده مى بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ثبت نام کرده باشد. 
ـ به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا 

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

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

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

واگذارى کلیه خدمات نصب، بهینه سازى و تست لوازم اندازه گیرى دیماندى و غیردیماندى

شماره مناقصه منطقه
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى اسناد 
مبلغ تضمینارزیابى کیفى

منطقه 5 (جنوب غرب) 
1401/04/26 4011402520010012110000111401/04/081401/04/141401/04/25و 6 (جنوب شرق)

ساعت 8 صبح
 1,780,000,000

ریال
منطقه 1 (مرکز)، 

1401/04/26 44011402620010012110000121401/04/081401/04/141401/04/25(شرق)، 7(شمال)
ساعت 9 صبح

 2,089,000,000
ریال

منطقه 2(شمال غرب)، 
1401/04/26 34011403020010012110000131401/04/081401/04/141401/04/25(غرب)

ساعت 10 صبح
 2,000,000,000

ریال
منطقه 8(نواحى جى)، 

9(نواحى جنوبى) و 
شهرستان هاى جرقویه، 
کوهپایه، هرند، ورزنه

4011403220010012110000141401/04/081401/04/141401/04/25 1401/04/26
ساعت 11 صبح

 1,866,000,000
ریال

اصالح و لکه گیرى معابر در 
کمشچه

عقب بودن طرح هاى 
تفصیلى تیران
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عقیلى در مسجد سلیمان؟ ورزش
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شناسایى قطعى 5 بیمار 
مبتال به وبا در کشور

کاهش شدید
 صادرات زعفران

خبرخوان
هدیه تهرانى برگشت! 

  برترین ها | هدیه تهرانى، بازیگر ســینما 
و تلویزیون، بعد از حواشــى یک کمپین، صفحه 
شخصى اش را در شــبکه اجتماعى اینستاگرام 
بست. چند روز پیش یکى از فعاالن خیریه که با 
هدیه تهرانى همکارى مى کرد با انتشار خبر بسته 
شدن موقت پیج این چهره نوشت: «خانم هدیه 
تهرانى به علت مشغله و فشردگى کارها به صورت 
موقت تنها صفحه رسمى خودشان را بستند.» این 
در حالى اســت که تهرانى روز یک شنبه 5 تیر با 
انتشار عکسى از خودش در استورى اینستاگرامش 

این فرضیه ها را رد کرد.

صداى مهیب زلزله
 در عمق آب

  همشهرى آنالین |جزیره کیش صبح 
روز شنبه شاهد وقوع زلزله اى شدید بود که طبق 
اعالم مرکز ژئوفیزیک تهران این زلزله به بزرگى 
5/6 در حوالى بندر چارك (هرمزگان) به در عمق 
22 کیلومترى زمین به وقوع پیوست. زمان وقوع 
این زلزله، چند غواص در سایت سازه ها مشغول 
غواصى بودند. یکى از آنها مى گوید: صداى مهیب 
زلزله در زیر آب به شــدت، بلند و دلهره آور بود، 
به حدى که مجبور شدیم گوشــمان را با دست 

نگه داریم!

ورود 2 زبان جدید 
  پانا | معاون وزیر آموزش و پرورش از ورود 
2 زبان آلمانى و فرانســه به مدارس غیردولتى از 
مهر امسال خبر داد. احمد محمودزاده اظهار کرد: 
براســاس فرموده مقام معظم رهبرى انحصار از 
زبان انگلیسى باید برداشته شود لذا صحبت هایى 
در این باره با ســازمان پژوهــش و برنامه ریزى 
آموزشى شده است که در این راستا آمادگى براى 
ورود دو زبان فرانســه و آلمانى در مدارس وجود 
دارد. وى گفت:  این دو زبان براى مهر امسال از 
پایه هفتم در مدارس غیردولتى وارد کتب درسى 

مى شوند.

«طبیب» بالتکلیف 
پیمان طالبى، گوینده رادیو و مجرى    صبا |
برنامه تلویزیونى «طبیب» با گذشــت یک هفته 
از پخش نشــدن این برنامه تلویزیونى در صفحه 
شخصى خود با انتشــار متنى از بالتکلیفى برنامه 
«طبیب» براى بازگشــت به آنتن شبکه خبر داد. 
تولید و پخش برنامه تلویزیونى «طبیب» شــنبه 
28 خرداد 1401 بعد از اظهارنظر کارشناس برنامه و 
اعالم اینکه یکى از دالیل شیوع آرتروز در ایرانیان 
نماز خواندن است، توسط معاونت سیما متوقف شد.

بزرگ ترین کاشف
 مواد مخدر 

  مهر | مشــاور دبیرکل ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر از تقدیم 12 شــهید طى سال گذشته 
در راســتاى مقابله با مواد مخدر خبر داد. سردار 
محمدمســعود زاهدیان با بیان اینکه بالغ بر یک 
هزار ُتن انواع مواد مخدر طى سال گذشته در کشور 
کشف شده اســت، افزود: این حجم از کشفیات 
سبب شده تا جمهورى اسالمى ایران بزرگ ترین 

کاشف مواد مخدر در جهان باشد. 

 سمند سورن در ناوگان 
تاکسیرانى

مهدى جمالى نژاد، معاون عمران    ایسنا | 
و توسعه امور شهرى و روستایى وزیر کشور گفت: 
دو خودروى مورد اســتفاده در حوزه تاکسیرانى 
تاکنون پژو405 و سمند پایه گاز سوز بوده است 
که با اعالم شرکت خودرو ساز و تأیید دولت تولید 
این دو خودرو از اردیبهشت ماه سال جارى متوقف 
شده اســت.اما با توجه به پیگیرى هاى صورت 
گرفته مقرر شده است خودروى سمند سورن از 
مردادماه در فرایند نوسازى تاکسى هاى فرسوده

 قرار گیرد.

دستگیرى 2 مدیر 
  ایسنا |دادستان عمومى و انقالب شهرستان 
خرمشهر خوزستان گفت: پس از دریافت گزارشاتى 
از سوى اداره اطالعات خرمشهر و با دستور قضایى، 
طى پرونده هــاى جداگانه دو َتــن از مدیران این 
شهرستان بازداشت شــدند. فاخر باوى افزود: یکى 
از این پرونده ها مربوط بــه تخلفات مالى در گمرك 
شهرستان خرمشهر است که مدیر کل اسبق آن به 
هویت «ح.غ» به اتهام فساد مالى دستگیر شده و در 
بازداشت است. باوى گفت: در یک فقره پرونده دیگر 
نیز، شهردار سابق خرمشــهر به هویت «ع.ك» به 

اتهام فساد مالى بازداشت شده است.

مشکل کجاست؟
  روزنامه جمهورى اسالمى|نــزدیک 
یکســال از وعده هاى شیرین گذشــته ولى نه تنها 
برجام احیا نشــده بلکه زندگى مردم بدجورى گره 
خورده است. این گره را آقایان به هر جا و هر چیز که 
نسبت بدهند فرقى نمى کند چون هر روز محکم تر 
و بازنشــدنى تر مى شــود. لبخند زدن به «سرگئى 
الوروف» و لقب «عالیجنــاب» دادن به «پوتین» 
هم این گره را باز نخواهد کرد. قطعًا با لبخند زدن به 
آمریکا هم این گره باز نخواهد شد زیرا اصوًال مشکل 
را نباید در مسکو و پکن و واشنگتن و لندن جستجو 
کرد، مشکل در همینجاســت، در فاصله گرفتن از 

سیاست موازنه بین المللى.

ریشه در خارج
  همشهرى آنالین |دادســتان کل کشور 
با اشاره به موضوع سوءاســتفاده از دختران نوجوان 
در شــیراز اظهار کرد: از این دختــران نوجوان در 
قالب تجمع سوءاســتفاده شــده بود و براى نظام 
جمهورى اســالمى ایران با تعداد زیادى شــهید و 
ســرمایه گذارى هاى فرهنگى زیبنده نیســت که 
چنین اتفاقاتى را شــاهد باشــیم. حجت  االسالم و 
المسلمین محمدجعفر منتظرى که در صحن شوراى 
شهر تهران سخن مى گفت با اشاره به اینکه برخى 
مأموریت در خارج از کشــور مانند آمریکا و استکبار 
دارند تا چنیــن اقداماتى را انجــام دهند و بابت این 
مسئله پول دریافت مى کنند، گفت: مدتى پیش زنى 
در یکى از خیابان ها برهنه حرکت کرده بود و پس از 
دستگیرى مشخص شــد این فرد در قالب دریافت 
پول از خارج از کشــور دســت به چنین اقدامى زده 
است. منتظرى خاطرنشــان کرد: براى پیشگیرى 
از چنین موضوعاتــى باید کار فرهنگى مشــترك

 انجام شود.

فرمول امیدوار ماندن! 
روزنامه «همشــهرى»، ارگان    برترین ها |
مطبوعاتى شهردارى تهران که از حامیان رسانه اى 
دولت رئیســى به شــمار مى رود، طى یادداشــتى 
فرمول ایجاد امید و نشــاط مردم ایران در شــرایط 
ســخت و وخیم اقتصادى را کشــف کرد! نویسنده 
این روزنامه نوشــت: پیشــنهاد مى کنم براى عبور 
امیدوارانه از دل ســختى ها پاى منبــر پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها بنشــینیم. در این زانوى ادب زدن، 
درس هاست براى این روزهاى ما. قدیمى ها حداقل 
با 7ایمان و باور اکســیرى، امید را در بال و مشقت 
رها نمى کردند. راز معنوى تر شــدن ملت ایران در 
کنار حوادث تلخ در همیــن حکیمانه هاى روائى و 

عرفانى است.

تشکیل وزارتخانه جدید 
   برترین ها|سخنگوى دولت از موافقت هیئت 
دولت با تشــکیل وزارت بازرگانى خبــر داد. على 
بهادرى جهرمى در حســاب کاربرى خود در توییتر 
نوشــت: « دولت با طرح تشــکیل وزارت بازرگانى 
موافقــت کــرد. از جملــه دالیل اعــالم موافقت 
تقویت و تجمیع ابزارهاى نظارتــى دولت بر بازار، 
کنترل مؤثرتر قیمت ها، تســهیل تجــارت و رونق 
تجــارت خارجى، سیاســتگذارى واحــد و چابکى 
در امــور بازرگانــى و حمایت جدى تــر از مصرف

 کننده بود.»

سرپرست اداره بیمارى هاى منتقله از آب و غذاى وزارت 
بهداشــت گفت: پنج بیمار قطعى مبتال به وبا در کشــور 

شناسایى شدند.
مریم مسعودى فر اظهار کرد: برخى از مسافران بازگشته از 
کشور عراق عالئم بالینى وبا را پیدا کرده اند. تا به این لحظه 
از بین موارد مشــکوك پنج نفر مبتالى قطعى به بیمارى 
وبا در کشور شناسایى شده اند. وى افزود: براساس تعریف 
سازمان جهانى بهداشت، طغیان زمانى اتفاق مى افتد که 
بخاطر انتقال محلى موردى از بیمارى وبا گزارش شــود؛ 
به همین دلیل باید مراقب بود تا بیمارى به وضعیت انتقال 

محله اى نرسد. 

سرپرست اداره بیمارى هاى منتقله از آب و غذاى وزارت 
بهداشــت گفت: افراد مبتال بخاطر ســفر به کشورهاى 
همجوار به این بیمارى مبتال شــده اند. وزارت بهداشت 
هشــدارهاى مراقبتى و بهداشــتى را به افراد و به ویژه 
مسافران داده است. وى افزود: وبا بیمارى است که حدود 
80 درصد بیماران مى توانند عالئم بالینى نداشته باشند یا 
اسهال خفیفى داشته باشند. حدود 10 الى 15 درصد اسهال 
متوسط دارند؛ اما حدود 5 درصد بیماران عالئم بالینى مانند 
اسهال خیلى شدید دارند. مســعودى فر گفت: در برخى 
از کشورهاى همجوار براســاس گزارش سازمان جهانى 

بهداشت آمار بیمارى وبا افزایش پیدا کرده است.

نایب رئیس شــوراى ملى زعفران از کاهش شــدید 
صادرات زعفران در ماه هاى اخیر خبر داد و گفت: فقط 
در فروردین ماه صادرات طالى سرخ 60 درصد کاهش 

یافته است.
غالمرضا میرى با بیان اینکه تا پایان ســال گذشــته 
صادرات زعفران 19 درصد کاهش یافته است، افزود: در 
دى و بهمن و اسفند 1400 صادرات زعفران به ترتیب 
58 درصد، 33 درصد و 38 درصد کاهش داشته است. 
میرى میزان کاهش صادرات زعفــران را در فروردین 
و اردیبهشــت 1401 به ترتیب 60 درصد و 19 درصد 

اعالم کرد.

این فعال بخش خصوصى با اشاره به دالیل این اتفاق، 
تأکید کرد: اگر شرایط به همین شکل ادامه داشته باشد، 
شاهد شــدت کاهش صادرات طالى ســرخ خواهیم 
بود. وى ادامه داد: عالوه بر این عنوان شــده که براى 
صادرات محصوالت کشاورزى و در بحث آب مجازى 

نیز نیم درصد تعرفه براى زعفران اعمال شده است.
میرى با اشــاره بــه اینکه بــا توجه به شــرایط فوق 
صادرکنندگان تمایلى به صادرات زعفران ندارند، تأکید 
کرد که قاچاقچى ها از این شرایط سوء استفاده و زعفران 
را از کشور خارج مى کنند و آن را 20 درصد زیر قیمت در 

بازارهاى هدف به فروش مى رسانند.

دریا قدرتى پور
 چه دزدى از تکه هاى شهر باشد و چه از اماکن و منازل، 
این روزها، قطار ســرقت روى ریل ســرعت افتاده تا 

آمارها در رابطه با دزدى سر به فلک بکشد. 
طى پنج سال گذشــته، پرتکرارترین پرونده ها از نگاه 
قوه قضاییه سرقت بوده است؛ جرمى که آمار باالى آن 
باعث شــده حاال به آن به عنوان یک مسئله اجتماعى 

نگریسته شود.
نیم نگاهى به اخبار و گزارش هاى مرتبط با سرقت در 
کشور نشــان مى دهد عالوه بر افزایش کمى سرقت، 
دزدى هاى غیرمعمول و عجیب و غریب هم افزایش 
یافته است؛ از ســرقت کابل هاى برق، منهول هاى 
فاضالب، میلگردهــاى پل ها و تأسیســات عمومى 
و خطرســاز گرفته تا گاوصندوق هاى میلیاردى و یا 
لباس هاى روى بند بالکن و تجهیزات سرویس هاى 
بهداشتى و گلدان. اینها همه باعث شده که سرقت هاى 
ُخرد در صدر بیشترین ســرقت ها در ایران و در ردیف 

دوم جرائم کشور قرار گیرد. 
بر اســاس گزارش ســالنامه آمارى ایران، در فاصله 
سال هاى 85 تا 97، میزان سرقت از اماکن خصوصى 
حدود 20 برابر شده اســت، یعنى طى 12 سال، شمار 
ســرقت از اماکن خصوصى تقریبًا 20برابر، ســرقت 
احشام و چهارپایان 7/6 برابر و سرقت لوازم خودرو 6/4 

برابر شده است. 
این گزارش همچنین نشان مى دهد که سرقت اتومبیل 
در این بازه زمانى 5/2 برابر، سرقت از منزل 4/4 برابر، 
سرقت از اماکن دولتى حدود 3/6 برابر و سرقت از مغازه 
سه برابر شده است. همچنین ســرقت موتورسیکلت 

افزایش 1/7 برابرى داشته است.
به این آمارها این را هم اضافه کنیم که شمار سرقت ها 
در سال 85 حدود 130هزار و 495 فقره بوده که ظرف 
یک دهه یعنى تا ســال 95 به 343 هزار و 425  فقره 
رسیده است. به این ترتیب تعداد سرقت ها در یک دهه 
یعنى در بازه زمانى سال 85 تا 95 حدود 2/6 برابر شده 

و این در حالى است که در سال هاى بعد از سال 95 باز 
هم سرقت ها رشد صعودى داشته است.

روز گذشته دو مقام عالى رتبه کشورى درباره افزایش 
وقوع سرقت ها در کشور اظهار نگرانى کردند. معاون 
اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه و سردار 
اشترى، فرمانده کل انتظامى کشور که هر دو در رابطه 

با افزایش وقوع سرقت ها ابراز تأسف کردند.
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع 
جرم قوه قضاییه درباره پرونده هــاى پرتکرار از نگاه 
قوه قضاییه گفت که یکى از جرایم بســیار مهمى که 
در 5 سال گذشته مهمترین جرم قوه را در حوزه کیفرى 
تشکیل مى داده بحث سرقت بوده که آمار باالیى دارد. 
او به آمارى هم اشاره کرد که نشان مى دهد روند سرقت 
در کشور افزایشى است: «در ســال گذشته آمار قابل 
توجهى در رابطه با سرقت داشتیم و 850 هزار پرونده در 
ارتباط با سرقت ثبت و سیصد و خرده اى هزار نفر هم 
در این رابطه توسط نیروى انتظامى دستگیر شده اند اما 

همه پرونده ها منجر به نتیجه نشده است.
همزمان با او، فرمانده کل انتظامى کشور نیز اعالم کرد: 
«امروز جرائمى در کشور از جمله سرقت وجود دارد که 
باعث نگرانى مردم در سطح جامعه شده است، بنابراین 
پلیس آگاهى فراجا باید به صــورت پیش رویدادى از 
وقوع برخى اتفاقات پیشــگیرى کند.» سردار اشترى 
خألهاى قانونى و پایین بودن هزینــه جرم را عاملى 
براى شیب صعودى سرقت ها دانسته و گفته الزم است 
سایر دستگاه ها نیز براى مقابله با سرقت همراه و یارى 

رسان باشند.
منظور او از دســتگاه هاى دیگر، وزارت کشور، وزارت 
صمت، وزارت اطالعات، وزارت نیرو، شهردارى و...بود 
که به گفته این مقام بلندمرتبه انتظامى بیش از پیش 

باید در ایجاد امنیت نقش داشته باشند.
پیش تر و در خردادماه امســال هم رضا مسعودى فر، 
قائم مقام معاونت اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم 
قوه قضاییه از آمارى پرده برداشــت که رشد 7 برابرى 

سرقت ها را نشــان مى دهد: «سال 1388 تعداد 200 
هزار سرقت به ثبت رســیده بود که متأسفانه این آمار 
براى ســال 1400 ناراحت کننده اســت؛ به نحوى که 
آمار یک میلیون و 400 هزار سرقت در سال 1400 به 
ثبت رسیده است و در طول 12 سال آمار سرقت در کل 

کشور 7 برابر شده است!»
28 اردیبهشت امسال در پى تصمیماتى براى کاهش 
ســرقت ها و افزایش امنیت مردم، نخستین نشست 
ستاد تخصصى پیشگیرى از جرم سرقت تشکیل شده 
و مقررگردید که هر ماه جلســات این ســتاد با حضور 
اعضاى آن مانند نیروى انتظامى، پلیس راهور، وزارت 
کشــور، وزارت صمت، وزارت اطالعات، وزارت نیرو، 
شهردارى و ... در معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع 
جرم قوه قضاییه برگزار شود، ستادى که قرار است این 
بار با رو شدن آمار ســرقت از تریبون هاى رسمى به 
حوزه سرقت ورود جدى داشــته باشند و با آگاه سازى، 
جامعه را نسبت به این جرم و این آسیب اجتماعى یارى 
برسانند. آســیبى که به گفته آسیب شناسان یک شبه 
به وجود نیامده اســت؛ بلکه، در طوالنى مدت شکل 

گرفته و محصول عملکرد سالیان متمادى مسئوالن و 
دولتمردان است. 

نباید فراموش کنیم ســرقت و دزدى معلول است و نه 
علت و تا زمانى که علت ها ریشــه یابى و حل نشود، 
معلول به قوت خود باقى مى ماند؛ بنابراین تا زمانى که 
وضعیت اقتصادى کشور در حد قابل قبولى ساماندهى 
نشــود، نه تنها امیدى به کاهش تعداد سارقان وجود 
ندارد، بلکــه باید منتظر افزایش ســارقان و حتى دزد 
اولى ها هم باشیم. ناگفته پیداست در سیستم اقتصادى 
و اجتماعى که جرم آفرین اســت، تکرار جرم نیز امرى 
طبیعى مى شــود و همین تکرار جرم، یک جرم اولى را 
تبدیل به مجرم حرفه اى مى کند. از سویى دیگر، سرقت 
یک آسیب اجتماعى است که درجه شدت و ضعف آن را 
مسائل اقتصادى جامعه تعیین مى کند. در واقع سرقت 
از آن گونه جرائمى اســت که ارتباط بســیار نزدیکى 
با بحران هــاى جامعه دارد. بحران هــاى اقتصادى و 
مشکالت معیشتى، افزایش شکاف طبقاتى، بیکارى 
و مشــکالت خانوادگى و... در گرایش افراد به سمت 

سرقت مؤثر است.

شاه کلید سرقت همچنان دست سارقان است

شیب تند دزدى

آرمان کیانى
آموزشگاه هاى بازیگرى چهره هاى مشــهور مانند داریوش 
ارجمند، هومن سیدى، امین زندگانى و امیر کربالیى زاده چه 
شرایطى دارند وچقدر شهریه مى گیرند؟ اگر مى خواهید پى به 
این موضوع ببرید، بد نیست شما را از اطالعاتى که گزارشگر 

روزنامه «خراسان» جمع آورى کرده است مطلع کنیم. 
هومن سیدى آموزشگاه بازیگرى بزرگى در تهران با نام «8 
میلیمترى» دارد که براى کالس هاى 100 جلسه اى ثبت نام 
مى کند که 10 کالس با 10 استاد مختلف را شامل مى شود. 
بخش بازیگرى این دوره را رؤیا نونهالى و هوتن شکیبا تدریس 
مى کنند. هزینه 100 جلســه کالس هم 22 میلیون تومان 
است و هنرجوها بعد از این 100 جلســه براى دوره پیشرفته 

ثبت نام مى کنند.
داریوش ارجمند هم یک آموزشــگاه بازیگــرى به نام «هنر 
ارجمند» دارد که 9 ماه دوره هــاى بازیگرى برگزار مى کند. 
دوره هاى بازیگرى انواع آموزش ها را دارد که فقط براى بخش 

بازیگرى، ارجمند حضور دارد. حضور در دوره هاى بازیگرى 
آموزشگاه داریوش ارجمند 15 میلیون تومان هزینه دارد.

امین زندگانى هم به همراه همســرش الیکا عبدالرزاقى یک 
آموزشــگاه بزرگ ســینمایى دارد. دوره هاى بازیگرى این 
آموزشــگاه در هفت ماه برگزار مى شــود که در سه ماه اول، 
روى یک نمایش نامه به تهیه کنندگى امین زندگانى و الیکا 
عبدالرزاقى کار مى شود و در انتهاى دوره هم اجرا خواهد بود. 
شهریه حضور در کالس ها براى مدت هفت ماه، 12 میلیون 

تومان است. 
امیر کربالیى زاده براى آموزش استندآپ کمدى یک آکادمى 
دارد که به آموزش اســتندآپ مقدماتى و پیشرفته مى پردازد. 
هزینه ثبت نام این دوره آموزشى در گروه عمومى و براى هر 
دوره مقدماتى و پیشرفته چهار میلیون تومان است. یعنى اگر 
جوانى عالقه مند ورود به بازار اســتندآپ کمدى باشد، براى 
شــرکت در هر دو دوره امیر کربالیى زاده باید هشت میلیون 

تومان بپردازد.

سهیل سنایى
در حالى که برگزارى هفتمیــن دوره حراج ملى 
ایران در شامگاه جمعه گذشته با جنجال همراه 
شده است، قرار است تنها به فاصله هفت روز از 
آن حراج، شانزدهمین دوره حراج تهران نیز جمعه 

همین هفته برگزار شود.
در این حراج هــا آثار متعددى از هنــر ایران در 
دوران قدیم یــا معاصر عرضه مى شــود که در 
کنار مستقبلین زیادى که به خود جذب مى کند، 
منتقدین کمى هــم ندارد. موافقیــن برگزارى 
حراج ها به گردش مالى باالى ناشــى از عرضه 
این آثار هنرى اشاره مى کنند که مى تواند تکان 
مهمى به بازار هنر کشور بدهد اما منتقدین، چوب 
حراجى که به این آثار مــى خورد را غیر قانونى و 
باعث تســهیل خروج آنها از کشور یا نگهدارى 
آثار پر ارزش در شــرایط نامناسب مى دانند. این 
انتقادها جداى از شــائبه اصالت آثار عرضه شده 
اســت که معمــوًال در هر دوره باعــث حرف و 
حدیث هایى مى شــود.اما بعد از آنکه روز جمعه 
هفته گذشــته هفتمین دوره حراج ملى ایران با 
فروش 42 میلیارد و 424 میلیون تومان آثار هنرى 
که بعضًا منســوب به دوره هاى  صفوى و قاجار 
هم بودند به کار خود پایــان داد، وزارت میراث 
فرهنگى رســمًا به برگزارى این حراج اعتراض 
کرد. این وزارتخانه اعالم کرد هیچ مجوزى براى 
این حراجى از سوى این وزارتخانه صادر نشده و 
موضوع درحال بررسى است. همزمان، سرپرست 
اداره کل موزه ها و اموال منقول تاریخى و فرهنگى 
هم اعالم کرد که هفتمین دوره حراج ملى هیچ 
مجوزى ازسوى این اداره کل نیز دریافت نکرده 
است. این در حالى اســت که مسئوالن حراجى 
مى گویند از ارشاد مجوز گرفته اند و این مسئله 
نشان مى دهد که این رویداد اجازه قانونى براى 
فعالیت داشته است.البته به نظر مى رسد هشدار 
مسئوالن میراث فرهنگى درباره برگزارى چنین 

حراج هایى بسیار فراتر از چیزى به نام «مجوز» و 
نگرانى از بابت قاچاق آثار هنرى فروخته شده به 

خارج از کشور باشد.
پیش از آغاز هفتمین دوره حراج ملى ایران ، 10 اثر 
با قیمت پایه باالى یک میلیارد تومان برآورد شدند 
و بیشترین قیمت تخمین زده شده به مجموعه 
قلمدان و پاکت نامه (21 قلمدان و 2 پاکت نامه) با 
قیمت 5 میلیارد و 500 میلیون تومان اختصاص 
داشت که در نهایت 9 میلیارد و 600 میلیون تومان 

فروخته شد.
در ایــن حراجــى همچنین پرده قــالب دوزى 
اصفهان متعلق به دوره قاجار بــا کمینه 100 و 
بیشــینه 120 میلیون تومان ارائه شــد که 130 
میلیون تومان به فــروش رفت. در چوبى متعلق 
به کارگاه میرزا آقا امامى نقاش شــهیر اصفهان 
در اواخر دوره قاجار نیز با کمینه 2 میلیارد و 500 
میلیون تومان و بیشینه 3 میلیارد تومان ارائه شد 
که 6 میلیارد تومان چکش خورد. وزارت ارشــاد 
معتقد است اگر سرانجام این آثار مهم تاریخى در 
آن سوى مرزها رقم بخورد خسارت بزرگى نصیب 

ایران خواهد شد.
در این میان، شــانزدهمین دوره حراج تهران نیز 
روز جمعه دهم تیرماه برگزار مى شــود و  دو اثر 
نقاشى متعلق به اوایل دهه 1340 و سال 1395 
هر دو اثر با کمینه و بیشنیه 6 تا 7 میلیارد تومان 
به عنوان گران ترین آثار این دوره چکش خواهند 
خورد. در این دوره از حراج120 اثر حضور دارد  که 
18 اثر با کمینه و بیشینه باالى یک میلیارد تومان 

قیمت گذارى شده اند.
24 دى ماه ســال 1400 پانزدهمین دوره حراج 
تهران با عنوان «هنــر معاصر ایران» با مجموع 
فروش 158 میلیارد و 890 میلیون تومان به کار 
خود پایان داد و مجسمه «شاعر نشسته» پرویز 
تناولى به قیمت 14 میلیارد و 600 میلیون تومان 

رکورد حراج را از آن خود کرد.

حراج آثار هنرى یا قاچاق آثار هنرى؟! قیمت کالس هاى بازیگرى 4 بازیگر معروف

غالمرضا  نورى، رئیس فراکسیون مستقلین والیى مجلس 
از احتمال محدودیــت نرم افزار هاى پر کاربرد فضاى مجازى 
با مصوبه اخیر مجلس خبر داد. نورى گفت: معنى مصوبه دو 
هفته قبل مجلس که تصمیمات شوراى عالى فضاى مجازى 
را از هرگونه دادخواهى و شکایت افراد مصون کرده این است 
که تمام نرم افزار هاى پرکاربرد در فضاى مجازى در معرض 

محدودیت هستند و کسى هم نمى تواند به آن اعتراض کند.
وى گفت: با این مصوبه عمًال موضوع فیلترینگ تمام ابزارهاى 

پرکاربرد فضاى مجازى مانند واتس اپ،  اینســتاگرام و بقیه 
موارد قابلیت اجرایى د ارد.  به گفته وى، اگر شوراى نگهبان هم 
مصوبه هفته گذشته مجلس درباره اصالح قانون آیین دادرسى 
و تشــکیالت دیوان عدالت ادارى را تأیید کند، هیچ شخص 
حقیقى و حقوقى نمى تواند شکایت کند که مثًال این تصمیم 
شما براى اقتصاد، کسب وکار، زندگى و گردش آزاد اطالعات 
و براى این بخش از حقوق اساسى ما مضر است و درخواست 

لغو آن را نمى توان داد .

احتمال فیلترینگ اینستاگرام و واتس اپ، به زودى
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افزایش زندانیان تحت پوشش 
پابند هاى الکترونیک 

آمار جرائم نیروهاى مسلح در 
اصفهان، پایین است

 واژگونى پژو پارس با
 12 سرنشین

مدیر روابـط عمومى اورژانـس اصفهـان از مصدوم 
شدن 12 تبعه افغان درپى واژگونى خودروى سوارى 
پژوپارس در اتوبان فـرودگاه، خبر داد. عباس عابدى 
اظهار کرد: حادثه واژگونى خودروى سوارى پژوپارس 
ساعت 7 بامداد دوشنبه ششم تیرماه به مرکز اورژانس 
اصفهان، گزارش شـد. وى با بیان اینکـه این حادثه 
در اتوبـان فـرودگاه محـدوده دینـان رخ داد، افزود: 
بالفاصلـه دو واحد امـدادى اورژانـس 115 به محل 
حادثـه اعـزام شـد. مدیـر روابـط عمومـى اورژانس 
اصفهان خاطرنشـان کـرد: درپى این حادثـه 12 نفر 
تبعه افغان شامل یک زن 35 سـاله، دو مرد 28 و 40 
ساله و 9 کودك با سن یک تا 15 سال، مصدوم و براى 
انجام اقدامات درمانى بیشـتر به بیمارسـتان کاشانى 

اصفهان، منتقل شدند.

قطع گاز در برخى نقاط
امروز سه شـنبه 7 تیرماه، گاز شـهرى خیابان هاى 
چهارباغ خواجو و آیت ا... سـید ابوالحسن اصفهانى 
از ساعت 8 تا 16 قطع است. رئیس اداره گاز منطقه 
2 شـهر اصفهان گفت: این قطعى به علت تعمیرات 
شـبکه گاز در خیابان چهاربـاغ خواجـو از محدوده 
چهارراه نقاشـى تا میـدان خواجو و سراسـر خیابان 
آیت ا... سـید ابوالحسـن اصفهانى اعمال مى شود. 
جواد قاهـرى افزود: مشـترکان حتما شـیر مصرف 
گاز را قطـع و پـس از وصل شـدن گاز، مجـددا آن 

را باز کنند.

کشف 50هزار تن گندم 
احتکارشده در اصفهان

نیرو هـاى سـازمان اطالعـات سـپاه پاسـداران 
انقالب اسـالمى و بازرسـان جهاد کشـاورزى 50 
هـزار تـن گنـدم دولتـى احتکارشـده را در یکى از 
کارخانه هـاى تولیـد آرد حومـه اصفهـان کشـف و 
ضبط کردنـد. صاحب ایـن کارخانه سـهمیه گندم 
دولتـى را دریافـت کـرده بـود تـا بـه آرد یارانه اى 
تبدیـل و بـه نانوایى هـا عرضه کنـد امـا موجودى 
گندم دولتى دریافت شـده را صفر اعـالم کرده بود. 
وى مدعى شـده بـود ایـن گندم هـا را از بـازار آزاد 
تهیه کرده اسـت، امـا هیچ سـندى مبنى بـر خرید 
از بـازار آزاد ارائـه نـداد. گندم هاى دولتـى در یک 
سـوله به ارتفاع 15 متر و عرض 45 و طول 50 متر 
و یک مخزن در عمق 16مترى زمین احتکار شـده 
بود و میزان ایـن تخلف 555 میلیـارد تومان اعالم

 شده است.

3 فرد مبتال به تب کنگو
 بهبود یافتند

مسوول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان 
گفت: سـه فرد مبتـال به تـب کریمه کنگو سـاکن 
شهرستان فریدونشهر پس از گذراندن دوره درمان 
بهبود یافتنـد و تا کنـون مـورد دیگـرى از ابتال به 
این بیمارى نداشـتیم. رضـا فدایى افـزود: احتماال 
این افـراد از دام آلوده بـه این بیمارى مبتال شـدند 
و ممکن اسـت کنه آنها را گزیده باشـد یا با گوشت 

آلوده سر و کار داشتند.

کشف13 ُتن پنیر احتکارى در 
اصفهان 

رئیس پلیـس امنیـت عمومـى فرماندهـى انتظامى 
استان اظهار داشـت: ماموران اداره نظارت بر اماکن 
عمومى پلیـس امنیـت عمومى فرماندهـى انتظامى 
اسـتان اصفهان در پى کسـب خبرى مبنى بر احتکار 
تعداد زیادى پنیر در یکى از شرکت هاى لبنى موضوع 
را در دستور کار خود قرار دادند. سرهنگ محمدحسن 
اسماعیلى افزود: ماموران به همراه کارشناسان اداره 
بهداشـت و اداره صمـت از انبـار این شـرکت بازدید 
کردند کـه در نتیجه این عملیات 13 تـن پنیر احتکار 
شده که به صورت غیربهداشتى نگهدارى شده بودند 

کشف شدند.

دریا قدرتى پور
سیم هایى در هم تنیده، مثل تارهاى عنکبوت؛ نمایى 
که در هر چهار طبقه پاســاژ ایفل- ســاختمان جان 
سخت و بالکشــیده از گذشــته اى دور - مثل آتش 
زیرخاکسترند. اهالى پاساژ نگرانند. آنها مى گویند اگر 
این سیم ها یک جرقه بزند یا قطره اى آب به آنها برسد، 
کل پاساژ مى رود روى هوا. از پنج سال پیش که آتش 
به جان پالسکو افتاد و اهالى ایفل الشه به خاك افتاده 
پالسکو را دیده اند، ترسیده اند. آنها مى گویند ایفل با 
اینکه سه سال کوچک تر از پالسکو است، بعید نیست 

با وضعیتى که دارد به سرنوشت پالسکو دچار شود. 
مغازه داران از خطرها اطالع دارند. هر کدامشان صبح به 
صبح اشهدشان را مى خوانند و مى آیند اینجا آب و جارو 
مى کنند و به امید کاسبى کارشان را شروع مى کنند، 
اما از روزى که متروپل در آبادان ریخت، باز خاطرات 
ریختن پالســکو هم براى آنها تازه شــده است. آنها 
ویرانه هاى متروپــل را که دیده اند، یاد خودشــان و 
پالسکو افتاده اند و ترس هایشان بیشتر هم شده است 
اما نمى تواننــد بروند. کوچ کردن و بســتن مغازه ها، 

مساوى است با بیکار شدن. 
شــهردارى هم تنها کمکى که کرده، تعمیرات جزئى 
بوده که چند وقت پیش به واســطه ایجاد محلى براى 
بازى کودکان انجام داده است. یک سو جلسه است و 
جلسه و جلسه، یک سو نگرانى است و نگرانى و نگرانى. 
یک طرف بحث و رایزنى و اســتناد به فالن قانون و 
بهمان تبصره است، یک طرف دو دو تا چهارتاى خرج 
و مخارج زندگى؛ آن سو مسئوالن ایستاده اند و این سو 

مردم، کسبه اى که سابقه اى طوالنى در ایفل دارند.
کســبه اما جانــب شــهردارى را نمى گیرنــد، آنها 
مى خواهند این وضعیت درست شــود و دیگر تنشان 
نلرزد. به گفته خودشــان مشــکل اینجاست که آنها 
بین این بلوك هاى سیمانى همه چیزشان را گذاشته 
اند و اگر کارشان تخته شــود نمى توانند جواب زن و 

بچه هایشان را بدهند. 
حاال زیرزمین ایفل، جایگاهى شده براى بازى بچه ها. 
بازارى هاى ایفل مى گوینــد اینجا خطرناك تر از آن 
است که بچه ها بیایند، سیم ها هر لحظه ممکن است با 
جرقه اى، تمام تن پاساژ را به آتش بکشد اما هیچکس 

گوشش بدهکار نیست.
 «هزینه ها تا ده ســال پیش کمتر بود و اگر تعمیرات 
مى شــد حاال اینقدر هزینه ها باال نمى رفت.» این را 
پیرمرد خیاطى مى گوید که بــه قول خودش 55 بهار 
را توى همین پاســاژ دیده و براى مشــتریانش لباس 
نو دوخته است. انگشت اشــاره اش مى رود به سمت 
ســیم هایى که مثل مارهاى ســیاهى به هم پیچیده 
و درهم و برهم شــده انــد: «کاش کارى مى کردید! 

بنویس اینجا خطرناك است. شاید فرجى شد و آمدند 
این وضعیت را بسامان کردند.» لهجه غلیظ اصفهانى 
دارد و وقتى مى خواهــد کنتورهایى که به ردیف روى 
دیوار نصب شده را نشان بدهد از پشت صندلى اش بلند 
مى شود و به دقت الشه هاى در هم ریخته سیم ها را 
که برخى هایشان با وصله و پینه به هم پیوند شده اند 
نشان مى دهد: «بنویس، بنویس ما همه با ترس و لرز 
مى آییم اینجا.آتش نشانى ده ها بار آمده اینجا. خرجش 
باالســت، شــوخى که نیســت. هیچکس همکارى 
نمى کند، کسبه ندارند که بدهند، وگرنه جانشان را که 

روى اینجا نمى گذاشتند.» 
به دوچرخه اش اشــاره مى کند که توى مغازه پارك 
شده: «این را مى بینى! هر بار که بوى سوختگى حس 
مى کنم دوچرخه ام را برمــى دارم و فرار مى کنم. هر 

لحظه ممکن است اینجا آتش بگیرد.» 
سه مرد جوان ایستاده اند و به حرف هاى پیرمرد گوش 
مى دهند. زل زده اند به سیم هایى که هر کدام مسیرش 
مى رسد به مغازه هایى که متفاوت از مغازه پیرمرد است 
و با دکورهاى متفاوت ترى تزیین شــده است اما گرد 

قدمت از سر و کولشان باال مى رود. 
از پشــت شیشــه لک گرفته مغازه پیرمرد، چشــم 
مى دوزیم بــه بوتیک ها، به آن مانکن هاى ســرحال 
داخل ویترین هایى که لباس تابستانى تبلیغ مى کنند. 
پاساژ، سوت و کور است، در پیچ وخم راهروها و خلوتى 
زیرزمین. سنگینى کسادى کار، بیشــتر روى دلمان 

تلنبار مى شود.
بقیه مغازه داران هم نگاهشان سرد است. آنها نگرانند 
که این پاساژ هم یک روز براى همیشه با خاك یکسان 

شود و تنها خاطره تلخى از آن برجا بماند. 
یکى از مغــازه دارهایى که به تازگــى اینجا آمده مرد 
جوانى است که کلمه «مجبوریم» را محکم و صریح 
مى گوید. وقتى مى پرسیم نمى ترسید که اینجا آتش 
بگیرد؟ با طمأنینه مى گوید: «وقتــى بار زن و بچه و 
اجاره روى دوشت باشد با هر چیز دیگرى مى سازى؛ 
جانمان را مى گذاریم کف دســتمان مى آییم صبح به 

صبح اینجا.»   
از کسبه معمولى گرفته تا اعضاى هیئت مدیره پاساژ، 
همه، دغدغه معیشــت دارند. یکى ازکســبه قدیمى 
مى گوید: «چرا نباید گله مند باشیم وقتى مى بینیم که 
برخى از این سیم ها ممکن است با یک جرقه کوچک 

همه چیزمان را به باد بدهد؟» 
متروپل آبادان که فرو ریخت، دل این فروشــندگان، 
براى بار دوم بعد از پنج سال باز هم ریخته. آنها نگرانند 

که پاساژ ایفل به سرنوشت پالسکو دچار شود.
طبقه دوم و ســوم و چهارم پاســاژ هم کمى از طبقه 
اول ندارد. آنجا تکرار طبقات قبلى اســت، هر طبقه با 

چندین کنتور برق و سیم هایى که مثل مارهاى سیاه 
به هم پیچیده اند، محاصره شده اند.  بیشتر مغازه ها، 
قدیمى و دست نخورده اند با همان دکورهایى که از سه 
دهه پیش هنوز مانده اما بعضى ها ساده و بى تکلف و 
امروزى تزیین شده اند. آدم زاده یکى از قدیمى هاى این 
پاساژ است، یکى از همان هایى که اینجا سرقفلى دارد. 
او از بالتکلیفى پاساژ مى گوید؛ بالتکلیفى که مانده بین 

مغازه دارها و شهردارى.
از وقتى حاج میرزاعلى روغنى، ایفل را ســاخت و این 
مغازه ها را فروخت، سرقفلى دارها سالیان سال است 
این مغازه ها را پاخور کــرده اند و نمى توانند به راحتى 
بگذارند و بروند. هر صبــح کار به روال عادى در اینجا 
شروع مى شود و خبرى از مقاوم سازى و ایمن سازى 

ساختمان هم نیست. 
پارچه هاى ملیله بافى مغازه آدم زاده روى هم به ردیف 
چیده شــده و نماى منظمى از آنهــا از در کوچکى که 
به اتاقکى سه در دو، باز مى شــود، پیداست. آدم زاده 
مى گویــد: «خیلى از کاســب هاى اینجا، مســتأجر 
شهردارى هســتند.» ابرو در هم مى شکند و از باالى 
عینک ته استکانیش مى گوید: «اگر این مغازه را ببندند 
کســبه از کجا نان دربیاورند؟ بعِد عمرى خاك اینجا 
را خوردن همین اســت که مى بینى. کار کساد است. 

مشترى نیست. نانمان شده بخور و نمیر.»
 بازار کساد، کار کســاد، همه چیز کساد. آنها مجبورند 
یکى را انتخاب کنند؛ یا اینجا آوار شود روى سرشان یا 
بگذارند و بروند و این بار زندگى آوار شود روى سرشان. 
ناامیدى از سر و کول همه شان باال مى رود؛ اجاره ها 
زیاد است و دستشــان خالى از مشت مشت چک هاى 

برگشتى است.
تک تک مغازه ها چه قدیمى ها و چه جدیدترها همه 
به این درد دچارند و این درد باعث شده نتوانند جانشان 
را بردارند و بروند. آنها تعهد دارنــد به زندگى و روزى 
خانواده هایشان. در ایفل بیشــتر از 100 مغازه است 
که اگر هر کدام از مغازه داران یک شــاگرد هم داشته 
باشند، حدود 200 نفر نان سفره شان را از این پاساژ در 
مى آورند و با توجه به گرانى و تورم نمى توانند کارشان 
را رها کننــد و بروند. همین موضوع باعث شــده که 
خیلى از کسانى که در این پاساژ قدیمى اصفهان، کار 
مى کنند قید جانشــان را بزنند و براى کاسبى ناچیزى 
هم که شــده از صبح تا شب پاتوقشــان اینجا باشد 
اما در پرداخت هزینه براى مقاوم ســازى و تعمیرات 
برق بمانند. بماند که اینجا ضربه هــاى مالى زیادى 
مى خورند و کسادى بازار در دریاى غمبار ایمن نبودنش 
گم مى شود اما ایفل، آبستن حادثه است و معلوم نیست 
تا کى بتواند زیر بار این همه ناامنى کمر خم نکند و مثل 

پالسکو فرو نریزد. 

همه مى گویند فاجعه «پالسکو» در اصفهان تکرار مى شود

نگذارید «ایفل»
 اصفهان را عزادار کند

رییس سازمان قضایى نیروهاى مسلح اصفهان گفت: آمار 
جرائم نیروهاى مسلح در استان نسبت به جرائم عام، بسیار 

پایین است.
سیدمحسن بنینى روز دوشــنبه در جمع خبرنگاران افزود: 
این در حالیست که استان اصفهان داراى گستردگى حضور 
نیروهاى مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروى انتظامى و وزارت 
دفاع اســت. دادســتان نظامى اصفهان نیز گفت: یکى از 
اهداف مهم در رسیدگى به جرائم نیروهاى مسلح، تالش 
براى صیانت و حفظ اقتدار آنهاست. حیدرعلى نصر اصفهانى 
افزود: پایین بودن آمار جرائم نیروهاى مسلح در استان ناشى 
از وجود نظم بین آنهاست. وى ادامه داد: عالوه بر آگاه سازى 

در زمینه صیانت از نیروهاى مسلح، نظارت هاى مستمر از 
سوى ضابطان نظامى در یگان ها نیز صورت مى گیرد.

دادســتان نظامى اصفهان افزود: نظارت و حضور مستمر 
در کالنترى ها و دیگر نیروهاى نظامــى که دار اى ارتباط 

بیشترى با مردم هستند، بسیار بیشتر است.
معاون قضایى ســازمان قضایى نیروهاى نیروهاى مسلح 
اصفهان نیز گفت: پیشگیرى از جرائم در قالب اطالع رسانى و 
آگاه سازى از قانون جرائم و مجازات نوعى پیگیرى محسوب 
مى شود. وى یادآور شــد: جرائم خاص مرتبط با نیروهاى 
مسلح که حین خدمت یا در ارتباط با خدمت آنها روى مى دهد 
در صالحیت رسیدگى سازمان قضایى نیروهاى مسلح است.

مدیر کل زندان هاى استان اصفهان گفت: طى سه ماه 
اخیر آمار زندانیان تحت پوشش پابند هاى الکترونیک 

نزدیک 75 درصد رشد داشته است.
علیرضابابائى دربــاره اجراى طرح پابنــد الکترونیکى 
گفت:اجراى این طرح یکى از دســتاورد هاى مهم سند 
تحول قضایى کشــور بوده که در همین راستا در سال 
1400 با اجراى این طرح تعداد 509 نفر و در ســه ماهه 

گذشته نیز 115 نفر را شامل شده است.
به گفته او اجراى دادرســى الکترونیک در زندان هاى 
اســتان از جمله اقدامات موثر وخوبى است که با هدف 
پیشگیرى از آســیب هاى احتمالى اجرایى گردیده و در 

سال 1400 تعداد 33255 نفر و در سال جارى نیز 6993 
نفر را شامل که درسال 1400 حدود 71 درصد رشد و در 
طى مدت سه ماهه گذشته امسال نیز حدود 75 درصد از 

اعزام ها بصورت الکترونیکى برگزارشده است.
به گفتــه بابایى در ســال 1400 با همــت و تالش و 
تعامل و مشــارکت اعضا کمیســیون عفو استان تعداد 
1238 نفر مشمول عفو شده اندو در سه ماهه اول سال 
جارى نیز 96 نفر از تســهیالت عفو مــوردى بهره مند 
شــده اند. او گفت: در سال گذشــته 491 نفرو در سال 
جارى 90نفر از زندانیان غیر بومى به اســتان هاى خود 

منتقل شده اند.

نصف جهان   بازار پوشاك در حال حاضر در آشفتگى 
به ســر مى برد و هر مغازه دارى بــه دلخواه براى 

خودش قیمت تعیین مى کند.
با توجه به اینکه موضوع قاچاق در پوشاك بیش از 
سایر کاالها مطرح است، مغازه داران با این عنوان که 
برخى از لباس ها مارك دار و خارجى است آنها را با 
قیمت هاى گزاف و غیر واقعى به فروش مى رسانند.

عدم نظارت بر بازار پوشاك باعث شده که این بازار 

پر شــود از برندهاى ترکى و چینى که متناسب با 
نیازهاى داخلى نیســت و همچنین به تولید داخل 

ضربه هاى زیادى را وارد مى کند.
از سویى دیگر مردم بر این باورند که پوشاك خارجى 
از کیفیت بیشــترى هم برخوردار است و به همین 
خاطر برخى از فروشگاه ها با زدن برچسب هاى غیر 
واقعى بر روى لباس هاى ایرانى از این آشفته بازار 

سود مى برند. 

بازار پوشاك در سیطره قیمت هاى بى ضابطه 

نصف جهــان   بر اساس طرح فاصله گذارى اجتماعى 
در دوران اوج کرونا مقرر شد که هر تاکسى حداکثر سه 
مسافر سوار کند؛ دو مسافر در صندلى هاى عقب و یک 
مسافر در صندلى جلو. اما این طرح با فروکش کردن 
کرونا رعایت نمى شود و شــواهد نشان مى دهد که 
تاکسیران ها به این بهانه که شرایط اقتصادى مناسبى 

ندارند چهار مسافر سوار مى کنند.

این موضوع در حالى اتفاق مى افتد که همچنان این 
طرح پابرجا بوده و تاکســیران ها موظف به رعایت و 

اجراى آن هستند.
برخى از شــهروندان زمانى که به ایــن موضوع خرده 
مى گیرند، راننده ها مى گویند اگر از این موضوع ناراحت 
هستید مى توانید با پرداخت پول بیشتر به شکل دربست 

تاکسى بگیرید وگرنه چهار مسافر سوار مى شوند.

تاکسیران ها کرونا را فراموش کرده اند

 نصف جهان  شهردار کمشچه از اصالح کوچه جهاد 
و لکه گیرى معابر این محله خبر داد. محمد طرمه 
فروشان طهرانى به عملیات زیرسازى محله حسینیه 

چهارده معصوم(ع) نیز اشاره کرد و افزود: در همین 
زمینه و از ابتداى سال جارى تاکنون نیز شهردارى 
کمشچه اقدام به آسفالت کوچه اقاقیا هم کرده است.

اصالح و لکه گیرى معابر در کمشچه

نصف جهــان   در حالى که هر ســال بهــاى کرایه 
اتوبوس هاى شــهرى افزایش مى یابد، تابستان 
امسال این موضوع به شــکل چراغ خاموش اتفاق 
افتاد و در حالى که هیچ مقام رسمى فرماندارى در 
رابطه با مصوبه افزایش قیمت بلیت اتوبوس مصوبه 
شوراى شهر صحبتى نکرده است قیمت هاى بلیت 

اتوبوس چند روزى است گران شده است.
نکتــه جالــب اینجاســت کــه افزایــش قیمت 
بلیت هاى اتوبــوس در حالى اتفاق مــى افتد که 
معموًال اتوبوس ها در این روزهاى گرم تابســتانى 
از وجود کولر و وسایل سرمایشى محروم هستند و 

به این خاطر که پنجره هاى این اتوبوس ها طورى 
طراحى شده اند که اتوبوس باید کولر داشته باشد، 
قادر به باز شدن نیستند و اتوبوس ها وقتى با خیل 
جمعیت روبه رو مى شــوند تبدیل بــه جعبه هاى 
آدم سوزى مى شوند که در خیابان ها تردد مى کنند.

شــهروندان اصفهانى از این موضوع گله داشته و 
اعالم مى کنند در زمانى که نــاوگان حمل و نقل 
عمومى از لحاظ امکانات صفر اســت و با افزایش 
قیمت بلیت هــا هم تغییرى در امکانات و ســطح 
کیفیت آنها نمى شود چطور انتظار مى رود که مردم 

نسبت به این موضوع بى تفاوت باشند؟

اتوبوس هایى که باید داخل آنها سوخت! 

نصف جهان   فرماندار دهاقان گفت: امســال 220 
میلیارد تومان اعتبار براى تکمیل طرح هاى نیمه 

تمام این شهرستان اختصاص یافته است.
على جمشیدیان افزود: از مهمترین اقداماتى که در 
سال جارى در دستور کار قرار گرفته است بازسازى 
و مرمت ســینماى دهاقان اســت. وى بیشترین 

مصوبات بودجه اى دهاقان را در حوزه کشاورزى 
عنوان کرد و بیان داشــت: تأمین آب آشامیدنى، 
حفاظــت و احیــاى مراتــع، مرمت و بازســازى 
قنوات، تکمیل ســامانه هاى نوین آبیارى و ایجاد 
استخر هاى ذخیره آب از اقدامات ضرورى در سال 

جارى است.

تخصیص اعتبار براى تکمیل طرح هاى دهاقان

نصف جهان   شهردار تیران گفت:  طرح هاى تفصیلى 
این شــهر بدون چشــم انداز بلند مدت 20 ســاله 
تدوین شده اســت که بر روند توسعه شهر و احداث 

ساختمان ها تأثیر مى گذارد.
حسن حجتى افزود: پیش بینى نکردن چشم انداز در 

تدوین طرح جامع و تفصیلى، چالش هاى زیادى را 
براى شهروندان و مدیریت شهرى ایجاد کرده است.
وى ادامــه داد: در حــال حاضــر طــرح تفصیلى 
شــهر تیران 10 ســال نسبت به توســعه شهرى

 عقب است.

عقب بودن طرح هاى تفصیلى تیران 

معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان از 
اجراى فاز اضطرارى طرح بن - بروجن خبر داد و گفت: 
استان اصفهان با این پروژه و هرگونه بارگذارى جدید بر 

روى رودخانه زاینده رود مخالف است، در این راستا تمام 
تالش خود را براى متوقف کردن این پروژه خواهیم کرد.

مهران زینلیان ، اظهار کرد: بر اســاس گزارش هایى که 
به ما رسیده، پروژه بن - بروجن در حال اجرا و پیشروى 

است و استان اصفهان با این پروژه و هرگونه بارگذارى 
جدید مخالف است، بر این اساس تمام تالش خود را براى 

متوقف کردن این پروژه خواهیم کرد.
وى با اشاره به اینکه پروژه اصلى - بن بروجن، هنوز 
به رودخانه زاینده رود متصل نشده است، افزود: چند 
ماه گذشته خبرى منتشر شد که براى فاز اضطرارى، 
طرح بــن - بروجــن از چهارمحال وبختیارى که 
آبگیرى اصلى آن در اصفهان است با ظرفیت کمى 
به بن- بروجن منتقل شده است، اما این موضوع به 
معناى راه اندازى پروژه نیست و اخبار مبنى بر اجرا 
شدن و راه اندازى بن- بروجن صحیح نیست، بلکه 

به دنبال راه اندازى آن هستند.
زینلیان درباره مصوبات ســفر ریاســت جمهورى براى 
جلوگیرى از بارگذارى جدید بر رودخانه خاطرنشان کرد: 
این موضوع ده ها بار تصویب شده است، اما در عمل، انتظار 

اقدامات جدى داریم.

جلوى راه اندازى پروژه بن - بروجن را مى گیریم
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اپلیکیشن ها و روش هاى زیادى وجود دارند 
که با استفاده از آن ها مى توانید تماس هاى 
خود را ضبط کنید. در ادامه با ما همراه باشید 
تا قدم به قدم مراحل انجام این کار را به شما 

آموزش دهیم.
آیا ضبط مکالمات واتساپ در اندروید و آى او 
اس امکان پذیر است؟ در پاسخ به این سئوال 
باید بگوییم بله. اگر شما هم دوست دارید تا 
مکالمات واتساپى خود را ضبط کنید پس این 
مقاله حتما به دردتان مى خورد. از آن جایى 
که برقرارى تماس صوتــى و تصویرى در 
واتساپ بسیار راحت اســت این پیام رسان 
در حال حاضر به محبوب ترین پیام رسان در 
دنیا تبدیل شده و تنها مشکل آن را مى توان 
نبود قابلیــت ضبط مکالمــات به صورت 
درون برنامه اى دانســت، اما نگران نباشید! 
هم اکنون اپلیکیشن ها و روش هاى زیادى 
وجود دارند که با استفاده از آن ها مى توانید 
تماس هاى خود را ضبط کنید. در ادامه با ما 
همراه باشید تا قدم به قدم مراحل انجام این 

کار را به شما آموزش دهیم.

ضبــط مکالمات واتســاپ در 
اندروید

اگر پیام رسان واتساپ را روى یک دیوایس 
اندرویــدى نصب کــرده و از آن اســتفاده 
مى کنید، بــراى ضبط مکالمات واتســاپ 

خود تنها نیاز است تا از اپلیکیشن هاى سوم 
شخص که مختص این کار طراحى شده اند 

کمک بگیرید.
مراحل زیر را براى ضبط مکالمات واتساپ در 

اندروید قدم به قدم پیش بگیرید:
 WhatsApp“ به پلى استور رفته و عبارت-
 Cube Call“ و یــا ”call Recorder

Recorder” را تایــپ و جســتوجو کنید.

-اپلیکیشن مورد نظر را نصب کنید.-برنامه 
ضبط کننده را بعد از اتمام نصب باز کرده و 
مسیر آن را به واتساپ تغییر دهید.-حاال به 
شخصى که مى خواهید با او تماس بگیرید، 
زنگ بزنید.-اگر ویجت اپلیکیشن را در حال 
صحبت با شــخص مورد نظر روى صفحه 
مشــاهده کردید به این معناست که برنامه 

ضبــط مکالمه به خوبــى کار مى کند.-اگر 
ویجت برنامه روى صفحه نمایش داده نشد 
باید اپلیکیشــن آن را باز کرده و تنظیمات 
تماس صوتى آن را تغییر دهید.-مجدد تماس 
خود را برقرار کرده و بررســى کنید که این 
بار آیا ویجت اپلیکیشن ضبط مکالمه روى 

صفحه نمایان شده است یا خیر.

ضبط مکالمات واتساپ در آى او اس
ضبط مکالمات واتساپ در آى او اس کمى 
با روش قبلى متفاوت اســت؛ چراکه شــما 
نمى توانید از هیچ یک از اپلیکیشن هاى سوم 
شخص براى انجام این کار استفاده کنید به 
همین دلیل هم بایــد از روش هاى دیگرى 

براى ضبط مکالمات واتساپ استفاده کنیم.

روش ضبط ویدیــو از صفحه 
(Screen Recording) نمایش گوشى

-به قسمت تنظیمات گوشى خود بروید.
-حاال Control Center را باز کرده و روى 

گزینه Customise کلیک کنید.
-روى آیکون به عــالوه (Plus) که در کنار 

Screen recording قرار دارد ضربه بزنید.

 Control Center حاال براى دسترسى به-
کافیست تا صفحه را به سمت باال کشیده و 
روى آیکون ضبط (Record) که زیر گزینه 
Microphone قــرار دارد، کلیــک کنید تا 

مکالمات واتساپى شما ضبط شوند.

ضبط مکالمات از طریق مک
-براى این کار اول از همه باید آیفون خود را از 
طریق کابل الیتنینگ به سیستم مک وصل 
کنید.-حــاال ”Quick time“ را روى مک 
باز کنید.-File Option را باز کرده و گزینه 
”New Audio Recording“ را انتخــاب 
کنید.-آیفون خود را بــه عنوان یک گزینه 
انتخاب کــرده و ســپس روى دکمه ضبط 
کلیک کنید.-در این مرحله وقت آن رسیده تا 
به شخصى که مى خواهید با او صحبت کنید 
از طریق آیفون خــود تماس بگیرید.-روى 
آیکون کاربرى شــخص مورد نظر کلیک 
کنید.-حاال تماس شما شروع به ضبط شدن 
خواهد کرد. -بعد از این که تماستان به پایان 
رســید، ضبط مکالمــه در QuickTime را 
هم متوقف کرده و فایــل آن را داخل مک 

ذخیره کنید.

اینســتاگرام در حال تســت حالت تمام صفحه جدید 
براى فید و نوار ناوبرى به روز شــده است که مشاهده 
ویدیــو در این پلتفــرم را بیشــتر شــبیه تیک تاك 

مى کند.
 سخنگوى شرکت ِمتا پلتفرمز (شرکت مادر اینستاگرام) 
اعالم کرد این آزمایش که بــه تعداد محدودى از افراد 
منحصر است، جدیدترین تالش این شرکت براى رقابت 

با تیک تاك است.
کاربرانى که در این گروه قرار دارند، مى توانند در مرور 
بخش فید، ویدیوها را تقریبا بــه صورت تمام صفحه 
مشاهده کنند. توصیف ویدیو و همچنین دکمه هایى که 
به کاربران امکان مى دهد براى ویدیوى محبوبشــان، 
کامنت بگذارند، در پایین صفحه ظاهر خواهد شــد و 

لوگوى اینستاگرام و دکمه هاى باالیى دیگر به صورت 
شناور در باالى صفحه ظاهر مى شوند.

این شرکت که پیش از این حالت تمام صفحه را در فید 
آزمایش کرده بود، ماه گذشته یک طراحى را آزمایش 

کرد که هدف آن برجسته کردن ویدیوها بود.
به نظر مى رسد رابط کاربرى آزمایشى، تالش دیگرى 
از سوى اینستاگرام است تا توان رقابتش را در برابر تیک 

تاك حفظ کند.
 مارك زاکربرگ، مدیرعامل شرکت ِمتا در یک استورى 

درباره این آزمایش گفت: عکس ها همچنان بخش 
مهمى از اینستاگرام هستند و این شرکت تالش 
مى کند آنها را با فید تمام صفحه ســازگار کند. با 
این حال، مدیریت اینســتاگرام روشن کرده که 

 وزیر ارتباطات و فناورى اطالعــات اعالم کرد که به تصاویر دیگر فوکوس اصلى این اپلیکیشن نیستند.
منظور رفع دغدغه هاى فرهنگى والدین، اینترنت ویژه 

کودکان تا دو هفته آینده در دسترس قرار مى گیرد.
عیســى زارع پور درباره جزئیات جدیــد برنامه وزارت 
ارتباطات و فناورى اطالعات براى ایمن سازى فضاى 
مجازى و ارائه سرویس هاى ویژه کودکان اظهار کرد: 
وزارت ارتباطات بــه زودى اینترنت ویــژه کودکان و 

نوجوانان را در اختیار خانواده هاى ایرانى قرار مى دهد.
وى افزود: این سرویس، اینترنت کامًال ایمن و بر اساس 
مصوبات شــوراى عالى فضاى مجازى طراحى شده 
است. وزارت ارتباطات مطابق با مصوبه شوراى عالى 
فضاى مجازى مکلف به ایجاد محیط ســالم و ایمن 
براى کودکان در فضاى مجازى است. در همین راستا 

سرویس هاى ویژه اى در آینده نزدیک رونمایى مى شود 
تا خانواده ها با خیالى آسوده اجازه حضور کودکان خود را 

فضاى مجازى را بدهند.
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعــات بیان کرد: فضاى 
مجازى در ایران ســال ها رها بــوده و اکنون دغدغه 
کاربران نسبت به گذشــته تغییر کرده و به دلیل همین 
تغییر ذائقه کاربران اصالح ساختارهاى فضاى مجازى 
با سخت هاى زیادى مواجه اســت. با این حال وزارت 
ارتباطات بر اساس مصوبه شوراى عالى فضاى مجازى 
و وظیفه شــرعى و قانونى این ســازمان زیرســاخت 

ایمن سازى اینترنت را آماده کرده است.
زارع پور در مورد شیوه استفاده از سرویس فضاى مجازى 
ویژه کــودکان ادامه داد: کاربــران مى توانند از طریق 

کد یــواس اس دى(USSD) و نرم افزارهاى مدیریت 
سیم کارت از اینترنت کودك استفاده کنند. با فعال سازى 

این ســرویس محدودیت هایــى براى 
دسترسى کودکان اعمال مى شود تا این 
دسته از کاربران در معرض محتواهاى 

نگیرند. نامناســب قرار 

از ماه مى شایعاتى در خصوص گوشى گلکسى Pro 6 XCover منتشر شد. سامسونگ اکنون 
یک تاییدیه رسمى مبنى بر معرفى گوشــى ro ۶ XCover و تبلت Pro ۴ Tab Active در 13 

جوالى منتشر کرده است. 
این دو محصــول در بازار 

جهانى معرفى خواهند شد.
 گلکسى ایکس کاور 6 پرو 
یک گوشى هوشمند مقاوم 
با قابلیت اتصال ۵G است 
که با باترى قابل جابجایى 
4050 میلى آمپر ســاعتى 

عرضه مى شود. این گوشى داراى یک نمایشگر 6.6 اینچى TFT با وضوح +FHD و نرخ تجدید 
60 هرتز است. ناچ dew-drop نمایشگر یک دوربین ســلفى 13 مگاپیکسلى را در خود جاى 

داده است.
گوشى گلکسى Pro ۶ XCover با دوربین اصلى 50 مگاپیکسلى به همراه یک لنز 8 مگاپیکسلى 
 ۷۷۸G یا 12 مگاپیکسلى فوق عریض عرضه خواهد شد. این گوشى احتماال از تراشه اسنپدراگون
بهره مند خواهد شد. این دستگاه با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت حافظه داخلى و سیستم عامل 

اندروید 12 با رابط کاربرى One UI عرضه مى شود.
رندر هاى فاش شده از گلکسى Pro ۶ XCover نشان مى دهد که لبه سمت راست آن به دکمه 
تنظیم صدا و سمت چپ آن به دکمه پاور مجهز شده است. قسمت پایینى این گوشى هوشمند 
داراى یک مشبک بلندگو، یک درگاه USB-C و یک جک 3.5 میلى مترى صدا است. به نظر 
مى رسد بدنه این دستگاه از پالستیک سخت بادوام ساخته شده است. وزن این گوشى هوشمند 

حدود 235 گرم و ضخامت آن 10 میلى متر است.

وینــدوز 11 ابــزار حریــم 
خصوصى جدیــدى دارد که 
در حــال حاضــر در مرحله 
آزمایشى است و به کاربر اجازه 
مى دهد مشــاهده کند کدام 
اپلیکیشن ها اخیرا به اطالعات 
حســاس آنها دسترسى پیدا 
کرده اند. قابلیت "بررســى حریم خصوصى" (Privacy Auditing)، توسط دیوید وستون، 
نایب رئیس بخش اینترپرایز و امنیت سیســتم عامل مایکروسافت، در توییتر معرفى شد. 
این قابلیت در بخش تنظیمات، در قســمت حریم خصوصى و امنیت قــرار دارد. در این 
قسمت، کاربران مى توانند فهرســتى از فعالیت هاى اخیر را مشاهده کنند؛ به عنوان مثال 
کدام اپلیکیشن هفته گذشته به میکروفون دسترسى پیدا کرده یا فعالیت مشکوکى در وبکم 
مشاهده شده است. همچنین نشان مى دهد کدام اپلیکیشن ها به مخاطبان کاربر یا جزییات 
مربوط به مکان، تماس هاى تلفنى و اطالعات شخصى دیگر دسترسى پیدا کرده اند. در هر 
مورد، زمان و تاریخ دقیق دسترسى به سخت افزار یا قابلیت مورد بحث، به کاربر اطالع داده 
خواهد شد. از نظر شفافیت مربوط به نرم افزارهاى موجود در سیستم، این قابلیت اطالعات 
مفیدى فراهم خواهد کرد.  مایکروسافت در زمینه حریم خصوصى، شهرت خوبى ندارد به 
خصوص از زمانى که ویندوز 10 منتشر شده است. بنابراین مشاهده گام مثبتى که از سوى 
این غول نرم افزارى در این زمینه برداشته شده، اتفاق خوبى است و به کاربران ویندوز 11 

کمک مى کند هوشیارى بهترى نسبت به امنیت رایانه شخصى خود داشته باشند.

اگر از اینکه به صورت مداوم، انسان بودن خود را به سیستم 
امنیتى کپچا در یک وب سایت یا اپلیکیشن ثابت کنید خسته 
 16 iOS شــده اید، اپل راهکار جالبى برایتان دارد. ظاهرا در
این امکان وجود دارد که کاربر بدون نیاز به گذر از سد امنیتى 
کپچا بتواند به وب ســایت ها یا اپ هاى مختلف دسترســى 

داشته باشد.
برخى از وب سایت ها یا اپلیکیشــن هاى مختلف براى اینکه 
از انسان بودن شــما یا بهتر اســت بگوییم ربات نبودن تان 
اطمینان حاصل کنند، یک سیســتم امنیتى که با نام کپچا 
(CAPTCHA) شــناخته مى شــود را در نظر گرفته اند که 
باید آن را پشــت ســر بگذارید. این سیســتم امنیتى هم با 

پرسیدن یک سرى سوال از شما،
 متوجه مى شــود که شما ربات 

نیستید. 
براى مثــال بایــد در تصاویر، 
شــومینه، هواپیمــا، دوچرخه، 
چراغ راهنمایى و رانندگى و… 
را پیدا کــرده و آن هــا را تیک 
بزنید. تصاویــر هم خیلى واضح 
نیســتند و همین موضوع سبب 
مى شــود کاربر گاهــى اوقات 
به اشــتباه بیفتد. حــال خدایى 
نکرده اگر اشــتباه کنید، اگرچه 
انسان هســتید اما کپچا شما را 

ربات تشــخیص داده و مجددا ســواالت مختلفى را از شما 
مى پرسد.

این فراینــد به خصوص زمانى که شــما به یــک فایل نیاز 
فورى داریــد مى تواند واقعا روى اعصاب تــان برود. اما اپل 
خوشبختانه قرار اســت در iOS 16 نیاز کاربرانش را به گذر 
از سد امنیتى کپچا به حداقل برساند. حال این اتفاق چگونه 

رخ مى دهد؟
در ابتدا باید بگوییم تمام اپلیکیشــن ها و وب ســایت ها قرار 

نیست از این قابلیت iOS 16 پشــتیبانى کنند. اما آن هایى 
که پشــتیبانى مى کنند، دیگر براى کاربران سواالت کپچا 
را به نمایــش در نمى آورند چون از بابــت ربات نبودن آن ها 

مطمئن هستند. 
همانطور هم کــه احتماال حدس زده اید، ایــن احراز هویت 
از طریــق اپل آیدى شــما صــورت مى گیــرد و در نتیجه 
بــراى فعال ســازى آن باید بــه تنظیمات مربــوط به این

 بخش بروید.
هنگامى که iOS 16 رسما عرضه شود، قطعا آموزش کامل تر 
و جامع ترى در دســترس کاربران قرار خواهــد گرفت اما با 
 Apple ID > Password این حال بایــد بدانید در بخــش

Security > Automatic Verification &، مى توانیــد 

گزینه ى مربوطه را فعال کنید تا دیگر نیازى نداشته باشید در 
وب سایت ها، از کپچا عبور کنید.

 iCloud طبق توضیحــات اپل، ایــن کار باعث مى شــود
به صــورت خــودکار و خصوصى، گوشــى و اپــل آیدى 
شــما را در پس زمینه احــراز هویت کنــد و در نتیجه دیگر
 نیازى نخواهد بود اپ ها یا وب ســایت هاى دیگر این کار را 

انجام دهند.

اپل اخیرا یــک ویدیو هــم در رابطه با نحــوه کارکرد این 
قابلیت جدید منتشــر و توضیحاتى را هم در رابطه با آن ارائه 

کرد.
 Private اما به زبان ســاده، این قابلیت یک دسترســى که 
Access Token نام دارد را در اختیار اپ ها یا وب ســایت ها

 قرار مى دهد تا تجربه  ساخت یک حســاب کاربرى یا ورود 
به آن براى کاربران بهبود داشــته باشد و در مقایسه با کپچا، 
امنیت و حریــم خصوصى کاربران را هم به شــکل بهترى 

حفظ شود.
در حال حاضر Cloudflare و Fastly پشتیبانى خود از این 
سیستم جدید را اعالم کرده اند و این یعنى میلیون ها اپلیکیشن 
و وب سایت که مبتنى بر این پلتفرم ها 
هستند، قرار است بدون نیاز به کپچا، 
به کاربــران دسترســى هاى الزم را 

بدهند.
 البته این قابلیت آنقدر خوب هســت 
که شــدیدا مورد اســتقبال کاربران 
قرار بگیرد. با این تفاســیر باید انتظار 
داشــت به مرور زمــان، پلتفرم هاى 
بیشــترى هــم از آن پشــتیبانى 

کنند.
در نخستین نســخه  بتاى iOS 16 و 
 Automatic  16، گزینــه iPadOS

Verification در تنظیمات به صورت 

پیش فرض فعال اســت. اما اگر هم نبــود، کاربر مى تواند به 
صورت دستى آن را از طریق مســیرى که به آن اشاره شد، 

فعال کند.
 طبق گفته هاى اپل، این قابلیت در سیستم عامل مک هم در 

دسترس قرار خواهد داشت. 
الزم به ذکر است تمام سیستم عامل هاى اپل در حال حاضر 
در مرحله  بتا قرار دارند و قرار اســت پاییز امســال رسما در 

دسترس قرار بگیرند.

در سراسر جهان افراد بین 20 تا 29 سال بزرگترین کاربران رسانه هاى اجتماعى 
هستند و گروه سنى 60 سال به باال، کمترین تعداد کاربران فعال را دارد.

 نزدیک به چهار میلیارد کاربر در سراســر جهان وجــود دارد و در چنین حالتى 
نمى توان قدرتى را که رسانه هاى اجتماعى در رشد یک تجارت دارند، انکار کرد. 

ایجاد یک برنامه بازاریابى موثر رسانه هاى 
اجتماعى مســتلزم درك جزئیات دقیق 
کاربران آن است؛ بنابراین جدا از دانستن 
محبوب ترین پلتفرم هاى رســانه هاى 
اجتماعى، با دانستن سن جمعیتى کاربران 
رسانه هاى اجتماعى، مى توان فهمید آن 

کاربران چه کسانى هستند.
در ایاالت متحده، استفاده از رسانه هاى 
اجتماعى در میان کاربران 18 تا 29 ساله 

بیشتر است اما در سطح جهانى چطور؟ وب سایت اوبرلو، به جمعیت شناسى سن 
رسانه هاى اجتماعى کاربران پرداخته است.

طبق تحقیقات اخیر، در سراســر جهان مصرف کنندگان جهانى بین 20 تا 29 
سال بزرگترین کاربران رسانه هاى اجتماعى هستند که بى شباهت به جمعیت 
سنى رسانه هاى اجتماعى در ایاالت متحده نیستند. افرادى که در این گروه سنى 
قرار دارند، تقریباً یک سوم (32.2 درصد) از کل کاربران رسانه هاى اجتماعى در 
سراسر جهان را تشکیل مى دهند. اکثر این کاربران مرد هستند که 18.1 درصد از 
کل کاربران رسانه هاى اجتماعى این گروه سنى را تشکیل مى دهند، در مقایسه 

با کاربران زن 20 تا 29 ساله، که 14.1 را تشکیل مى دهند.

چه افرادى بیشتر از شبکه هاى اجتماعى استفاده مى کنند؟
کاربران 30 تا 39 ساله با 22.2 درصد دومین گروه بزرگ را تشکیل مى دهند. 
مانند گروه سنى جوان تر، کاربران مرد 
اکثریت این گروه ســنى را تشــکیل 
مى دهند. از کل کاربران شــبکه هاى 
اجتماعى در سراســر جهــان، 12.1 
درصد را مردان 30 تا 39 ساله تشکیل 
مى دهند، در حالى کــه 10.1 درصد 
را زنان از همان گروه ســنى تشکیل 

مى دهند.
داده هاى تجزیه و تحلیل جمعیت سنى 
رسانه هاى اجتماعى کاربران جهانى در سراسر جهان نشان مى دهد که سومین 
گروه سنى بزرگ 40 تا 49 سال است. آنها 14.4 درصد از کل تعداد کاربران فعال 

رسانه هاى اجتماعى در سراسر جهان را تشکیل مى دهند.
پس از آن کاربران 13 تا 19 ساله هســتند، که 13.1 درصد جمعیت را تشکیل 
مى دهند و افراد 50 تا 59 ساله، 9.8 درصد از کل کاربران رسانه هاى اجتماعى را 
تشکیل مى دهند. گروه سنى با کمترین تعداد کاربر فعال شبکه هاى اجتماعى، 
60 سال به باال اســت و فقط 8.4 درصد از کاربران جهانى در این گروه سنى 

قرار دارند.

دیگر نیازى نیست
 ثابت کنید «من یک ربات نیستــم»

تلگرام سرویس حق اشــتراکى را ارائه کرده که 
کاربران در صورت مشترك شــدن مى توانند از 
قابلیت هاى بیشــترى مانند پین کردن 10 چت 
استفاده کنند. تلگرام سرویس اشتراك حق بیمه 
جدید خود را براى کاربرانش راه اندازى کرده است.  
در حال حاضر مردم قــادر خواهند بود با پرداخت 
پول از ویژگى هاى مختلف بهره ببرند. تلگرام آن 
را ۴٫۹۹ دالر در ماه قیمت گذارى کرده است. در 
واقع به تازگى 700 میلیون کاربر در تلگرام تکمیل 
شده اند و پس از آن، این برنامه سرویس حق بیمه 

خود را راه اندازى کرده است.

مشــترکان حق بیمه ویژگى هاى 
بیشترى دریافت مى کنند

مهمترین چیز در مورد این ســرویس حق بیمه 
ویژگى هاى آن است. مشــترکان حق بیمه قرار 
است ویژگى هاى بیشترى نســبت به کاربرانى 
که از برنامه به صورت رایگان استفاده مى کنند، 
دریافت کنند. مهم ترین آن ها انتقال فایل است. 
مشترکین ممتاز مى توانند فایل ها را تا 4 گیگابایت 
آپلود کنند. این تقاضا مدت ها پیش در حال انجام 
بود که اکنون برآورده شده است. کاربران عادى 
امکان آپلود فایل تنها تــا 2 گیگابایت را دارند. با 
این حال، کاربران رایگان هنــوز هم مى توانند 

فایل هاى بزرگتر از 2 گیگابایت را دانلود کنند.

امکان دنبال کردن کانال هاى بیشتر  
براى مشترکان

کاربران ویژه تقریبًا بــراى همه چیزهایى که در 
برنامه هستند دو برابر امکانات دارند. آنها اکنون 
مى توانند تا 1000 کانال را دنبال کنند، 10 چت 
را به لیســت اصلى پین کنند، 20 پوشــه چت با 
حداکثر 200 چت ایجاد کنند و یک حساب چهارم 
به برنامه تلگرام خود اضافه کنند. کاربران ممتاز 
همچنین مى توانند تا 10 اســتیکر و 400 گیف 

ذخیره کنند.
تلگرام پریمیوم شــامل ابزارهاى جدیدى براى 
سازماندهى لیست چت شما مى شود - مانند تغییر 
پوشه چت پیش فرض خود به طورى که برنامه 
همیشه در یک پوشه سفارشى یا مثًال خوانده نشده 

به جاى همه چت ها باز شود.

اینترنت ویژه کودکان رونمایى مى شودیک قابلیت جدید به اینستاگرام آمد

تلگرام قابلیت هاى جدیدش را 
پولى کرد

گوشى و تبلت جدید سامسونگ در راه استچه افرادى بیشتر از شبکه هاى اجتماعى استفاده مى کنند؟ دست اپلیکیشن هاى جاسوس 
در ویندوز 11 رو مى شود!

آموزش ضبط مکالمات واتساپ
 در اندروید و آى او اس

فید فحه را در
ى را آزمایش 

بود.
الش دیگرى 
ا در برابرتیک

ر یک استورى 
نانبخش

تالش 
کند. با  ر
کرده که 

ر ى ر ز رم و ( ى( وسس
ترنتکودك استفاده کنند. با فعال سازى ارت از اینت

ــرویسمحدودیتهایــى براى
سى کودکاناعمال مى شود تا این

از کاربران در معرض محتواهاى 
نگیرند. ســب قرار

اندرویــدى نصب کــرده و از آن اســتفاده
مى کنید، بــراى ضبط مکالمات واتســاپ

روى آیکون ضبط (Record) که زیر گزینه 
Microphone قــرار دارد، کلیــک کنید تا 

مکالمات واتساپى شما ضبط شوند.

ضبط مکالمات از طریق مک
از را اولازهمهبایدآیفونخود -براىاینکار

کامنت بگذارند، در پایین صفحه ظاهر خواهد شــد و 
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دارچین، ادویه خوشبو و خوشمزه اى است که از گذشته هاى 
دور بین انسان ها محبوب بوده است. تحقیقات جدید ثابت 
کرده اند مصرف دارچین، سوخت وســاز (متابولیســم) بدن 
را بهبود بخشــیده و افزایش مى دهــد و باعث کاهش وزن 

سریع مى شود.
اخیرا تحقیقات دانشگاه بریتانیا نشــان داده است، دارچین 
یک قرص معجزه آســاى جدید براى کاهش وزن ســریع 
است، خصوصًا براى چربى هاى ناحیه شکم بسیار کاربردى 
است. پس با کمک این رژیم الغرى سریع 5 روزه با دارچین 
مى توانید تا اندازه اى به کاهش چربى ها مخصوصا چربى هاى 

شکم تان کمک کنید.

چرا دارچین به الغرى کمک مى کند؟
دارچین داراى محتواى فیبر باالیى است. مصرف یک قاشق 
چایخورى مى تواند احساس سیرى را براى مدت طوالنى ترى 
حفظ کند و نیاز روزانه بدن به فیبــر را تامین کند. تحقیقات 
نشان داده اســت که مصرف دارچین در چربى  سوزى نقش 
بسزایى دارد. اگر به طور معمول دارچین را به عنوان بخشى از 
رژیم خود مصرف کنید، ممکن است بتوانید سرعت افزایش 
وزن خود را کاهش دهید. این ادویه شفابخش خوش عطر را 
در رژیم کاهش وزن خود بگنجانید. دارچین خوش طعم نه 
تنها سرشار از فواید سالمتى است، بلکه مى تواند به شما در 

رسیدن به هدف کاهش وزن نیز کمک کند.
یافته هاى حاصل شــده از این تحقیقات نشان مى دهند که 
مصرف روزانه یک چهارم قاشــق چایخورى از این ادویه، 
سوخت و ساز (متابولیســم) بدن را تا 20 بار فراتر از توانایى 
طبیعى بدن افزایش مى دهد و به بدن اجازه مى دهد تا چربى 
و کالرى هاى ذخیره شــده را با سرعت بیشــتر و کارآمدى 

بهترى بسوزاند.

رژیم الغرى سریع 5 روزه با دارچین
بنا به مطالعه صورت گرفته در دانشــگاه بریتانیا، افرادى که 
در رژیم الغرى خود از دارچین استفاده مى کنند، 50 درصد 
بیشتر از سایر افراد وزن کم مى کنند. این مقاله که در نشریه 
دنیاى بانوان (the woman’world) به چاپ رسیده است، 

رژیم دارچینى 5 روزه زیر را پیشنهاد مى دهد.
توصیه مى شــود 500 میلى گرم دارچین در وعده صبحانه، 

1000 میلى گرم در وعده ناهــار و 500 میلى گرم در وعده 
شــام میل کنید. این میزان دارچیــن را مى توانید به طرق 
مختلف مصرف کنید که پیشــنهاد ما براى استفاده از این 
میزان دارچین در وعده هاى غذایى مى تواند به صورت برنامه 

غذایى باشد.
شما مى توانید خالقیت به خرج دهید و از روش هاى دیگرى 
مثال خوراك سیب زمینى با دارچین، یا بورانى کدو با دارچین و 

بسیارى دستور هاى غذایى دیگر 
در ســه وعــده غذایى 

روزانه تان اســتفاده 
کنید. فقط حواستان باشد که اگر به دارچین حساسیت دارید، 

این رژیم را کنار بگذارید.

 دارچین و عسل در وعده صبحانه 
براى الغرى سریع

مخلوط دارچین و عسل، تجمع چربى در بدن را کامال متوقف 
مى سازد. عســل به تنهایى یک ماده بسیار موثر در کاهش 
وزن است، چون سرعت متابولیسم بدن را افزایش مى دهد 
و اگر همراه با دارچین مصرف شود، انگل و قارچ موجود در 
سیستم گوارش را از بین مى برد و از بروز مشکالت گوارشى 

نیز جلوگیرى مى کند و در نتیجه به کاهش وزن مى انجامد.
براى این کار مى توانید یک لیوان آب جوش بیاورید و سپس 
یک قاشق غذاخورى دارچین به آن اضافه کنید و اجازه دهید 
دم بکشد. بعد از نیم ساعت 2 قاشق غذاخورى عسل اضافه 
کنید و به عنوان صبحانه شیرین و خوشمزه میل کنید. (توجه 
داشته باشید که اضافه کردن عسل به آب داغ باعث از بین 

بردن آنزیم هاى موجود در عسل مى شود.)

دارچین و اسفناج در وعده نهار براى الغرى
روش دیگرى براى استفاده از دارچین براى کاهش وزن این 
است که یک قاشق کوچک پودر دارچین را در مقدار مناسب 
آب اسفناج ریخته و کنار یک غذاى سبک و کم چربى مثل 
مرغ گریل شده یا خوراك ســبزیجات با آب گوشت بدون 

چربى در وعده نهارتان میل کنید.
شما براى تهیه آب اســفناج و دارچین از روش مناسب ترى 
هم مى توانید استفاده کنید به این صورت که مقدارى هویج 
و اسفناج را در مخلوط کن بریزید پس از حل شدن مواد آب 
حاصل از این دو مواد را در لیوانى ریخته یک قاشق کوچک 

دارچین به آن افزوده هم بزنید وسپس میل کنید.

چاى دارچین براى الغرى
مصرف چــاى دارچین به طور منظــم مى تواند چربى هاى 
بدن به ویژه چربى شــکمى را کاهش دهد. اگر به خوردن 
غذا هاى شــیرین عالقه دارید، خــوردن یک فنجان چاى 
دارچین مى تواند چربى را کاهــش دهد. این به خاطر وجود 
آنتى اکسیدان اســت که ســموم بدن را دفع کرده و باعث 
شکسته شدن چربى ها مى شود. ماده اى به نام سینامالدئید 
که در دارچین وجود دارد وباعث ایجاد بوى خوش در دارچین 

مى شود. 

غذاهاى ضرورى براى افراد باالى 40 سال

تمام خوراکى ها چه در دسته طبیعى ها باشند و چه 
فرآورى شده، همگى براى جلوگیرى از فاسد شدن 
باید در دما و رطوبت خاصى نگهدارى شوند و این 
موضوع براى نگهدارى از خوراکى ها بســیار حائز 
اهمیت است. یک باور نادرست در مورد نگهدارى 
خوراکى ها در دماى پایین به خصوص یخچال وجود 
دارد که باعث شده است تا بسیارى از خوراکى ها را 
براى جلوگیرى از فاسد شدن در یخچال و فریزر 
نگهدارى کنیم، اما بسیارى از خوراکى ها از این باور 
تبعیت نمى کنند و در دمــاى پایین از بین مى روند 

یا حداقل خاصیت هاى خود را از دست مى دهند.

گوجه
گوجه جزو آن دسته از ســبزیجاتى است که نباید 
فاصله زیادى از زمان چیدن تــا مصرف کردن را 
تجربه کند، همیشه سعى کنید که به اندازه مصرف 
روزانه گوجه بخرید تا مجبور نشوید آن را در یخچال 

نگهدارى کنید.

موز
موز نباید در یخچال نگهدارى شــود چراکه تمام 
خاصیت هاى خود را از دست مى دهد و خوردن آن 

هیچ فایده اى براى بدن ندارد. 

مرکبات
تماى مرکبات نمونه هاى عالى از میوه هایى هستند 
که نیازى به نگهدارى در یخچال ندارند و بهترین 
روش نگهدارى این است که در یک سبد میوه و در 
کمد خنک نگهدارى شوند همچنین در کمتر از 4 

روز مصرف شوند.

 کره
کره به نظر مى رسد تنها خوراکى است که همه آن 
را در فریزر نگهدارى مى کنند چراکه این باور وجود 
دارد که کره یک خوراکى لبنى است و در بیرون از 
یخچال از بین مى رود، اما این طور نیست و کره در 
بیرون از یخچال فقط آب مى شود که آن هم قابل 

استفاده است.

کیک
کیک جزو آن دسته از خوراکى هایى است که یک بار 
در دماى بسیار زیاد پخته و آماده خورده شدن است، 
پس نگهدارى آن در دماى کم به خصوص به دلیل 
تخم مرغ و لبنیاتى که در پخت آن استفاده شده، به 

هیچ عنوان توصیه نمى شود.

 نان
نگهدارى نان در دماى هوا کم عادت اشــتباهى 
است که  تکرار مى شود. براى نگهدارى از نان دو 
راه پیشنهاد مى شود اول اینکه نان خود را در یک 
ضزف پالستیکى در بسته و در اتاق خشک و خنک 
نگهدارید، اما اگر مى خواهید براى مدت طوالنى 

نگه داشته شود، بهترین راه فریزر کردن آن است.

سیب زمینى
نه تنها ســیب زمینى بلکه تمام خوراکى هایى که 
نشاســته دارند، نگهدارى آن ها در یخچال باعث 
تبدیل نشاســته به نوع مضرى از قند مى شــود و 
همانطور که مى دانیم مصرف ایــن نوع از قند ها 
باعث بروز بیمارى هایى مى شود که درمان آن ها 

بسیار سخت و هزینه بر است.

میوه هاى کال
به هیچ وجه میوه هاى کال و نارسیده را در یخچال 
قرار ندهید، دماى اتاق براى آن ها بهترین وضعیت 
اســت. اجازه دهید که این میوه ها دو تا سه روز در 
دماى اتاق قرار بگیرند و پس از رسیدن و نرم شدن 

آن ها را در یخچال قرار دهید.

 قهوه
قهوه یا هر چیز دیگرى که دمى هســتند نباید در 
یخچال و یا هواى ســرد نگهدارى شوند چراکه 
طعم و عطر و خاصیت خود را از دســت مى دهند، 
این خوراکى ها را در یک ظرف در بســته و جاى 

خشک نگهدارید.

خیارشور
خیار شــور و دیگر ترشــى هایى که در آب نمک 
نگهدارى مى شوند، هیچ دلیل موجهى براى قرار 
دادن آن ها در یخچال وجود ندارد چراکه همان آب 
درون آن ها سرشار از سدیم است و باعث فاسد شدن 

در کوتاه مدت نمى شود.

نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد آلودگى هوا مى تواند بر جنسیت نوزادان که در 
یک منطقه خاص متولد مى شوند، تأثیر یگذارد.

 بررسى بیش از 6 میلیون تولد در آمریکا و سوئد نشان داد مناطقى که سطوح باالیى 
«بى فنیل پلى کلر» یا PCB در هوا و آب خود دارند تعداد نوزادان پسر متولد شده بیشتر 

از مناطقى است که مقادیر کمترى از این آالینده ها در آب و هواى آنجا وجود دارد.
مطالعات نشــان مى دهند، پى ســى بى ها زمانى به عنوان خنک کننده در وســایل 
الکتریکى استفاده مى شدند، قبل از اینکه تحقیقات اثرات آن ها را بر سالمت انسان 

نشان دهد، با این وجود آن ها هنوز اغلب در محیط ها یافت مى شوند.
این محققان گفتند: به طور مشابه، در مناطقى که میزان باالى آلومینیوم در هوا وجود 
دارد که به طور معمول مناطقى است که این فلز در آنجا پردازش مى شود، میزان تولد 
نوزادان پسر در مقایســه با نوزادان دختر افزایش یافت. این موضوع همچنین براى 

مناطقى با آلودگى بیشتر کروم، آرسنیک و جیوه در آب صدق مى کرد.
این در حالى است که سطوح باالى سرب و آهن در خاك که در بسیارى از مناطق با 
سابقه فعالیت صنایع سنگین یافت مى شود، اثر معکوس داشت و باعث افزایش میزان 
تولد نوزادان دختر مى شد. در همین حال، به گفته محققان، روند هاى آب و هوایى هیچ 

تاثیرى بر میزان تولد براى هر دو جنس نداشت.
«آندرى رزتسکى»، یکى از نویسندگان این مطالعه و استاد پزشکى و ژنتیک انسانى 
در دانشگاه شیکاگو، در بیانیه اى مطبوعاتى اعالم کرد: یافته هاى این مطالعه مى تواند 
سیاست گذاران را تشویق کند تا «گام هایى در جهت کاهش آلودگى زیست محیطى 

بردارند».
تحقیقات نشان مى دهد از نظر تاریخى، نســبت تولد نوزادان پسر به نوزاد دختر، یا 
نسبت جنســى در هنگام تولد، در طول زمان در نوسان بوده است. به گفته رزتسکى 
و همکارانش، از نظر بیولوژیکى، نسبت موالید دو جنس مى تواند تحت تأثیر عوامل 
هورمونى باشــد که به طور خاص جنین هاى دختر یا پسر را در دوران باردارى تعیین 

مى کند.
مطالعات گذشــته نشــان داده اند که آالینده ها، تغییرات آب وهوا و استرس روانى که 

تجربه مى کنند، احتماًال نسبت جنسى را در بدو تولد تغییر مــادران باردار 
مى دهد، اما این نتایج قطعى نبوده اند. این داده ها 
همچنین نشان دادند که فصل ها، دماى محیط، 
میزان جرم و جنایت خشــونت آمیز و 
میــزان بیــکارى والدین هیچ 
تأثیرى بر نسبت جنسیت در 

بدو تولد نداشتند.

تغییرات هورمونى در دهه چهارم زندگى شــما مى تواند بر هورمون هاى اشتها، 
گرلین و لپتین، تأثیر بگذارد. ویتامین D۳ اضافى و پروتئین الغرکننده مى توانند 
به کنترل اشتهاى شــما کمک کنند. ماهى سالمون وحشى مناسب ترین گزینه 
براى این اتفاق است، چرا که داراى ویتامین D۳ و همچنین پروتئین نگهدارنده 

ماهیچه ها است و نقش مهمى در الغرى ایفا مى کند.

اگر شما داراى نفخ هستید، زمان آن رسیده است که غذا هایى را که باعث نفخ مى شوند از رژیم غذایى 
شما حذف شوند. با افزایش سن، بدن ما نمى تواند الکتوز را به همان اندازه که نیاز بدن است تجزیه کند. 
وقتى نتوانیم به طور موثرى چیزى را هضم کنیم نفخ معده شروع مى شود. در این سن از خوردن لبنیات 
به شدت دورى کنید. به احتمال زیاد با انجام این کار شاهد بهبودى خواهید بود. اگر فکر مى کنید که 

شیر یکى از ارکان مهم وعده هاى غذایى شماست بهتر است آن را با شیر هاى گیاهى جایگزین کنید.

آووکادو ها مى توانند بهترین دوست بدن شما 
باشند. این میوه چرب داراى چربى هاى اشباع 
نشده و ســالم اســت که مى تواند به کاهش 
کلســترول LDL کمک کند (چربى بدى که 
شریان ها را مسدود مى کند) و یک شکم تخت 
را براى شــما ایجاد مى کند. طبق تحقیقات 
انجام شده حدود 40 درصد از افرادى که فقط 
نیمى از آووکادو تازه را با ناهار خود میل کردند، 
بعد از ســاعت ها نیز میل به خــوردن وعده 

دیگرى نداشتند.

چربى بدن کمک 
 شما در از دست دادن 

م مى توانند به
نواع چربى هاى سال

بسیارى از ا

وعده غذایى 
کنید هر روز یک 

ى سالم اســت. سعى 
 این چربى ها

مگا 3 یکى از
کنند. ا

 استفاده از جوى دوسر در 
ى اسموتى یا

شیدن دانه هاى چیا رو
3 میل کنید. پا

غنى از امگا 

روزانه شما است.
همیه امگا3 

 رسیدن به س
 بى دردسر براى

صبحانه راهى

هرگز سفیده را از زرده جدا نکنید و کل تخم مرغ را در غذا هاى خود استفاده کنید. چربى هاى سالم موجود در زرده ها مى تواند در شما سیرى طوالنى مدت ایجاد کند. طى تحقیقات انجام شده ماده مغذى تخم مرغ فقط در قسمت 
نارنجى تخم مرغ وجود دارد نه سفیده آن. با این حال در اکثر رژیم هاى غذایى از خوردن زرده جلوگیرى مى شود.

پیاز ها نیز در مبارزه با ســرطان بسیار مفید هستند. 
طبق گفته محققان پیاز قرمز داراى کورســتین و 
آنتوسیانین است که مى تواند با سرطان روده بزرگ و 
سینه مقابله کند. پیاز با ایجاد محیط نامناسب براى 

رشد سلول هاى سرطانى، آن ها را مى کشد.

یک نصف فنجان نخود در حدود هشــت گرم فیبر 
که به شما کمک مى کند تا به راحتى به میزان فیبر 
روزانه مورد نیاز بدن خود برسید. استفاده از نخود در 
یک ساالد باعث احساس سیرى مى شود. همچنین 
مى توانید که آن ها را با کمى ارده، آب لیمو و نمک 

مخلوط کرده و یک هوموس خانگى را آماده کنید.

به دلیل داشتن آنتى اکسیدان هاى بســیار زیاد مى تواند با رادیکال هاى آزاد از آنفوالنزا گرفته تا التهابات تحریک 
کننده اضافه وزن مبارزه کند و از آن ها جلوگیرى کند. از بلوبرى درون پنکیک هاى غالت سبوس دار استفاده کنید 

یا آن ها را به تنهایى به عنوان یک میان وعده میل کنید.

 سالمون وحشى

 بلوبرى

پیاز ها

شیر بر پایه گیاهى

چیا
ى 
ها

نه 
دا

تخم مرغ

نخود

10 خوراکى که 
نگهدارى آنها در یخچال 

اشتباه است

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

کاهش وزن سریع 5 روزه با رژیم الغرى دارچین آلودگى هوا بر جنسیت نوزادان 
تأثیر مى گذارد؟!

بــا بــاال رفتــن ســن، مبــارزه بــا بیمارى هــاى مزمــن، حفــظ ســوخت و ســاز 
طبیعــى بــدن و از بیــن رفتــن چربــى شــکم به طــور فزاینــده اى دشــوار مى شــود. 
امــا برخــالف بــاور همــه شــما در ایــن ســن بــدن مى توانــد دچــار مشــکالت 

متعدد نشود.

شما در سن بیست سالگى با نخوردن نان مى توانید مقدارى از وزن خود را کم کنید، کارى که در 
سنین باال براى شما سود چندانى نخواهد داشت.

 امــا مطمئناً مى توانید بــا اضافه کــردن غذا هاى خاص بــه رژیم خود وزن خــود را متعادل 
نگه دارید.

انتخاب این دســته از غذا ها که به آن ها غذا هاى جوان کننده نیز مى گویند باعث مى شود بدن 
شــما به ویتامین ها و مواد مغذى مورد نیاز بدن که براى مقابله با ســرطان، رفع چین و چروك 
و متابولیسم به شــما کمک مى کنند تا شما احســاس جوانى و جنب و جوش بیشترى را کنید 

دست یابید.

اگرشما داراى نفخ هستید، زمان آن رسیده اس
شما حذف شوند. با افزایش سن، بدن ما نمى تو
وقتى نتوانیم به طور موثرى چیزى را هضم کن
به شدت دورى کنید. به احتمال زیاد با انجام
شیر یکى از ارکان مهم وعده هاى غذایى شما

ک 

پ

ت گرم فیبر 
 میزان فیبر 
نخود در  ه از
د. همچنین 
یمو و نمک 

ماده کنید.

شیر بر پایه گیاهى  
 
 
 

ننن مهم وعده هاى غذایى شمااست بهتر است آن را با شیر هاى گیاهى جایگزین کنید.

ندانه هاى
 رسیدن به س

 بى دردسر براى
ى

 آووکادو

شر
را برا

انجام ش
آ نیمىاز

را در غذاها

ت تحریک 
اده کنید 

 آووکادو

هرگز
نارنج

کننده اضافه وزن مبارزه کند و از آن ها جلوگیرى کند. از بلوبرى درون پنکیک ها
یا آن ها را به تنهایى به عنوان یک میان وعده میل کنید.

ت

غذایى باشد.
شما مى توانید خالقیت به خرج دهید و از روش هاى دیگرى 
با دارچین و  وووودوکدو ىىىىىىبنى با دارچین، یا بورانى مثال خوراك سیب زمی

بسیارى دستور هاى غذایىیىیىیىیى دیگر
در ســه وعــده غذایى 

روزانه تان اســتفاده 
دید، کنید. فقط حواستان باشد که اگر به دارچین حساسیت دار

د گذا کنا ا ژ ا

مرغ گریل شده یا خوراك ســبزیجات با آب گوشت بدون 

لک ا ا

تجربه مى کنند، احتماال نسبتمــادران باردار
مى دهد، اما این نتایج
همچنین نشاندادند
ممیزان جرم و
میــز
تأثی



0606آگهىآگهى 4350 سال نوزدهمسه شنبه  7 تیر  ماه   1401

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

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

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراء  شــماره 499 و 500 مورخــه 1401/01/28 آقاى محمد رضــا زمانیان فرزند 
حیدرعلى نسبت به ســه دانگ مشــاع و خانم مریم قادرى نجف آبادى فرزند حیدر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 117/69 مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 887   اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 حــوزه ثبت ملک 
اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1401/03/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/07 - 1333416/ م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین

 میرعباسى /3/235

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

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

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 536 مورخه 1401/01/29 آقاى اکبر حمیدى نجف آبادى فرزند مصطفى 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 160/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 11  فرعى 
از 721و 4  فرعى از 718 اصلى واقع در قطعه6 بخــش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
– متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/23 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/04/07 - 1333445/ م الف - حجت اله کاظم زاده 
اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى 

3/237/

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

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

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 6839 مورخه 1401/12/25 خانم زهرا معین دوست نجف آبادى فرزند 
غالمرضا ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 148/27 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
714 و 716 اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/23 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/04/07 - 1333339/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/239

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

برابر آرا صــادره هیاتهاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان 
و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــالع عموم در دو نوبــت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود. درصورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایى

 تقدیم نمایند.
راى شماره 496 مورخه 1401/01/28 خانم  فاطمه محمدى ملک آبادى فرزند حسین 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 96 مترمربع قسمتى از پالك شماره 0  فرعى از 539 
اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/03/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/04/07 - 1333236/م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/241

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

برابر آراء صــادره هیئت هاى اول و دوم موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتــراض خود را در اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.راى شماره 1150مورخه 
1401/02/19 آقاى اکبر موسویان فرزند ســید مصطفى نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 89/25 مترمربع قسمتى از پالك شماره 9  فرعى از 1278  اصلى 
واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/7 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/22 
- 1341659/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /4/124

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

راى شماره 140160302026003627 مورخ 1401/03/07 هیات دوم لذا مالکیت 
خانم رضوان جان نثارى الدانى به شناسنامه شماره 37 کدملى 1290607931 صادره 
خمینى شهر فرزند ابوالقاسم در ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 29,60 مترمربع 
پالك شــماره 151 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان مورد درخواست به موجب سند شماره 28857 مورخ 95/11/19 

دفترخانه 180 اصفهان به متقاضى انتقال قطعى شده و در جریان ثبت مى باشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/04/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/22 - م الف: 1342507 – رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/133

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 1401160302006002523- تاریخ: 1401/04/02 برابر راى شماره 2523 
مورخ 1401/04/02 به شماره کالسه 0111 تصرفات مالکانه آقاى/ خانم الهه پاك 
نژاد به شناسنامه شــماره 9884 کدملى 1142323617 صادره فرزند محمدتقى در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه در حال ســاخت به استثناى ثمیه اعیانى به 
مساحت 210,31 مترمربع پالك ش ــماره 167 فرعى از 116 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شهریه موجب ســند شماره 243484 مورخ 
1399/5/23 دفترخانه 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 
و مفروز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض 
داشه باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
برابر راى شــماره 2523 مورخ 1401/04/02 به شــماره کالســه 0111 تصرفات 
مالکانه آقاى/ خانم محمدکاظم حاجى حیدرى به شناســنامه شماره 24060 کدملى 
1140232207 صادره فرزند رمضانعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
در حال ساخت به استثناى ثمیه اعیانى به مســاحت 210,31 مترمربع پالك شماره 
167 فرعى از 116 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به 
موجب سند شماره 243484 مورخ 1399/5/23 دفترخانه 73 و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/07- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/04/22- م الف: 1341584 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد 
کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - 

سید امیرحسین حسن زاده /4/135

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

راى شماره 14016030202603081 مورخ 1401/02/25 هیات یک مالکیت آقاى 
رحیم حبیبى به شناسنامه شماره 105 کدملى 1159953910 صادره داران فرزند کریم 
بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 92,42 مترمربع از پالك شماره 46 فرعى 
از 15179 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مع الواسطه از مالکیت رسمى محمد پاکفر موضوع سند انتقال شماره 37819 

مورخ 72/01/15 دفتر 83 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور  سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/04/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/22 - م الف: 1341716 – رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/130

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

شــماره: 140160302016000305 – تاریــخ: 1401/04/04 برابر راى شــماره 
140160302016000243- 1401/03/09 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى ســیدعلى اکبر حسینى فرزند 

سیدجعفر بشماره شناسنامه 16 صادره تیران در یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 
1452,35 مترمربع پالك فرعى 2448 فرعى از دو اصلى اسفیدواجان بخش دوازده 
ثبت اصفهان خریدارى از مالک رسمى آقاى حاج میرزا على فانى محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مرا تب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/07 – تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/04/22- م الف: 1341880-رئیس ثبت اســناد و امالك 

تیران – سید محمدحسن مصطفوى /4/126

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

راى شماره 140160302026003126 مورخ 1401/02/25 هیات یک مالکیت آقاى 
امیر آقا نصیرى به شناسنامه شماره 1011 کدملى 1159445273 صادره مرکزى فرزند 
غفار در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130,60 مترمربع پالك شماره از 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه 
عادى مع الواسطه از مالکیت اشرف مسعود صدرى موضوع سند انتقال 2338 مورخه 

1324/08/29 دفتر 67 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور  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 تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/04/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/22 - م الف: 1341772 – رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى /4/128

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006002074- تاریخ: 1401/02/19 برابر راى شماره 2074 
مورخ 1401/03/19 به شماره کالســه 2191 تصرفات مالکانه آقاى/ خانم هادى 
عسگرى دستگردى به شناسنامه شماره 488 کدملى 1142499200 صادره فرزند 
احمد در 20 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 290,67 مترمربع 
پالك شــماره 1918 و 2012 فرعى از 75 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 371 دفتر 421 و وکالتنامه شماره 154949 
مورخ 1383/10/12 دفتر 73 و وکالت شماره 142259 مورخ 84/11/8 دفتر 73 و 
وکالت شــماره 211042 مورخ 91/2/21 دفتر 73 مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراض داشه باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
برابر راى شــماره 2076 مورخ 1401/03/19 به شماره کالســه 2193 تصرفات 
مالکانه آقاى/ خانم مهدى عســگرى دستگردى به شناســنامه شماره 84 کدملى 
1142499200 صادره فرزند احمد در 20 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 290,67 مترمربع پالك شماره 1918 و 2012 فرعى از 75 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 371 دفتر 
421 و وکالتنامه شــماره 154949 مورخ 1383/10/12 دفتر 73 و وکالت شــماره 
142259 مورخ 84/11/8 دفتر 73 و وکالت شماره 211042 مورخ 91/2/21 دفتر 73 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشه باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
برابر راى شماره 2075 مورخ 1401/03/19 به شماره کالسه 2192 تصرفات مالکانه 
آقاى/ خانم پریسا عظیمى دستگردى به شناسنامه شماره 1130278700 کدملى 
1130278700 صادره فرزند محمدتقى در 16 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ 
یکباب خانه به مساحت 290,67 مترمربع پالك شماره 1918 و 2012 فرعى از 75 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 371 
دفتر 421 و وکالتنامه شماره 154949 مورخ 1383/10/12 دفتر 73 و وکالت شماره 
142259 مورخ 84/11/8 دفتر 73 و وکالت شماره 211042 مورخ 91/2/21 دفتر 
73 مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشه باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
برابر راى شــماره 2073 مورخ 1401/03/19 به شــماره کالسه 21901 تصرفات 
مالکانه آقاى/ خانم احترام باقرى دســتگردى به شناسنامه شماره 1130003698 
کدملى 1130003698 صادره فرزند عزیزاله در 16 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 290,67 مترمربع پالك شماره 1918 و 2012 فرعى از 75 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 371 
دفتر 421 و وکالتنامه شماره 154949 مورخ 1383/10/12 دفتر 73 و وکالت شماره 
142259 مورخ 84/11/8 دفتر 73 و وکالت شماره 211042 مورخ 91/2/21 دفتر 73 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشه باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/07- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/04/22 - م الف: 1341992 – قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و 

امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /4/139

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

راى شماره 140160302026004628 مورخ 1401/03/28 هیات یک ابوالفضل 
بهمنى به شناسنامه شــماره 3491 کدملى 0386485267 صادره قم فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 294,42 مترمربع پالك شماره 17 
فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان از سند انتقالى شماره 125557 مورخ 1399/07/08 دفتر 94 اصفهان 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور  سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار 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، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/22 - 
م الف: 1342554 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان - موسوى 

4/137/

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

راى شــماره 140160302026004583 مورخ 1401/03/28 هیات یک مالکیت 
عبدالعلى جعفرپورهارونى به شناســنامه شــماره 1 کدملى 4621981668 صادره 
شهرکرد فرزند غریب على نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 93,56 
مترمربع پالك شماره 27 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رســمى حبیب اورنگى 

موضوع سند انتقال 80912 مورخه 1349,06,12 دفتر 2 اصفهان
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار 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، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/22 - 
م الف: 1341687 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان - موسوى 

 4/132/

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602006002451- تاریخ ارســال نامه: 1401/03/21 
چون آقاى غالمعلى قدیمى فرزند یداله به اســتناد یک برگ استشــهادیه محلى 
که هویت و امضا شهود رسمًا گواهى شده مدعى اســت ششدانگ پالك شماره 
2070 فرعى که از 85 اصلى واقع در خمینى شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در 
دفتر 573 صفحه 469 مسبوق به ثبت و ســند مى  باشد که در اثر جابجایى مفقود 
شده است و چون نامبرده درخواست صدور المثنى سند مالکیت نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هر کس 
مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1342935 – سیدامیرحسین 
حســن زاده – مدیر واحــد ثبتى حوزه ثبت ملــک خمینى شــهر از طرف زهره 

عموشاهى خوزانى /4/142 

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602006002453- تاریخ ارســال نامــه: 1401/03/21 
چون آقاى غالمعلى قدیمى فرزند یداله به اســتناد یک برگ استشــهادیه محلى 
که هویت و امضا شهود رســمًا گواهى شده مدعى است ششــدانگ پالك شماره 
2070 فرعى که از 85 اصلى واقع در خمینى شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در 
دفتر 553 صفحه 354 مسبوق به ثبت و سند مى  باشــد که در اثر جابجایى مفقود 
شده است و چون نامبرده درخواست صدور المثنى سند مالکیت نموده طبق تبصره 
یک اصالحى مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هر کس 
مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شــده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و نســد معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشــود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 1342936 – سیدامیرحسین 
حسن زاده – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف زهره عموشاهى 

خوزانى /4/143 

آگهى تغییرات 
شرکت نیک آب سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 47147 و شناسه ملى 10260652310 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/03/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : طیق اختیار حاصله تفویض شــده از مجمع عمومى فوق العاده 24/ 02/ 1401 در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره وبارعایت تشریفات مقرر 
اساسنامه والیحه اصالحى قانون تجارت شماره سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و صدور سهام جدید از مبلغ 14780000000ریال به مبلغ 000 000 780 34 ریال 
افزایش یافت که آورده نقدى تماما طى گواهى شماره 8/1155/28 بانک بانک صادرات شعبه سامان و75/28070/018 بانک تجارت شعبه سامان مورخ 1401/02/25 
واریز وماده مربوطه اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد . سرمایه شرکت 000 000 780 34 ریال نقدى است که به 000 478 3 سهم 000 10 ریالى با نام عادى منقسم 

شده وتماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1340706)

آگهى تغییرات 
شرکت سارینا تجارت اسطوره ســهامى خاص به شماره ثبت 2391 و شناســه ملى 14009089410 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/02/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حامد مرکزى بشماره ملى 1288392591 بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و محسن حجارى زاده 
بشماره ملى1280883601 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و صدیقه پناهى پور بشماره ملى 1282315102 بعنوان عضو هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند. ضمنا مدیرعامل مى تواند به سمت رئیس هیئت مدیره نیز انتخاب گردد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، 
سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره مى 

باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1340212)

آگهى تغییرات
 شرکت ورزش پویا آرنا سهامى خاص به شماره ثبت 44718 و شناسه 
ملى 10260626402 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1400/06/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : نام شرکت 
به « ورزش فراخ آرنا « تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1340697)

آگهى تغییرات
 شــرکت بهین پرتو کیان ســهامى خاص به شــماره ثبت 63126 و شناسه ملى 
14008629055 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/03/12 
محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان بنشانى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله چرخاب ، خیابان فردوســى ، خیابان عافیت ، 
پالك 30- ، ساختمان تجارى ادارى مسیح ، پالك قدیمى 37 ، طبقه سوم ، واحد 6 - 
کدپستى8143845147 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1340214)

آگهى تغییرات 
شرکت نیک آب ســپاهان شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 47147 
و شناســه ملى 10260652310 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى ســالیانه مورخ 1401/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسابرسى 
بهین تراز آریا به شناســه ملى 14010848201 و رسول حسنى به کدملى 
5659644465 بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1340703)

آگهى تغییرات
 شرکت کار و تجربه پایدار ایرانیان شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 54778 و 
شناسه ملى 14005233447 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/01/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حســن خوش نظر1199962775 به سمت مدیرعامل و 
عضو هیأت مدیره و مائده حق وردى 1288436335 به ســمت رئیس هیات مدیره و 
الهه ماندگارى1287345808 به سمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند.کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر 
شرکت معتبر است .ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1340216)
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پس از صحبت هاى رضــا درویش مدیرعامل باشــگاه 
پرسپولیس مشخص شد که ســیدجالل حسینى کاپیتان 
این تیم دیگــر در قامت بازیکن در زمیــن فوتبال حضور 
نخواهد داشت و قرار اســت به زودى او به عضویت کادر 
فنى سرخ پوشان دربیاید. در همین رابطه باشگاه پرسپولیس 
به دنبال برگــزارى یک بازى خداحافظــى براى کاپیتان 
سیدجالل است و به احتمال فراوان این بازى پیش از آغاز 
لیگ بیست و دوم برگزار خواهد شد. در صورت فراهم شدن 
شرایط، تیم پرسپولیس در این دیدار خاص به مصاف ملوان 
انزلى مى رود. سیدجالل حسینى فوتبال رسمى خود را از 
ملوان آغاز کرد و دوران افتخارآمیز از این تیم شمالى آغاز 
گردید. در این بازى که به احتمــال زیاد کمتر از 90 دقیقه 
خواهد بود سیدجالل حسینى در نیمه اول با پیراهن ملوان 
بازى خواهد کرد و در نیمه دوم لباس پرسپولیس را خواهد 

پوشید.

کاپیتان سابق سپاهان که گفته مى شــد قرار است روى 
نیمکت سپاهان بنشیند، یک پیشنهاد تازه از مسجدسلیمان 
دریافت کرده اســت. رضا مهاجرى سرمربى نفت مسجد 
سلیمان که یارگیرى براى نفت مسجد سلیمان را آغاز کرده 
به هادى عقیلى پیشنهاد کرده در فصل جدید دستیار اول در 

کادر فنى تیم نفت مسجدسلیمان باشد.

هوشــنگ نصیرزاده با حکم میرشــاد ماجدى به عنوان 
سرپرســت تدوین مقررات فدراسیون فوتبال انتخاب شد. 
این تغییر و تحول در حالى است که فقط حدود دو سه ماه 
تا انتخابات باقى مانده اســت. پیش از این احمدرضا براتى 
عهده داره این کمیته بود که به علــت اختالفات به وجود 
آمده در دوره مدیریت شــهاب الدین عزیزى خادم از این 
کمیته کناره گیرى کرد و تا چندین ماه این کمیته مسئولى 
نداشت. قبل از براتى، هوشنگ نصیرزاده تا آخرین روزهاى 
مدیریت على کفاشیان، مسئول کمیته تدوین مقررات بود 
اما با انتخاب مهدى تاج به عنوان رئیس، براتى جانشــین 

وى شده بود.

«پپه لوســادا» که به عنوان مربى بدنساز به کادر فنى تیم 
فوتبال پرسپولیس ملحق شده، قرار است طى روزهاى آینده 
به ایران بیاید تا در تیم نایب قهرمان فصل گذشته مشغول 
به کار شود. این مربى اسپانیایى در گفتگویى با رسانه اى از 
کشورش به اشاره به حضورش در پرسپولیس و ایران گفت: 
استادیوم پرسپولیس که شبیه به نوکمپ است، مى تواند 90 
هزار نفر را در خود جاى بدهد و جو در آنجا بســیار فوتبالى 
اســت. او افزود: لیگ ایران قدرتمندترین لیگ خاورمیانه 
است. کشــورهایى مثل قطر، امارات یا عربستان ممکن 
است از لحاظ اقتصادى کمى باالتر از ایران باشند اما از نظر 
فوتبالى فکر مى کنم ایران در حال حاضر تیم اول آسیاست.

ســامان قنبرى زاده، قهرمان 27 ســاله خوزستانى که با 
اجراهــاى خــوب و مهیج خــود حرف هاى زیــادى در 
موتورسوارى نمایشى براى گفتن دارد، این روزها خودش را 
براى مسابقات جهانى موتورسوارى نمایشى جمهورى چک 
آماده مى کند. او دیروز براى فرستادن موتور خود به کشور 
چک و شرکت در مسابقات به تهران آمده بود که موتورش 

توسط پلیس توقیف شد.

خداحافظى خاص سیدجالل 

عقیلى در مسجد سلیمان؟

بازگشت
 نصیرزاده به فدراسیون

استادیوم پرسپولیس
 مانند نوکمپ

توقیف موتور قهرمان ایران!

01

مرضیه غفاریان
مهمترین خبرى که روز گذشته روى خروجى رسانه هاى ورزشى 
قرار گرفت پیوستن مدافع با تجربه اســتقالل به سپاهان بود. از 
جدایى ناگهانى محمد دانشگر از استقالل تحت عنوان «شوك 
بزرگ به آبى ها» نام برده شد چرا که کمتر کسى فکرش را مى کرد 
که مدافع یاغى آبى ها پس از پشت سرگذاشتن یک فصل موفق 

در این تیم تهرانى تصمیم بگیرد راهى اصفهان شود.
در سوى مقابل اما از ســپاهانى ها هیچ بعید نبود که با توجه به از 
دست دادن دو مهره کلیدى خود در خط دفاع و همچنین ضعف 
تیمشان در فصل گذشته در این پست حساس به فکر ترمیم خط 
دفاعى شان باشند. سپاهان با به خدمت گرفتن دستیار مورینیو گام 
بزرگى براى نیل به سوى ششمین قهرمانى در لیگ برتر برداشته 
و چه کسى بهتر از مدافع میانى استقالل مى تواند پازل تیم این 

سرمربى پرتغالى را براى تحقق رؤیایش کامل کند؟
محمد دانشــگر؛ یکى از کلیدى ترین ارکان موفقیت استقالل 
مجیدى در کســب جام قهرمانى فصل بیست و یکم. درخشش 
این بازیکن 28 ســاله و دیگــر مدافعان آبى پوش موجب شــد
 استقاللى ها عالوه بر قهرمانى بتوانند رکورد بهترین خط دفاعى 

تاریخ لیگ برتر را نیز از آن خود کنند. 
با این تفاسیر بهترین کار براى سپاهان همین بود که با پاتک زدن 
به تیم رقیب با یک تیر دو نشان بزند؛ هم تیم خود را تقویت کند و 
هم با جدا کردن یکى از یاران قوى حریف به آنها ضربه بزند. این 
سیاست سپاهان در تقویت جبهه خودى و تضعیف جبهه حریف 
ظاهراً ادامه دار هم هســت چه اینکه هدف سپاهان نفوذ هر چه 

بیشتر به خط دفاعى مستحکم آبى هاى پایتخت است.
گفته شــده عارف غالمى و روزبه چشــمى هم دو مدافع دیگر 
استقالل هستند که سپاهان تمام سعى اش را در به خدمت گرفتن 
آنها به خرج داده است. اما همه مى دانند که اهمیت صید محمد 

دانشگر بسیار بیشتر از بازیکنان دیگر است.
البته بهتر است سپاهانى ها بیگدار هم به آب نزنند و این نکته را از 
نظر دور نداشته باشند که محمد دانشگر اگرچه بازیکن توانمندى 
در دفاع محسوب مى شود اما خصوصیاتى هم دارد که ممکن است 
طالیى پوشان را به دردسر بیاندازد. این مدافع جنوبى مى تواند با 
ادامه همان روندى که ســال گذشته در استقالل در پیش گرفته 
بود به مهره اى تأثیرگذار در ترکیب تیم «ژوزه مورایس» تبدیل 
شود با این شرط که توجیه شود باید از خشونت و یاغیگرى که در 

کارنامه اش دیده مى شود فاصله بگیرد. 
محمد دانشگر جزو بازیکنان پرحاشیه لیگ به حساب مى آید. او 
عالوه بر اینکه به تیمــش در رکوردزنى کمک کرده یک رکورد 
خاص را هم به نام خودش ثبت کرده است. دانشگر در چند فصل 
اخیر بارها به دالیل انضباطى از ســوى مربیان اخراج و در اختیار 
باشگاه استقالل گذاشته شده است. فرقى هم نداشته که سکاندار 
آبى پوشــان در آن فصل خارجى بوده باشــد یا ایرانى؛ از شفر تا 
مجیدى و از فکرى تا استراماچونى، رکورد اخراج و بخشش این 
مدافع یاغى از سوى هر یک از این مربیان در نوع خود جالب توجه 
است؛ با این اوصاف، مى طلبد که سرمربى پرتغالى سپاهان این 
خصوصیت اخالقى شاگرد جدیدش را هم در کنار توانایى هاى 

فنى او در نظر داشته باشد.

 پاتک سنگین طالیى پوش ها به آبى ها 
با به خدمت گرفتن محمد دانشگر

شکار بزرگ سپاهان، 
شکاف در دفاع استقالل

سه شنبهوووورزشوووورزش

مدافع چپ ملى پوش سپاهان درباره 
فعالیت نقــل و انتقاالتــى این تیم 

اطالعات مختصرى داد.
امید نورافکن در الیو اینســتاگرامى 
خود در کنار صحبت هایى که درباره 
پیشــنهاد پرســپولیس، استقالل و 
تیم هاى خارجى داشت، عنوان کرد 
در لیــگ برتر فقط براى ســپاهان 
بازى مى کند. به دلیل درخواســت 
تماشاگران اصفهانى، اشاره اى هم 

به نقل و انتقاالت این تیم داشت.
نورافکــن در واکنش به حضور کاوه 
رضایى در سپاهان عنوان کرد: خبر 
ندارم کاوه یا چه بازیکن دیگرى به سپاهان مى آید، اما فقط مى توانم بگویم مربى خوبى گرفتیم که امیدوارم نتیجه 
بگیرد.او در مورد مربى بدنساز فصل آینده سپاهان ابراز کرد: نمى دانم ولى احتمال مى دهم میگل پرتغالى در کادر بماند 

چون از بچه ها شناخت دارد و مى تواند به تیم کمک کند.
این مدافع ملى پوش در خصوص حضور محمد محبى در سپاهان گفت: در یکى دو روز گذشته یک کوچولو شنیدم که 
محبى دارد مى آید ولى نمى دانم. از داره میاد تا بیاد راه زیادى است! خبر دقیقى از محبى ندارم و هر کجا هست، موفق 
باشد.نورافکن درباره حضور على کریمى در سپاهان اظهار کرد:«حدود یک هفته است خبر آن چنانى ندارم و فقط از 

رضا میرزایى که رفیق نزدیکم است، باخبر هستم.
او در مورد اضافه شدن هادى عقیلى به کادر فنى سپاهان گفت: شنیدیم آقا هادى عقیلى دارد مى آید.

بازیکن ملى پوش سپاهان در خصوص جذب جانشــین براى دانیال اسماعیلى فر در پست دفاع راست گفت: خبر آن 
چنانى ندارم ولى با یکى دو بازیکن صحبت هایى انجام شده است. مهدى شیرى، فرشاد محمدى مهر یا هر بازیکن 

دیگرى بیاید، خوشحال مى شویم.

مهاجم فصل قبل ســپاهان با عقد 
قراردادى 2 ساله به صورت رسمى به 

استقالل پیوست.
پس از سکوت ســنگینى که در نقل 
و انتقاالت اســتقالل حاکــم بود، 
ســرانجام یکشنبه شــب آبى هاى 
پایتخت به صورت رسمى وارد بازار 
شده و قرارداد خود با سجاد شهباززاده 

را امضا کردند.
چند روز پیش و قبل از اعالم رسمى 
ریکاردو ساپینتو به عنوان سرمربى 
آبى هاى پایتخت بود که حســاب 
رسمى اســتقالل در اینســتاگرام با 
ارسال پســتى از پیوستن شهباززاده 
به این تیم خبر داد اما تمام تمرکز مدیران روى یافتن گزینه مناسب براى هدایت این تیم بود و به همین دلیل قرارداد 

این بازیکن به شکل رسمى به امضا نرسید.
در نهایت و پس از توافق با ساپینتو، این ســرمربى پرتغالى نیز با دیدن فیلم بازى هاى شهباززاده خرید این بازیکن را 
تأیید کرد تا در نهایت قرارداد 2 ساله این بازیکن در حضور مدیرعامل آبى ها به امضا برسد و سجاد براى سومین مقطع 

مختلف پیراهن استقالل را بر تن کند.
 حساب رسمى باشگاه استقالل درباره این انتقال نوشته است:

«سجاد شهباززاده مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان که پیش از این با  استقالل به توافق رسیده بود، پس از جلسه 
با مدیرعامل این باشگاه، با امضاى قراردادش به صورت رسمى به استقالل پیوست. شهباززاده که پیش از این هم سابقه 
حضور در استقالل را داشته، در سایپا، آالنیا اسپور ترکیه، نفت تهران، القطر قطر و سپاهان سابقه بازى داشته است. این 
مهاجم در فصل گذشته 6 گل به ثمر رساند و 6 پاس گل به هم بازیانش داد همچنین در لیگ بیستم موفق شد 20 گل 

به ثمر برساند و به عنوان یکى از موفق ترین بازیکنان فصول گذشته لیگ به استقالل پیوست.»

ســرمربى اســبق تیم ملى ایران دســت بردار انتقاد از 
فدراسیون فوتبال مصر نیست.

کارلوس کى روش این روزها به شــدت با فدراســیون 
فوتبال مصر به دلیل دریافــت مطالبات معوقش درگیر 
اســت و حاال در بیانیه اى تند فدراسیون فوتبال مصر را 
متهم به قانون شکنى و بازى کردن با نامش کرده است. 
موضوع درگیرى کى روش کسر 25 هزار دالر جریمه از 
مطالباتش به دلیل عدم حضور در نشست خبرى قبل از 

بازى با کامرون است.
کى روش معتقد است که این جریمه به خاطر کوتاهى 

او نبوده بلکه زمانبندى اشــتباه کاف و نیروهاى پلیس 
کامرون باعث شده تا او به نشست خبرى نرسد.

سرمربى پرتغالى در دومین بیانیه اش در مصاحبه با سایت 
«بطوالت» مصر، گفت: تمام هیئت همراه تیم ملى مصر 
در آن زمان شاهد این کوتاهى از سوى کاف و ماموران 
کامرون بودند. من حتى اعالم کردم که اگر زمان نشست 

را کمى عقب ببرید در نشست حضور پیدا مى کنم. 
وى افزود: اما فدراســیون فوتبال به صورت ناعادالنه 
جریمه را از دستمزد باقیمانده ام کسر کرده و این نهایت 

ظلم به من است.

خبرهاى نورافکن درباره آمد و رفت هاى سپاهان
خبر ندارم، نمى دانم اما... 

شهباززاده به صورت رسمى 
به استقالل پیوست

تداوم عصبانیت سرمربى اسبق ایران

باشگاه ســپاهان بعد از جذب محمد دانشــگر در خط دفاعى در 
تالش براى جذب یک بازیکن دیگر از اســتقالل است و او هم 

اتفاقا در خط دفاعى بازى مى کند.
روزبه چشمى در روزهاى اخیر براى تمدید قرارداد خود با باشگاه 
اســتقالل مذاکره کرده اما این مذاکره منجر بــه عقد قرارداد 
نشده اســت و اذعان کرده بعد از صحبت با ساپینتو مربى جدید 
استقالل قرارداد خود را با باشگاه تمدید مى کند و ابتدا قصد دارد 
نظر سرمربى جدید تیم را در مورد خود جویا شود. روزبه چشمى 
در اصل هافبک دفاعى اســت اما بارها و بارها چه در بازى هاى 
باشگاهى و چه در بازى هاى تیم ملى در پست مدافع میانى هم 

به میدان رفته است.
سپاهان در حالى در تالش براى خرید روزبه چشمى است که پیش 
از عقد قرارداد با محمد دانشگر با میالد زکى پور هم قرارداد امضاء 
کرده است. طبیعى است این فصل بیشتر خریدهاى سپاهان در 
خط دفاعى باشد به این خاطر که تیم اصفهانى ولسیانى و دانیال 
اسماعیلى فر را از دست داده است و گفته مى شود احتمال حضور 
محمد نژادمهدى هم در تیم آبى وجود دارد و از بین مدافعان باقى 
مانده سپاهان، تنها عزت پورقاز یک فصل دیگر با تیم سپاهان 
قرارداد دارد. ســپاهان هم چنین در تالش است محمد على نژاد 
وینگر تیم آلومینیوم اراك را به خدمت بگیرد و همین امروز و فردا 

است که قرارداد با این بازیکن نهایى شود. 
جذب محمد دانشــگر توســط باشگاه ســپاهان یک شوك به 
آبى ها بــود و در ادامه در صورت حضور روزبه چشــمى در جمع 
طالیى پوشان خط دفاعى استقالل خالى از بازیکن خواهد شد و 
آبى ها براى تکمیل خط دفاعى خود باید چند خرید داشته باشند. 
شاید حضور محمد نژاد مهدى در خط دفاعى استقالل این خأل 
را کمى پر کند. به خصوص اگر قرار باشد با برطرف شدن موانع 
یک بار دیگر محمد حسین مرادمند و سیاوش یزدانى به اردوى 

تیم آبى برگردند.

چشم سپاهان 
دنبال «چشمى»

ریف
ر چه

توانایىهاى در کنار جدیدش را هم خصوصیتاخالقى شاگرد
فنىاو در نظر داشته باشد.
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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از دروغ حذر کنید که دروغ از ایمان دور اســت. راســتگو بر آســتانه 
نجات و کرامــت اســت و دروغگو بــر پرتگاه ســرنگونى و خــوارى. 
حســد مورزید که حســد، ایمان را مى خورد آنســان که آتش ، هیزم را. 
با یکدیگر دشمنى مکنید که دشــمنى هر خیر و برکتى را تباه مى کند و 
خدا را از یاد مى برد. پس به آرزوها که موجب ســبکى عقل و فراموشى 
یاد خداســت میدان مدهید که این خود گونه اى فریب اســت و کســى که 
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شهردارى نیک آباد

گزارش عملکرد شهردارى نیک آباد در سال 1400
به استناد ماده 71قانون شهردارى ها

مصارف اقتصادى - هزینه هاى جارى

مصارف اقتصادى - هزینه هاى تملک دارایى هاى سرمایه اى

درصداضافهکسرىتفریغ بودجه (عملکرد)متممشرحردیف
43,000,000,00042,800,240,022199,759,9780100هزینه ها 51

25,294,000,00025,218,985,11075,014,8900100جبران خدمات کارکنان5101
6,144,000,0006,053,867,71190,132,289099استفاده از کاالها و خدمات5102
1,722,000,0001,716,480,0005,520,0000100کمک هاى بالعوض5105
8,056,000,0008,033,879,05422,120,9460100رفاه اجتماعى5106
1,784,000,0001,777,028,1476,971,8530100سایر هزینه ها5107

درصداضافهکسرىتفریغ بودجه (عملکرد)متممشرحردیفردیف
72,200,000,00072,098,927,274101,072,7260100تملک دارایى هاى سرمایه اى52 
68,720,000,00068,626,965,80193,034,1990100ساختمان و سایر مستحدثات5201 

68,720,000,00068,626,965,80193,034,1990100سایر اعتبارات مربوط به ساختمان210200520102
1,460,000,0001,450,475,8359,524,165099پروژه ممیزى امالك و اجراى سیستم عوارض نوسازى520102_72001

1,800,000,0001,794,475,9005,524,1000100پروژه احداث روشنایى معابر اصلى شهرى520102_20062006
4,355,000,0004,353,595,4001,404,6000100پروژه خرید ونصب المانهاى شهرى و نورپردازى520102_20092009
11,300,000,00011,278,418,82121,581,1790100پروژه تکمیل وتوسعه و نگهدارى فضاى سبز شهرى520102_20102010
2,225,000,0002,222,469,2202,530,7800100پروژه احداث کانال دفع آبهاى سطحى و کانیوى معابر سطح شهر520102_20122012
1,930,000,0001,927,535,0002,465,0000100پروژه تملک آزادسازى خیابانها و معابر سطح شهر520102_20152015
1,155,000,0001,152,061,5002,938,5000100پروژه لکه گیرى و ترمیم ترانشه هاى سطح شهر520102_20162016
7,625,000,0007,621,330,0003,670,0000100پروژه احداث جداول سطح شهر520102_20172017
29,300,000,00029,274,769,25025,230,7500100پروژه زیرسازى و آسفالت معابر اصلى و فرعى سطح شهر520102_20182018
2,945,000,0002,944,800,375199,6250100پروژه پیاده رو سازى و بلوك فرش معابر سطح شهر520102_20192019
1,150,000,0001,143,379,0006,621,000099پروژه خرید و نصب تابلو،لوازم و تجهیزات ترافیکى 520102_20222022
430,000,000428,439,0001,561,0000100پروژه تعمیرات و بازسازى ساختمان و تأسیسات شهردارى520102_20242024
265,000,000260,750,0004,250,000098پروژه خرید وسایل ورزشى جهت پارك هاى محله اى 520102_20272027
30,000,00028,350,0001,650,000095پروژه مرمت و بازسازى آثار باستانى ومیراث فرهنگى و گردشگرى520102_20312031
2,750,000,0002,746,116,5003,883,5000100پروژه نکوسازى محیط شهرى520102_20077

3,480,000,0003,471,961,4738,038,5270100ماشین آالت و تجهیزات5202 
2,260,000,0002,254,012,5915,987,4090100آتش نشانى، اتوبوس، راه سازى و ماشین آالت  عمرانى و خدماتى220100520201
500,000,000497,152,0002,848,000099پروژه خرید لوازم و تجهیزات آتش نشانى520201_20142014
1,760,000,0001,756,860,5913,139,4090100پروژه نگهدارى و تعمیر  ماشین آالت عمرانى 520201_20202020

1,220,000,0001,217,948,8822,051,1180100تجهیزات ادارى و رایانه اى220200520202
1,220,000,0001,217,948,8822,051,1180100پروژه مکانیزه نمودن فعالیتها و سیستمهاى داخلى شهردارى520202_20042004

خالصه عملکرد کل بودجه منابع

درصداضافهکسرىتفریغ بودجه (عملکرد)متممشرحردیف
117,500,000,000112,375,775,8105,124,224,190096منابع4
87,709,000,00087,586,618,273122,381,7270100درآمد ها41

43,233,000,00043,115,629,211117,370,7890100درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى4101
381,000,000380,486,465513,5350100درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى شهردارى4102
1,067,000,0001,065,569,1161,430,8840100بهاى خدمات و درآمدهاى مؤسسات انتفاعى شهردارى4103
6,458,000,0006,457,085,589914,4110100درآمدهاى حاصل از وجوه و اموال شهردارى4104
12,342,000,00012,341,008,000992,0000100کمک هاى اعطائى دولت و سازمانهاى دولتى4105
24,228,000,00024,226,839,8921,160,1080100اعانات ، کمک هاى اهدایى و دارائى ها4106
29,791,000,00024,789,157,5375,001,842,463083واگذارى دارایى سرمایه اى42

3,024,000,0003,023,311,537688,4630100ماده 101 قانون شهردارى4201
26,310,000,00021,309,450,0005,000,550,000081فروش اموال غیر منقول4202
457,000,000456,396,000604,0000100فروش اموال منقول و اسقاط4203
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