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عضو کمیسیون عمران مجلس:عضو کمیسیون عمران مجلس:

تنها راه مدیریت خاموشى ها تنها راه مدیریت خاموشى ها 
تولید برق استتولید برق است
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نه «خوانى» آمده
 نه «خوانى» رفته 

چمن هایى که آب اصفهان 
را مى بلعند
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شوى پت هاى خانگى
3

نصب تابلوى ممنوعیت ورود 
سگ به پارك هاى شهرضا

اجرایى نشدن طرح هاى 
ورزشى در نایین 
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پرمصرف ترین 
میوه  جهان 

سرشار از ویتامین 
و دشمن چاقى

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى: در حال حرکت به سمت قله پیک هستیم. تعداد بسترى ها افزایش یافته است
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دماى هوا در 
گرمترین نقطه 

اصفهان؛ 46 درجه

شــرایط ویژه آب و هوایى و اقلیمى منحصربه فرد 
شهرستان سرباز باعث شــده که این شهرستان 
به عنوان تولیدکننده ارقام انبه در منطقه و کشور 
شناخته شود. انبه میوه شــیرین و خوش طعمى 

است...

رئیس اداره هواشناســى شهرســتان اردستان گفت: 
دماى هــوا در شــهرهاى زواره و مهابــاد 46 درجه 
سانتیگراد است که با بررســى نقشه هاى هواشناسى 
این دو منطقه گرم ترین شــهرهاى استان اصفهان 

هستند.
جواد رمضانپــور ، اظهار کرد: با توجه بــه ورود توده 
گرمایى که وارد کشور شده است تأثیر افزایش دما را 
براى بسیارى از شهرهاى استان اصفهان داشته است. 
وى با بیان اینکه از چند روز گذشته دماى بسیارى از 
شهرهاى استان شامل زواره، مهاباد، بادرود، کاشان، 
آران بیدگل و... افزایش داشته است، افزود: وضعیت 

گرماى هوا تا اواخر روز یکشنبه...

خاك را خاك نکنیمخاك را خاك نکنیم
روند بیابانزایى در اصفهان شدت گرفته استروند بیابانزایى در اصفهان شدت گرفته است
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احتمال ورود اصفهان به وضعیت قرمز
درخواست ویژه اسکوچیچ

سرمربى کروات تیم ملى فوتبال کشورمان درخواستى را از فدراسیون 
فوتبال مطرح کرد. دراگان اســکوچیچ در صحبت هایى نســبت به 
بازگشت کریم باقرى به تیم ملى فوتبال واکنش نشان داد. وى گفت: 
«رابطه خیلــى خوبى با کریم باقرى دارم و انتظار دارم فدراســیون 
فوتبال شرایط مناسبى را براى بازگشت او به تیم ملى فوتبال فراهم 

کند.»  کریم باقرى به دلیل اینکه...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

نمایشگاه  اصفهان، 
درگاه حضور 

شرکت هاى ایرانى
 در فرایند بازسازى 

سوریه

چالش با دوره سى و پنجم
مدیریت جدید اصولگراى شهر اصفهان تن به برگزارى جشنواره فیلم هاى کودکان و نوجوانان خواهد داد؟
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قائدى دوباره «قلب» قائدى دوباره «قلب» 

سرنوشت خودروهاى توقیفى مرتبط با جرایم موادمخدر بدافزارها چگونه به سیستم ها نفوذ مى کنند؟جهان نما پیر شدن انسان از چند سالگى شروع مى شود؟تکنولوژى سلمانى آماده درخشش دوباره در سپاهان سالمت ورزش

شــرکت پاالیش نفت اصفهان به ازاي هر سهم، 650 ریال سود 
توزیع کرد. 

مجمع عمومى عادى سالیانه صاحبان ســهام و مجمع عمومى 
فوق العاده شرکت پاالیش نفت اصفهان ســال مالى منتهى به 
29 اســفند ماه 1400 با حضور 75,84 درصد سهامداران برگزار 
و پس از تصویب صورت هاى مالى، به ازاى هر سهم 65 تومان 

به تصویب رسید.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان چ شم انداز این شرکت 
را ارتقاء به یک هلدینگ موفق پتروپاالیشى در منطقه با باالترین 
ضریب پیچیدگــى تا ســال 1405 بیان کــرد و گفت: ضریب 
پیچیدگى این شرکت در حال حاضر با احتساب سهم شرکت در  
پتروشیمى، اصفهان و نفت سپاهان 6,2  بوده که پیش بینى شده 

این ضریب تا 4 سال آینده به باالى 12 برسد.  

محسن قدیرى دستیابی به مزیت رقابتی پایدار را نیازمند تغییرات 
در جهت تکنولوژي و توسعه کسب  وکار و زنجیره ارزش دانست و 
تاکید کرد: این شرکت با حرکت در راستاي  توسعه پایدار، توانایی  

تولید بیش از  400 فرآورده نفتى را در آینده دارد. 
مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه سود خالص 
این شرکت در سال مالى منتهى به 29 اسفند 1400 را 16,5 هزار 
میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: ضریب حاشیه سود خالص این 

شرکت 7,8 درصد بوده که بسیار اندك است.
قدیرى گفت: شرکت پاالیش نفت اصفهان در حال حاضر از لحاظ 
حاشیه سود خالص، در رتبه هاى یکى به آخر و پس از پاالیشگاه 
آبادان قرار دارد که تا ســال 1405 پیش بینى مى شود با افزایش 
ضریب پیچیدگى، بیشترین حاشیه ســود را در بین شرکت هاى 

پاالیشى کشور به خود اختصاص دهد.
وى از راه اندازى کامل پروژه واحد تصفیه گازوئیل پاالیشــگاه 
اصفهان تا شهریورماه امسال با ظرفیت 100 هزار بشکه گازوئیل 
یورو 5 خبــر داد و گفت: که با بهره بردارى ایــن پروژه عالوه بر 
افزایش ســاالنه 6 هزار میلیارد تومانى سود شرکت 69 صدم نیز 

ضریب پیچیدگى شرکت را نیز افزایش مى دهد. 
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان از تصویب قرارداد  فاز 
ســاخت  و نصب واحد گوگرد زدایى از ته مانده برج هاى تقطیر 
پاالیشــگاه  اصفهان (RHU) در هیات مدیره این شرکت خبر 
داد و گفت: این پروژه در سال 1404 راه اندازى مى شود و در حال 

حاضر، فاز مهندسی و خرید آن بیش از 35 درصد پیشرفت دارد. 
قدیرى با اشــاره به این که طرح واحد  شکست کاتالیستى بستر 

سیال (RFCC) شرکت پاالیش نفت اصفهان و زنجیره هاى 
وابسته به آن پس از 15 سال هنوز اجرایى نشده است افزود: واحد 
(RHU) و (RFCC) مکمل یکدیگر بوده و با راه اندازى این 
دو واحد تا سال 1405 «وکیوم باتوم» پاالیشگاه به محصوالت با 

ارزش افزوده بسیار باال حدود 60 هزار بشکه بنزین و 300 هزار تن 

پروپیلن تبدیل و حداقل روزانه 2 میلیون دالر به سود پاالیشگاه 
افزوده مى شود.

وى بــا بیــان این کــه بــا ایجــاد واحدهــاى «میتیونین» و 
«اکریلونیتریل» در پاالیشــگاه عالوه بر تولید مواد اولیه شرکت 
پلى اکریل اصفهان مى توان خوراك دام هــم تولید کرد گفت: 
ارزش افزوده هر بشــکه بنزین 705 دالر بوده ولى ارزش افزوده 

میتیونین و آکریلونیتریل بیش از 3800 دالر است.
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به این که در 
زنجیره ارزش کروسین و گوگرد پروژه هاى دیده شده و در حال 
مطالعه است گفت: در حال حاضر این شرکت روزانه 35 هزار بشکه 
 (L.A.B) کروسین مازاد دارد که با ایجاد واحد الکیل بنزن خطی
مى توان آن ها انواع شــوینده ها، پارافین هاى دارویى و صنعتى 

استحصال کرد. 
قدیرى با بیان این که ســاختار سازمانى شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان تا 2 ماه آینده به هلدینگ پتروپاالیشــى ارتقاء خواهد 
یافت،  افزود: به زودى 6 شــرکت جدید در ذیل این هلدینگ به 
ثبت مى رسد و تمام طرح هاى توســعه اى هلدینگ توسط این 

شرکت ها اجرایى خواهند شد.
وى گفت: با ارتقاء این شرکت به یک هلدینگ موفق پتروپاالیشى 
تا سال 1405 پیش بینى مى شود ســود نیم میلیون دالر کنونى 
به 1,5 میلیــارد دالر افزایش و ضریب پیچیدگــى آن نیز باالى 

12 شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه مصرف کنونى 
آب پاالیشگاه 900 تا هزار متر مکعب در ساعت اعالم کرد و افزود: 

این شرکت براى تامین آب مورد نیاز خود طرح هاى زیادى تعریف 
کرده و با راه اندازى طرح هاى یاد شــده مصرف آب پاالیشگاه 

افزایش پیدا نخواهد کرد.
قدیرى گفت: بــا اجراى 80 کیلومتر خط ریلــى تمامى صنایع و 
کارخانه هاى مستقر در محدوده شاهین شهر همچون پاالیشگاه 
اصفهان تا سال 1405 به راه آهن سراسرى متصل خواهند شد و 
این شرکت مى تواند محصوالت خود را از طریق خطوط ریلى به 

سراسر کشور حمل کند. 
وى در ادامه با بیان این که شرکت پاالیش نفت اصفهان در حال 
ایجاد سامانه برنامه ریزى منابع سازمان (ERP) براى یکپارچه 
سازى تمام واحدها و اداره هاى شــرکت بوده تا فرآیند تصمیم 
 گیرى در شــرکت شفاف، ســریع   و هوشــمندانه  تر انجام شود 
افزود: نیروى انسانى باالترین سرمایه یک سازمان بوده و براى 
بلوغ سازمانى یک ســازمان یادگیرنده، 5 سطح تعریف شده که 
نیروى انسانى پاالیش نفت اصفهان با اجراي برنامه هاي توسعه 

سرمایه هاي انسانی، از سطح 3 به سطح 4 ارتقاء مى یابد.

در مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان تصویب شد

تقسیم 65 تومان سود پاالیشگاه به ازاى هر سهم

 تبدیل شدن به هلدینگ موفق پتروپاالیشى با تحقق باالترین ضریب پیچیدگى باالي 12 در منطقه.
توسعه زیر ساخت هاى پدافند غیر عامل و مدیریت بحران.

اصالح و بهبود زیر ساخت ها و انرژى.
حفظ و تداوم تامین خوراك محصوالت.

مدیریت و توسعه زنجیره ارزش (همگون و نیمه همگون).
توسعه ارزش در شرکت هاى زیر مجموعه.

ارتقاى توان بازرگانى.
مدیریت بهینه منابع مالى و سر مشارکت و مدیریت سرمایه هاى انسانى.

سرمایه گذارى هاى انجام شده در راستاى تبدیل شدن به هلدینگ پتروپاالیشى 
خرید 48,16 درصد سهم پتروشیمى اصفهان.

خرید 17,31 درصد سهم نفت سپاهان.
افزایش ضریب پیچیدگى به میزان 0,66 (ضریب پیچیدگى فعلى با احتساب سهم پاالیشگاه در این دو شرکت: 6,2)

راه اندازى واحد تصفیه گازوییل در تابستان 1401 با سرمایه گذارى 511 میلیون یورو – 67,848 میلیارد ریال و 
برآورد افزایش سودآورى 263,103,896 دالر در سال با بازگشت سرمایه 4 ساله و سود 6 همتى از این مجموعه.

اقدامات مهم آتى توسعه پایدار
احداث واحد گوگرد زدایى ته ماند برج هاى تقطیر RHU با هدف کاهش گوگرد موجود در ته ماند برجهى تقطیر 
با ســرمایه گذارى مورد نیاز 470 میلیون یورو – 18,343 میلیارد ریال و برآورد افزایش سودآورى 315 میلیون 

دالر در سال.
احداث واحد RFCC و زنجیره ارزش وابسته به آن با هدف جلوگیرى از خام فروشى و سرمایه گذارى مورد نیاز 

873 میلیون یورو و برآورد سود 398 میلیون دالر در سال. این واحد از شهریور وارد مدار مى شود.

.RFCC ادامه زنجیره ارزش وابسته به
احداث واحد KHT با هدف ارتقاى کیفیت فرآورده ها و افزایش سودآورى با سرمایه گذارى مورد نیاز 67 میلیون 

یورو و برآورد سود 16 میلیون دالر در سال.
سرمایه گذارى در زنجیره ارزش بنزن و احداث واحد فنل استن.

سرمایه گذارى در زنجیره ارزش بوتان، احداث واحد بوتادین و صنایع وابسته.
سرمایه گذارى در زنجیره ارزش پروپان، اخداث واحد PDH و دستیابى به پروپلین.

سرمایه گذارى در احداث واحد اسید فسفریک (ترجیحا در شهرستان سمیرم).
مجموع سرمایه گذارى ها در این 4 طرح 4 میلیارد یورو است

بهینه سازى واحد حالل سازى و تولید انواع حالل هاى داراى ارزش افزوده.
تکمیل سرمایه گذارى در صنایع همجوار (4 هزار میلیارد تومان).

اتصال به راه آهن سراسرى.

اهداف استراتژیک شرکت پاالیش نفت تا افق 1405توسعه پایدار و متوازن

شرکت پاالیش 
نفت اصفهان در حال 
حاضر از لحاظ حاشیه 

سود خالص، در 
رتبه هاى یکى به آخر و 
پس از پاالیشگاه آبادان 

قرار دارد که تا سال 
1405 پیش بینى 

مى شود با افزایش 
ضریب پیچیدگى، 

بیشترین حاشیه سود 
را در بین شرکت هاى 
پاالیشى کشور به خود 

اختصاص دهد

رد 
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درخ
سرمربى کروات
فوتبال مطرح
بازگشت کریم
«رابطه خیلــ
فوتبال شرایط
کند.»  کریم
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98 درصد تاالب گاوخونى 
خشک شد
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دادستان کل کشور از آخرین وضعیت خودروهاى توقیفى 
مرتبط با جرایم مــواد مخدر گفت و بــر تعیین تکلیف 
خودروهاى لوکسى که در انبارهاى سازمان اموال تملیکى 

توقیف هستند تأکید کرد.
حجت االسالم والمسلمین محمد جعفر منتظرى در پاسخ 
به سئوالى مبنى بر اینکه وضعیت خودروهایى که به دلیل 
جرایم مرتبط با مواد مخدر توقیف شده اند، در چه وضعیتى 
قرار دارند؟ گفت: خودروهایى که تکلیفشان از نظر قانون 
و حکم دادگاه مشخص شده است را اعالم کرده ایم که 

به هیچ عنوان در پارکینگ نگه ندارند و ترخیص کنند.
وى افزود: براى تعیین تکلیف برخى دیگر از این خودروها 

به رؤساى دادگسترى نامه نوشتم و درخواست کردم در 
تعیین تکلیف این خودروها تسریع ایجاد کنند.

دادستان کل کشور با اشاره به آخرین وضعیت خودروهایى 
که در سازمان اموال تملیکى توقیف هستند، اظهار کرد: 
برخى از آنها آماده فروش هســتند و به سرعت مقدمات 
فروخته شدنشــان آماده مى شــود و به مزایده گذاشته 

مى شوند.
منتظرى با اشــاره به اینکه برخى دیگر از این خودروها 
امکان فروش ندارند گفت: این خودروها مشمول برخى 
از قوانین کشور مى شوند که به آنها اجازه تردد در شهر را 

نمى دهد و باید تعیین تکلیف شوند.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شوراى اسالمى با 
تأکید بر اینکه تنها راه مدیریت خاموشى ها تولید برق 
است، گفت: باید با اعطاى تسهیالت کم بهره و تسهیل 
در واردات تجهیزات مورد نیاز براى تولید برق بســتر 
براى ســرمایه گذارى بخش خصوصــى در این حوزه 

فراهم شود.
کمال حســین پور درباره سیاست هاى دولت به منظور 
مدیریت خاموشى ها در سال جارى، بیان کرد: متأسفانه 
سیاستگذارى دولت براى کنترل خاموشى ها بسیار به 
ضرر کشاورزان بود؛ کشاورزى که تنها در سه یا چهار ماه 
از سال در مناطق کوهستانى امکان کشت دارد، اگر در 

این بازه نتواند آب را به زمین خود برساند، ضرر مى کند.
وى خاطرنشــان کرد: تنهــا راهکار بــراى مدیریت 
خاموشى ها تولید برق است. با خاموشى حوزه کشاورزى 

و صنعت نمى توان خاموشى ها را مدیریت کرد.
نماینده مردم سردشــت و پیرانشهر در مجلس شوراى 
اسالمى، تصریح کرد: هدف کشور ما حرکت در مسیر 
توسعه و رشد است. با خاموشى صنایع و بخش کشاورزى 
دچار عقب ماندگى در این حوزه خواهیم شد. شاید این 
سیاست ها براى یکسال قابل پذیرش باشد اما اگر قرار 
باشــد این سیاســت ها ادامه یابد قطعًا توسعه کشور با 

مشکل مواجه خواهد شد.

سرنوشت خودروهاى توقیفى 
مرتبط با جرایم موادمخدر

تنها راه مدیریت خاموشى ها 
تولید برق است 

بیمارى 25 درصد 
شازندى ها

   همشــهرى آنالیــن | محمود احمدى 
بیغش، نماینده حوزه انتخابیه شــازند در جلسه 
شــوراى ادارى اســتان که با حضــور رئیس 
جمهورى برگزار شد، با اشــاره به آلودگى هوا، 
زمین و خاك گفت: از جمعیت شــازند، حدود 
25 درصد خانواده ها حداقل یک بیمار سرطانى 
دارند که ماهانه باید 11 میلیــون تومان براى 
درمان هزینه کنند در حالى که وضعیت مالى و 

معیشتى آنها مناسب نیست.

فرش سنددار مى شود
   خبــر گــزارى صداوســیما | رئیس 
سازمان ثبت اسناد و امالك کشــور از سنددار 
شدن فرش هاى نفیس ایرانى براى نخستین بار 
در کشور خبر داد. حسن بابایى گفت: در اقدامى 
بدیع از سوى سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 
در راســتاى حفظ و صیانت از فرش هاى نفیس 
ایرانى، نقل و انتقال این فرش ها در دفاتر اسناد 
رسمى انجام مى شود. وى افزود: بر اساس اظهار 
تولید کننده فرش و تأیید کارشناســان سازمان 
ثبت، سند اولیه فرش در مرکز مالکیت سازمان 

صادر مى شود.

تعطیل شدن 2 شبکه 
   کافه ســینما | براساس شــنیده ها از 
ساختمان شیشه اى و پس از جمع بندى نهایى 
پیمان جبلى از وضعیت شــبکه  هاى سیما، به 
زودى شــبکه هاى شــما و ایران کاال به طور 
«قطعى» به دلیل کمبود شدید مخاطب تعطیل 
و حذف مى شوند. زمان تعطیلى دو شبکه ایران 
کاال و شبکه شــما به احتمال زیاد و حداکثر تا 
پایان تابستان امســال خواهد بود. همچنین به 
شبکه سالمت نیز اولتیماتوم داده شده و وضعیت 
مناسبى ندارد و ممکن است به زودى این شبکه 

نیز حذف شود. 

کوچ اجبارى خشایار 
   ایــران آرت |خشایار اعتمادى، خواننده پاپ 
در گفتگو بــا رادیو نمایش بیان کــرد که پس از 
سال ها و در شروع زندگى مشترك خود به شمال 
کشور کوچ کرده است. وى ادامه داد: من همین 
هفته پیش جایى زندگى مى کردم و صاحبخانه ام 
خواست آنجا را ترك کنیم و ما هم از تهران کوچ 
کردیم و به شمال کشور رفتیم. اعتمادى اظهار 
کرد: او اجاره را گران هم نکرد و با توجه به قیمت 
هایى که وجود داشت خواست از آنجا برویم و بعد 
از 40 سال با چنین شرایطى مواجه شدم. من هم 
تغییر مکان دادم و شاید اگر همسرم همراهم نبود 
چنین کارى نمى کردم. این خواننده در پاسخ به 
مجرى برنامه و اینکه چرا در تهران باقى نمانده 
اســت بیان کرد که نمى توانستم تهران خانه اى 

اجاره کنم.

مرگ 3 خواهر و برادر 
در سیل

   رکنا | تصویرى از سه عضو یک خانواده که 
در میان قربانیان حادثه سیل استهبان هستند، 
منتشر شده اســت. درپى جارى شدن سیل در 
شهرستان هاى اســتهبان و نیریز، سیالبى از 
پهنابه نیریز تا ســد اســتهبان در طول حدود 
40 کیلومتر جارى شــد که درپى آن، 89 نفر 
دچار حادثه شدند. درپى این حادثه امدادگران 
جمعیت هالل احمــر 74 نفــر را از محاصره 
سیالب نجات دادند اما 17 نفر بر اثر این حادثه 
جان خود را از دست داده و 8 نفر هم همچنان 
مفقود هســتند. در میان قربانیان نام و تصویر 
ســه کودك از اعضاى یک خانواده نیز منتشر 

شده است.

ممنوع براى بد حجاب ها!
   فارس | رئیس اتاق اصنــاف قم با تأکید بر اینکه 
اصناف ملزم به رعایت عفاف و حجاب هســتند، گفت: 
قانونى براى منع فروش کاال بــه افراد بدحجاب وجود 
ندارد اما برخى از فروشندگان متعهد و با اصالت قم ورود 
و عرضه کاال به مشتریان بدحجاب را در محدوده کارى 

خود ممنوع کرده اند.

«پوتین» 
در تهران سرما خورد؟

   روزنامه خراســان | «پوتین» پس از ســفر به 
تهران،  در جلسه اى رسمى، در توضیح علت سرفه هاى 
مکررش گفته است: دیروز تهران خیلى گرم و هوا باالى 
38 درجه بود و دســتگاه هاى تهویه در آنجا بسیار قوى 
کار مى کردند. بنابراین (از سرفه ام) عذرخواهى مى کنم. 
فیلمى از آب ریزش بینى پوتین در حاشیه نشست آستانه 
در تهران نیز با توجه رسانه ها وکاربران فضاى مجازى 
مواجه شده اســت؛ با این حال، هنوز معلوم نیست که 

پوتین در تهران سرما خورده یا کرونا گرفته است؟

وظیفه گشت ارشاد 
   روزنامه همشهرى | مى گویند گشت ارشاد 
کمکى به افزایش حجاب نکــرده، درضمن هزینه هم 
داشته است. آیا استدالل درستى است؟ پاسخ این است که 
مگر مأموریت گشت ارشاد باحجاب  کردن مردم است؟ 
پلیسى که شما را به دلیل نبستن کمربند ایمنى جریمه 
مى کند، مگر هدفش فرهنگسازى است؟ حجاب یک 
قانون است. مأموریت گشت ارشاد این است که محافظ 

این قانون باشد و از قانون شکنى جلوگیرى کند. 

4 فرزند بیاورید
   بهار | سید محمدنبى موسوى فرد، امام جمعه اهواز 
با اشاره به نقش فرزندآورى در رفع مشکالت کشور گفت: 
نباید به بهانه اقتصادى مانع فرزندآورى شد و هر خانواده 
حداقل باید چهار فرزند بیاورد کــه اگر این اتفاق بیفتد 

خیلى از مشکالت حل مى شود.

امان از عشق دیرپا!
   نامه نیــوز |«ســیلویا والریا»، مدلینگ و دختر 
شایســته ایتالیایى جهان که اکنون 31 ســاله است و 
11 سال گذشــته مؤلف کتاب «یک روزى یک رئیس 
جمهورى بود» محمود احمــدى نژاد، رئیس جمهورى 
ایران را تنها مرد واقعى در عرصه جهانى دانسته و گفته 
است که احمدى نژاد تنها مرد روى زمین است، چرا که 
او هزاران فرسنگ به دور از هر نوع مد، پوچى و خودبینى 
است. او که در سال 1390 اعالم کرده بود دوست دارد با 
احمدى نژاد ازدواج کند. حاال در سن 31 سالگى بازهم 
گفته که «مى خواهم با احمدى نژاد ازدواج کنم. احمدى 

نژاد چیز کمى نیست.»

درآمد هنگفت اوکراین از غله
   باشــگاه خبرنگاران جــوان | رئیس جمهور 
اوکراین در راســتاى توافق تازه با روسیه اعالم کرد که 
کى یف به ارزش 10 میلیــارد دالر غالت براى فروش 
دارد. روز جمعه اوکراین و روسیه با میانجیگرى سازمان 
ملل و ترکیه توافقى را امضا کرده اند که طبق آن 3 بندر 
«اودسا»، «چورنومورسک» و «یوژنه» در اوکراین براى 

صادرات غالت آزاد مى شوند.

زیر بار نمى روند 
   ایســنا | رئیس ســازمان محیط زیست با اشاره 
به آخرین وضعیت رهاســازى حقابه رودخانه هیرمند 
گفت: مسئوالن افغانستان زیر بار اعداد و ارقام ایران در 
خصوص حقابه هیرمند نمى روند. على سالجقه اظهار 
کرد: وزارت نیرو با همتایان خود در کشــور افغانستان 
جلسه داشته است اما متأســفانه این جلسات به نتیجه 
نرسیده اســت چون طرف مقابل زیر بار اعداد و ارقام 

ما نمى رود.

مدیریت جدید اصولگراى شهر اصفهان تن به برگزارى جشنواره فیلم هاى کودکان و نوجوانان خواهد داد؟خبرخوان

چالش با دوره سى و پنجم
در حالى که مقامات سینمایى کشور در صدد برگزارى 
سى و پنجمین دوره جشــنواره بین المللى فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان هســتند، منتقدان این جشنواره به 
روال دوره هاى پیشــین همچنان تأکید مى کنند که 
برگزارى این جشنواره هیچ عایدى براى سینماى ایران 

ندارد و باید تعطیل شود.
سال هاست برگزارى جشــنواره فیلم هاى کودکان و 
نوجوانان به دلیل نبود آثار قابل توجه در این حوزه و افت 
فاحش کیفیت آن با انتقادات جدى رو به رو شده است 
اما برگزار کنندگان این فستیوال سینمایى کشور تا امروز 
کوچک ترین وقعى بر چنین انتقاداتى ننهاده و برپایى 
هر ساله این جشنواره را براى رشد سینما در ایران اقدامى 

الزم بر مى شمرند.
از ســوى دیگر مقامات برگزار کننده جشنواره در شهر 
اصفهان نیز طى ســال هاى گذشــته هم همســو با 
مسئوالن سینمایى کشور بر برگزارى هر ساله جشنواره 
در این شهر پافشارى مى کرده اند. آنها اعتقاد دارند چون 
مدت زمان زیادى است جشنواره فیلم هاى کودکان و 
نوجوانان به میزبانى اصفهان برگزار مى شود؛ بنابراین، 
این فستیوال به یک برند براى شهر اصفهان تبدیل شده 
که با از دســت دادن میزبانى آن، اعتبار شهر خدشه دار 

خواهد شد. 
اصفهان ســال هاســت به عنــوان خانه جشــنواره 
فیلم هاى کودکان و نوجوانــان مطرح بوده و مدیریت 
شهرى اصفهان و مشخصًا شهردارى این شهر مسئول 
برگزارى این فســتیوال یک هفته اى هستند اما در هر 
دوره، زیر تیغ تند انتقاد از «حاشــیه» و «اســراف» در 

مراحل برگزارى آن قرار مى گیرند.
تا پیــش از پیروزى اصولگرایان در انتخابات شــوراى 
شهر اصفهان و تعیین شهردار همســو با این شورا در 
سال گذشته، این طیف سیاسى شیوه برگزارى جشنواره 
فیلم هاى کــودکان و نوجوانــان و همچنین ریخت و 
پاش هایى که به نام جشنواره انجام مى شد را در دوره 
هایى که اصالح طلبان مدیریت شــهر اصفهان را بر 
عهده داشتند زیر سئوال مى برد. این در حالى است که 
پیش از آن و در دوران مدیریت ســید مرتضى سقاییان 
نژاد(که از شاخص ترین نفرات طیف اصولگرا محسوب 
مى شــد) بر شــهردارى اصفهان، برگزارى جشنواره  
فیلم هاى کودکان و نوجوانان یک الزام و افتخار مهم 
براى شهر محســوب و همه تالش ها معطوف به نگاه 
داشتن دائمى این جشنواره در اصفهان و برگزارى هر چه 

باشکوه تر آن مى شد.
اما با همه این احواالت، منتقدین غیر سیاسى جشنواره 
بین المللى فیلم هــاى کودکان و نوجوانــان در هیچ 
دوره اى از برگزارى آن بیکار ننشسته و همواره اعتراض 
خود را به اصل باقى ماندن این جشنواره که به زعم آنها 

از کیفیت الزم برخوردار نیست بیان مى کرده اند. 
براى این منتقدین، شــهر برگزار کننده اولویت نبوده 

است؛ جشنواره باید تعطیل مى شد.

در انتظار تصمیم مدیران جدید شهردارى
آخرین روز شــهریور ماه ســال پیش و تنها چند روز 
بعد از آنکه وزارت کشور حکم شــهردارى على قاسم 
زاده، شــهردار جدید اصفهان را صادر کرد، او در آستانه 
برگزارى ســى و چهارمین دوره جشــنواره فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان در مهرماه، طى گفتگویى با پایگاه 
اطالع رســانى «ســینماپرس» که از منتقدان جدى 
برگزارى این جشــنواره اســت، ضمن آنکه مسئولیت 
برگزارى دوره سى و چهارم را به بهانه اینکه تازه بر مسند 
شهردارى اصفهان نشســته به گردن مدیران اصالح 
طلب پیش از خودش انداخت، اما در عین حال  قول داد 
که اوًال حاشیه هاى جشنواره را به حداقل برساند و ثانیًا 

جلوى هرگونه اسراف و زیاده روى در روند برگزارى این 
رویداد را بگیرد. 

او در آن گفتگو همچنین خط مشى سال هاى آتى این 
جشنواره را نیز از نگاه شــهردارى اصفهان تبیین کرد: 
«اصل جشــنواره فیلم هاى کودك و نوجوان باید براى 
مخاطبان هدفش انگیزه ایجاد کند، باید آثار فاخر در این 
حوزه تولید شود تا کودکان و نوجوانان و خانواده هاى شان 
بتوانند به راحتى با این آثار ارتباط برقرار کنند و این هدفى 
اســت که ما از این پس براى برگزارى جشــنواره فیلم 

کودك در سال هاى آتى دنبال خواهیم کرد.»
اگرچه کسى ضعف و قوت برگزارى سى و چهارمین دوره 
جشنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان را به 
گردن شهردار جدید نیانداخت اما على قاسم زاده براى  
برگزار کردن سى و پنجمین دوره این جشنواره یکسال 
زمان داشته است تا آن را به نحوى که معتقد است باید 
«براى مخاطبان هدف انگیزه ایجاد کند» برگزار نماید. 
آیا مدیریت شهرى اصفهان از این آزمون سربلند خارج 

مى شود؟
پاسخ به این سئوال مستلزم توجه به یک سئوال مهمتر 
است. آیا تهران که در تمام طول عمر جشنواره فیلم هاى 
کودکان و نوجوانان مسئولیت برنامه ریزى این جشنواره 
را برعهده داشــته اســت، در این دوره هم نام اصفهان 
را به عنوان میزبان تأیید مى کنــد؟ و آیا اصًال مقامات 
شــهردارى اصفهان تمایلى به برگزارى این رویداد در 

سال جارى دارند؟
مسئوالن ســینمایى مشــخص نکرده اند که میزبان 
فستیوال سى و پنجم چه شهرى است. در اصفهان هم 
شهردارى و رسانه هاى وابسته به آن ترجیح داده اند تا 
پیش از اتخاذ تصمیم پایتخت نشــین ها براى انتخاب 
میزبان، سیاســت صبر و انتظار را پیشه کنند. در همین 
راستا شهردار اصفهان و معاونان او فعًال هیچ اظهارنظر 
مشخصى درباره جشنواره نکرده اند و خبرگزارى «ایمنا» 
که مهمترین رسانه شــهردارى محسوب مى شود نیز 
چندان به این ماجرا نمى پردازد. این در حالى اســت که 
نزدیک به یک ماه است مدیرعامل بنیاد سینمایى فارابى 
به عنوان دبیر سى و پنجمین دوره جشنواره بین المللى 
فیلم هاى کودکان ونوجوانان انتخاب شــده و یکى از 
وظایفى که رئیس سازمان سینمایى براى او در نظر گرفته 

است، انتخاب مکان برگزارى جشنواره است. قاعدتاً اگر 
قرار بود شــهردارى اصفهان تمایل جدى به میزبانى از 
این جشنواره داشته باشد باید تا کنون به رایزنى با تهران 
پرداخته مى شد در حالى که از خبر انجام این رایزنى ها 
در اخبار رسمى نشانه اى دیده نمى شود هر چند کسى از 

آنچه در پشت پرده هم مى گذرد خبرى ندارد.

یک نظرسنجى، شوآف و...
انتشار یک نظرســنجى که به دنبال پخش ویژه برنامه 
گفتگو محور«تفاوط» از صداوســیماى مرکز اصفهان 
انجام شد نشان مى دهد که 73 درصد از مردم خواستار 
بقاى جشنواره فیلم کودك در اصفهان هستند. 27 درصد 
هم معتقدند اصفهان نباید میزبان این رویداد باشد.  اما 
نباید فراموش کرد که این بحث فعًال در محافل داخلى 
شهر اصفهان داغ است در حالى که بحث اصلى در بُعد 

ملى، معطوف به بودن یا نبود اصل جشنواره است.
توپخانه منتقدان برگزارى جشنواره فیلم هاى کودکان 
و نوجوانان چندماه است مشغول ریختن «آتش تهیه» 
بر ســر برگزار کنندگان آن است. در رأس این منتقدین 
نیز همان پایگاه اینترنتى با نفوذ «سینما پرس» قرار دارد 
که از ابتداى امسال هیچ فرصتى را براى زیر سئوال بردن 
جشنواره از دست نداده است. «سینما پرس» جشنواره 
فیلم هاى کودکان و نوجوانان را «شوآف» لقب داده و 
روز گذشته از قول یک سینماگر نوشت: «پول جشنواره 
صرف ســینما و کودکان نمى شود و کودکان فقط وجه 
المصالحه قرار مى گیرند! این راهى که مدیران سینمایى 
مى روند به ترکستان است و نباید بیش از این بودجه بیت 
المال را صرف این بریز و بپاش هاى بى خاصیت کنند.»

همین سایت چند روز پیش تر هم از قول یک سینماگر 
دیگر نوشت که «برگزارى جشــنواره اثرگذارى مثبتى 
براى سینماى کودك ندارد» تا خط مشى ثابت انتقاد از 
اصل برگزارى جشنواره فیلم هاى کودکان و نوجوانان 
فعًال به عنوان سیاســت رســمى مهمترین منتقد این 
فستیوال در میان رســانه هاى کشور ادامه داشته باشد. 
سیاستى که به شکل خستگى ناپذیر توسط گردانندگان 
«سینما پرس» پى گرفته مى شود و پر بیراه نیست اگر 
اصفهان به عنوان میزبان ســى و پنجم انتخاب شود، 
دامن برگزار کنندگان جشنواره در این شهر نیز از چنین 

انتقادات گزنده اى در امان نماند. 

در انتظار تصمیم ضلع سوم
تا کنون جشــنواره بین المللى فیلم هــاى کودکان و 
نوجوانان با مشارکت سازمان سینمایى، بنیاد سینمایى 
فارابى و شهردارى اصفهان در این شهر برگزار مى شده 
اســت. به رغم دیدگاه منتقدان جشــنواره، هیچکدام 
از اضالع ایــن مثلث موافق تعطیل شــدن این رویداد

 نبوده اند. حتى در ضلــع اصفهان، اهمیت تالش براى 
ماندن جشنواره در شــهر اصفهان بر بقاى کلى آن مى 
چربیده است. امسال اما به نظر مى رسد که تغییراتى در 

ساختار این مثلث رخ خواهد داد.
دو ضلع سازمان ســینمایى و بنیاد ســینمایى فارابى 
که بى توجه بــه نظر منتقدان، همچنــان به برگزارى 
جشــنواره اصرار دارند. اما در ضلع سوم، یک دوگانگى 
قابل مشاهده است. از یک سو در اراده مدیریت شهرى 
اصفهان که اینک یکسال اســت زمام امور را به دست 
گرفته چندان جایگاهى براى برگزارى این جشــنواره 
دیده نمى شود و از سوى دیگر آنها نگران واکنش ها به 

از دست رفتن احتمالى میزبانى اصفهان هستند. 
به حکم سکوت رســانه ها و مقامات شهردارى درباره 
میزبانى اصفهان، ظاهراً شــهردار و شــوراى شــهر 
اصولگراى اصفهان در میانــه دوگانگى به وجودآمده 
هنوز تصمیم جــدى به منظور موافقت یــا مخالفت با 
میزبانى از سى و پنجمین دوره جشــنواره بین المللى

 فیلم هاى کودکان و نوجوانــان اتخاذ نکرده اند و یا در 
حال سنجش شرایط بعد از اعالم عدم میزبانى به سر مى 
برند. این در حالى است که شرط شهردار اصفهان براى 
بقاى جشنواره که به گفته قاسم زاده در مصاحبه سال 
گذشته اش، «تولید آثار فاخر در حوزه سینماى کودك» 

بود هم محقق نشده است. 
با این اوصاف آیا اصولگرایان تن به تبعات عدم میزبانى 
اصفهان از سى و پنجمین دوره جشــنواره بین المللى 
فیلم هاى کودکان و نوجوانان خواهنــد داد یا ترجیح 
مى دهند امســال هم اعتبارات شهر را صرف برگزارى 

یک جشنواره بى کیفیت دیگر کنند؟
براى رسیدن به پاسخ این پرسش، زمان زیادى منتظر 

نخواهید ماند. 

مهران موسوى خوانسارى

روزنامه «جام جــم» در مطلبى از رقــم باورنکردنى 
جمعیت فقرا در ایران رونمایى کرده است.

در این مطلب آمده:
«فشــارهاى اقتصادى در کنار تحریم هاى ظالمانه 
شرایط سختى را در مناطق مختلف به وجود آورده اند. 
پایین آمدن سطح خدمات و امکانات و همچنین دشوار 
شدن کسب درآمد به خصوص در دوران کرونا، موجب 
شده بسیارى از خانواده ها در یک شیب نزولى مجبور 

شوند شرایط سخت ترى را تحمل کنند. همه این عوامل 
دست به دست هم داده اند تا دبیر ستاد توانمندسازى 
محالت کم برخوردار اعالم کنــد: "هم اکنون 2020 
محله محروم و کم برخوردار در ســطح کشــور وجود 
دارد که 20میلیون نفر در این محالت ســاکن بوده و 
در شرایط دشوار زندگى را ســپرى مى کنند." هر چند 
پارسا گوهرى از نحوه اســتخراج این آمار توضیحى 
ارائه نکرده اما با اشاره به نیازهاى اصلى ساکنان این 

مناطق تصریح کرده: "اولین مسئله اى که در محالت 
کم برخــوردار باید مورد توجه قرار گیرد، ســاماندهى 
نیازمندان اســت. براى این کار افراد نیازمند به کمک 
را به هفت گروه زنان سرپرستان خانوار، توان خواهان، 
خانواده زندانیان، خانواده سرپرست از کارافتاده، خانواده 
سرپرست معتاد، بدسرپرست و دچار بیمارى اعصاب و 
روان تقسیم بندى کرده ایم." با این تفاسیر و قبل از هر 
چیز باید پرسید ستاد توانمندسازى محالت کم برخوردار 

چطور مى تواند امکانات مورد نیــاز مناطق مختلف را 
تأمین کند و ضمانت اجرایــى آن بر چه مبنایى تعریف 
شده است؟ موضوع بعد اینکه آیا حاشیه نشینان شهرهایى 
مثل تبریز، تهران و شیراز با نیازمندانى که در روستاهاى 
دورافتاده و مناطق مرزى جنوب شــرق ساکن هستند، 
در یک ســطح بوده و با یک خط کش انــدازه گیرى 
شــده اند و خدمات مورد نیاز آنها همه به یک صورت

 است؟»

جمعیت فقرا در ایران به روایت روزنامه صداو سیما
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دماى هوا در گرم ترین نقطه 
اصفهان؛ 46 درجه 

98 درصد تاالب گاوخونى 
خشک شد

معرفى جانشین سپاه استان
 فرمانـده کل سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمى در 
حکمـى، سـرهنگ پاسـدار مرتضـى عمومهـدى را 
به عنوان جانشـین جدیـد فرماندهى سـپاه حضرت 
صاحب الزمان عجل ا... فرجه استان اصفهان معرفى 
کرد. در آئیـن تکریم و معارفـه جانشـین فرماندهى 
سپاه حضرت صاحب الزمان استان اصفهان با حضور 
جمعـى از فرماندهـان سـپاه اصفهان از سـردار على 
مقواساز جانشین قبلى فرماندهى سپاه استان اصفهان 
تقدیر شد. معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الزمان، 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان و فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج امام رضا علیه السالم اصفهان از جمله 

سوابق سرهنگ عمو مهدى است.

افزایش تولید زعفران
 در اصفهان

مدیریـت باغبانى سـازمان جهاد کشـاورزى اسـتان 
اصفهان گفت: استان اصفهان امسال در تولید زعفران 
رتبه سوم را در کشـور کسب کرده اسـت. احمد رضا 
رئیـس زاده با بیان اینکـه اصفهـان در تولید زعفران 
رتبه سوم را در کشور کسـب کرده است گفت: سطح 
زیر کشـت زعفران در اسـتان 1670 هکتار است. او 
افزود: شهرسـتان هاى عمـده تولید کننـده زعفران 
دراستان اصفهان: نطنز، تیران و کرون و آران بیدگل 
هسـتند. مدیریت باغبانى سـازمان جهاد کشاورزى 
اسـتان اصفهان اظهار داشـت: درحال حاضـر تولید 
زعفران اسـتان بـه 9500 کیلوگرم در سـال رسـیده 

است.

جمع آورى
 52 میلیارد تومان زکات 

دبیر شـوراى زکات اسـتان با اشـاره به میـزان زکات 
جمع آورى شـده، اظهـار کـرد: از ابتداى سـال جارى 
تاکنـون 52 میلیـارد تومـان زکات واجب، مسـتحب، 
فطریه، کفاره و رد مظالم جمع آورى شده است. کریم 
زارع با اشـاره به اینکه پرداخت زکات نشـان از اهتمام 
جدى مردم این اسـتان به اجراى فرایض و دسـتورات 
دینى اسـت، تصریح کرد: از میـزان زکات جمع آورى 
شـده مبلغ یک میلیـارد و 775 میلیون تومـان زکات 
واجب بوده است که 80 درصد آن به نیازمندان جامعه و 
20 درصد دیگر هم در بخش هاى عمرانى عام المنفعه 

در مناطق محروم صرف مى شود.

22 گاو سوختند 
مسـؤول خدمـات شـهرى شـهردارى دامنـه گفـت: 
آتش سـوزى بزرگى که در دامدارى 60 رأسـى شـهر 
دامنه اتفاق افتاد، باعث تلف شدن 22 رأس گاو در این 
دامدارى شد. اسماعیل خانى اظهار داشت: ساعت 11 
ظهر روز جمعه 31 تیر ماه آتش سـوزى در انبار علوفه 
گاودارى شهر دامنه به سازمان آتش نشانى اعالم شد. 
وى افزود: بخشى از این انبار مخصوص نگهدارى دام ها 
و قسمتى هم مخصوص نگهدارى علوفه بود که تنها 
با یک نرده از هم جدا شـده بود و هر دو قسمت درگیر 
حریق شـد. خانى  بیان کرد: در مدت 6 ساعت تالش، 
حریق توسط ایستگاه هاى آتش نشـانى شهر دامنه و 

داران مهار شد.

فراوانى تولید
 گوشت مرغ در اصفهان

معاون بهبود تولیدات دامى سـازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان گفت: امروز این استان در زمینه تولید گوشت 
مرغ بـا فراوانـى مواجه اسـت و همـه نیاز بـازار داخل 
پوشش داده مى شود. حسین ایراندوست افزود: شرکت 
پشتیبانى امور دام استان مکلف شد که همه سردخانه ها 
را از گوشت مرغ ُپر کند و در عین حال اختیار عمل را به 
اتحادیه و کشتارگاه ها دادیم تا گوشت مرغ و مرغ زنده 
را در اختیار اسـتان هاى متقاضى قرار دهند. وى ادامه 
داد: بر اساس گزارشى که از سـازمان جهاد کشاورزى 
اسـتان در زمینه تخم مرغ دریافت شـد روزانه بیش از 
320 ُتن تخم مرغ در اسـتان تولید مى شـود که مقدار 

قابل توجهى است.

دریاقدرتى پور
هر ســال که مى گذرد 2 میلیارد ُتن از خاك سرزمینمان 
گرفتار فرسایش مى شــود. این رقم ما را رکورددار جهان 
کرده و حاال قامتمان به نســبت کشورهایى که فرسایش 
خاکشان طى یکســال بیشتر از پنج شــش تن در هکتار

 نمى شود یک سر و گردن بلندتر است. 
پیش تر منوچهر گرجــى، دبیر انجمن خــاك ایران، به 
خبرگزارى تســنیم گفته بود تغییر اقلیم و خشکســالى 
ازجمله عوامل زمینه ساز فرسایش خاك به شمار مى روند؛ با 
این حال، روش هاى مدیریت خاك در کشاورزى، دامدارى، 
منابع طبیعى و جنگل ها و عملیات راه سازى نیز به عنوان 

عوامل انسانى در فرسایش خاك مؤثرند.
فرسایش خاك به فرایندى گفته مى شود که در جریان آن، 
خاك پس از فرسودگى از طریق عوامل طبیعى مثل باد و 
آب جابه جا مى شود و از منطقه اى به منطقه دیگر مى رود. 
یکى از مهمتریــن منابعى که منجر به فرســایش خاك 
مى شــود؛ خشــک شــدن تاالب ها و دریاچه هاست؛ 
مسئله اى که اکنون اصفهان را به یکى از اصلى ترین کانون 

هاى فرسایش خاك در کشور تبدیل کرده است.
آمارها مى گوید ساالنه 12 تا 15 تن در هکتار در اصفهان با 
فرسایش خاك روبه رو هستیم و با توجه به خشکسالى پیش 
رونده به نظر مى رسد، شدت فرسایش خاك در این منطقه 
با شدت بیشترى در حال گســترش است. اما خشکسالى 
چگونه مى تواند باعث فرسایش هر چه بیشتر خاك شود؟

به گفته رئیس مرکز بیابان زدایــى اصفهان، از بین رفتن 
پوشش گیاهى از جمله دالیل به وجود آمدن فرسایش خاك 
است که با وجود وزش باد و جابه جا شدن خاك، خود موجب 
بروز پدیده بیابان زایى خواهد شد. بنابراین اگر خاك مناسبى 
نداشته باشیم، کشــاورزى مطلوبى هم نخواهیم داشت، 
همچنین نابودى خاك، هدررفت آب و وقوع ســیالب، 

خسارت هاى عمده اى را به دنبال خواهد داشت. 
به گفته مسئوالن اداره کل منابع طبیعى استان اصفهان، 
در چندین شهرستان شــامل اصفهان، کاشــان، آران و 

بیدگل، نطنز، اردســتان، نایین، خــور و بیابانک، بُرخوار، 
هرند، کوهپایه، جرقویه و ورزنه و اخیراً گلپایگان و شهرضا 
نیز شــاهد پراکندگى کانون هاى فرسایش بادى و خاکى 

هستیم.
 از سوى دیگر به گفته کارشناسان اداره کل منابع طبیعى 
اصفهان، دشت سگزى در شــرق شهرستان اصفهان به 
بحرانى ترین کانون گرد و غبار این استان تبدیل شده است 
و با هر وزش باد از شرق به ســمت اصفهان و از شمال به 
سمت شهرك صنعتى سگزى، گرد و غبار ایجاد مى شود و 
شهرستان اصفهان و شاهراه شمال به جنوب کشور تحت 
تأثیر ریزگردهاى حاصل از سگزى قرار مى گیرد. بحرانى 
که حاال به گفته مسئوالن ســاالنه خسارات میلیاردى را 

برجاى  گذاشته است.
در حال حاضر بیش از سه میلیون هکتار از اراضى اصفهان 
به درد فرسایش خاك دچار شده اند؛ دردى که باعث شده 
این مناطق به بیابان و شنزار تبدیل شود. مناطقى که به طور 
عمده در بخش هاى شمالى و شرقى اصفهان قرار دارد و 
شامل  16 کانون بحرانى فرسایش بادى است که 10 هزار 

و  92 هکتار را به خود اختصاص داده است. 
هر ساله اداره کل منابع طبیعى و سازمان محیط زیست در 
راستاى مبارزه با این موضوع اقداماتى را انجام مى دهند که 
به نظر مى رسد نسبت به سرعت فرسایش خاك، حرکت 
الك پشــتى دارد که به نظر مى رسد به دلیل اندك بودن 

اعتبارات تخصیص یافته به این بخش باشد. 
این موضوع در آخرین اقداماتى که براى مبارزه با فرسایش 
خاك در اصفهان انجام شــده، از زبان معــاون اداره کل 
منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان بیان مى شود. به گفته 
ابوطالب امینى، طرح جلوگیرى از فرسایش خاك در هزار 
هکتار از اراضى شــرق اســتان اصفهان با هدف کاهش 
اثرات مخرب سیالب آغاز شده و به این علت که مناطق 
کویرى مستعد بروز سیالب است از جمله اقدامات مرتبط با 
بیولوژیک آبخیزدارى بوده است که در قالب نهالکارى در 
شهر تودشک شهرستان کوهپایه واقع در شرق اصفهان 

اجرا مى شود.
در طرح نهالکارى تودشک، قرار است از گونه هاى مقاوم 
به کم آبى مانند بادام کوهى استفاده تا با تولید اکسیژن و 
سرسبزى منطقه از فرسایش خاك در این مناطق جلوگیرى 

شود. 
معاون اداره کل منابــع طبیعى و آبخیــزدارى اصفهان 
همچنین اعالم آمادگى کرده که در صورت تأمین اعتبار، 
طرح هاى بیشــترى در این نواحى اجرا شــود: «به دلیل 
شدت و قدرت این پدیده در چنین نواحى، یکى از بهترین 

راهکارهاى مهار آن اجراى طرح هاى نهالکارى است.»
در همین رابطه دانشیار دانشگاه صنعتى اصفهان نیز چندى 
پیش هشــدار داده بود که جلوگیرى از فرسایش خاك در 
اصفهان نیازمند برنامه ریزى اصولى و مقابله با تهدیدهاى 
فعلى اســت. ســید احمد خاتون آبادى خــاك را یکى از 
مهمترین ســرمایه هاى طبیعى دانسته بود: «جابه جایى 
خاك به مناطق داخل و بیرون استان و جدا کردن خاك از 
محل پدیدار شدن و زایش، پایدارى این منبع مهم و حیاتى 
را تهدید مى کند که باید قبل از اینکه امنیت مواد غذایى و 

خوراکى نیز کاهش یابد براى رفع آن برنامه ریزى کرد.»
به نظر این کارشــناس محیط زیســت با وجــود بحران 
بیابانزایى در اصفهان الزم اســت به خاك به عنوان یک 
موجود زنده نگاه کرد که سالمت آن برابر با سالمت زیست 

بوم یا اکوسیستم است.
با این تفاســیر باید باور کنیم که حفظ خاك تنها با کنترل 
و کاهش خســارات ســیالب هاى ویرانگر، جلوگیرى از 
هدررفت آب هاى سطحى، افزایش رطوبت خاك و تقویت 
پوشش گیاهى و تغذیه سفره هاى آب زیرزمینى، تقویت 
دبى پایه رودخانه ها و پرآبى  چشمه ها و قنات ها میسر است.
اینها شــعار آبخیزدارى است؛ اما شــدت فرسایش خاك 
و رســوب گذارى که امروز گریبان مخازن ســدها را نیز 
گرفتــه اســت، نشــان مى دهد کــه حفظ خــاك اگر 
تاکنون حالتى شــعارگونه نداشــته، الاقــل روندى کند 

داشته است.

روند بیابانزایى در اصفهان شدت گرفته است 

خاك را خاك نکنیم

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
98 درصد تاالب گاوخونى خشــک شد، گفت: مقرر شده 
محیط زیست  نسبت به اجراى طرح احیاى گاوخونى اقدام 
کند.منصور شیشه فروش اظهار داشت: این وضعیت قابلیت 
تبدیل به کانون گرد و غبار را دارد و براى اینکه این اتفاق 
نیفتد مقرر شد محیط زیست کشور نسبت به اجراى طرح 
احیاى گاوخونى اقدام و با همکارى وزارت نیرو تامین حق 

آبه ها را پیگیرى کند.
وى تصریح کرد: یکى از این عوارض ایجاد کانون هاى گرد 
و غبار است و از ابتداى سال جارى تاکنون دو ماه روزهاى 

ناسالم ناشى از گرد و غبار گزارش شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
33 درصد از مساحت استان کویرى و بیابانى است، گفت: 
در مناطق کویرى وقتى گیاهى کشت نشود و سیالب ها 
رســوباتى به این مناطق مى آورنــد و وزش باد هم این 

رسوبات را به صورت گرد و غبار پخش مى کند.
شیشــه فروش ادامه داد: کانون هاى گــرد و غبار داخلى 
ناشى از خشکسالى و کمبود آب و مساحت بیابانى استان و 
کانون هاى خارجى ناشى از مرزهاى مشترك با استان قم، 
سمنان، یزد و خراسان جنوبى است، همچنین کانون هاى 
گرد و غبار خارج از کشور مربوط به عربستان نیز ایران را 

تحت تاثیر قرار داده است.

رئیس اداره هواشناسى شهرستان اردستان گفت: دماى 
هوا در شــهرهاى زواره و مهاباد 46 درجه ســانتیگراد 
است که با بررسى نقشه هاى هواشناسى این دو منطقه 

گرم ترین شهرهاى استان اصفهان هستند.
جواد رمضانپور ، اظهار کرد: با توجه به ورود توده گرمایى 
که وارد کشور شــده اســت تأثیر افزایش دما را براى 
بسیارى از شهرهاى استان اصفهان داشته است. وى با 
بیان اینکه از چند روز گذشته دماى بسیارى از شهرهاى 
استان شامل زواره، مهاباد، بادرود، کاشان، آران بیدگل 
و... افزایش داشته اســت، افزود: وضعیت گرماى هوا تا 
اواخر روز یکشنبه (امروز) ادامه خواهد داشت و شامگاه 

یکشنبه شاهد وزش باد همراه با گرد و خاك و همچنین 
تندبادهاى لحظه اى خواهیم بود.رمضانپور با بیان اینکه 
از روز دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جارى شاهد 
کاهش 3 تا 4 درجه دما و خنکى هوا خواهیم بود، گفت: 
به طور کلى وضعیــت دو هفته ابتدایى مرداد شــرایط 
بارش هاى رگبارى و رعد و برق در نقاطى که مســتعد 
باشد مانند جنوب شهرستان اردستان پیش بینى مى شود.

وى افزود: امسال هواى کشور گرم تر نشده است و آنچه 
احساس مى شود، نوسانات دمایى است که مردم احساس 
مى کنند هوا گرم تر شــده در صورتى که این وضعیت 

نرمال دماى هوا است که هر سال اتفاق مى افتاد.

چمن هایى که آب اصفهان را مى بلعند
 نصف جهــان    یکى از پوشــش هاى گیاهى که در 
محیط هاى شهرى اصفهان به وفور دیده مى شود 
چمن است. این پوشــش گیاهى از قدیم االیام که 
زاینده رود اصفهان آب داشــت و مــادى هاى این 
شهر پرآب بودند، سبزى و طراوت را براى شهر به 

ارمغان مى آوردند. 
این در حالى است که اکنون به واسطه خشکسالى 
و کم شــدن بارش ها چمن دیگر پوشــش گیاهى 
مناسبى براى اصفهان محســوب نمى شود، چون 

گیاهى آب بر است.
از سوى دیگر پوشش گیاهى چمن را نمى توان به 

شیوه هاى قطره اى آبیارى کرد و آبیارى این پوشش 
گیاهى باید به شکل غرقابى یا بارانى و هر روزه باشد؛ 
وگرنــه از بین مى رود. با این حســاب باید گیاهان 
مقاوم تر به خشکسالى که آب کمترى نیاز دارند را 

براى اصفهان در نظر گرفت.
به گفته کارشناســان اگر به دنبال تغییر پوشــش 
گیاهى فضاى ســبز اصفهان و گونــه هاى مقاوم 
براى کاشــت در فضاى سبز این شــهر نباشیم با 
وجود کم آبى و خشکســالى معلوم نیســت فضاى 
ســبز اصفهــان در آینده بــه چه حــال و روزى

 بیافتد. 

نه «خوانى» آمده نه «خوانى» رفته  
مریم محسنى

با وجود اینکــه جابه جایى پول در ســوپرمارکت ها و 
بیشــتر محل هاى خرید و خدماتى به شــکل دستى 
انجام نمى شــود سئوال اینجاســت که چرا هنوز هم 
در برخى از مراکز پزشــکى این موضوع جدى گرفته

 نمى شــود و کارت خوان ها در ایــن مراکز خاك مى 
خورند و یا اصًال راهى براى ورود به مطب هاى پزشکان 

نمى یابند.
جالب اینجاست که برخى پزشکان شهر به ویژه پزشکان 
متخصص با وجود داشتن کارتخوان در مطب خود، بیمار 

را مجبور مى کنند براى پرداخت ویزیت یا بخشى از آن 
پول نقد جا به جا کند و همین موضوع منجر شــده روز 
به روز بر تعداد افرادى که نسبت به این مسئله شکایت 

دارند افزوده شود.
برخى از شهروندان با گالیه و انتقاد از این موضوع این 
ســئوال را دارند که چرا با وجود طرح هایى که در این 
زمینه مصوب شده همچنان شاهد تخلف تعداد زیادى 
از پزشکان هستند که به واسطه فرار مالیاتى نسبت به 
گذاشتن کارتخوان در مطب هایشان مقاومت مى کنند.

نگاه روز

  شوى پت هاى خانگى

 نصب تابلوى ممنوعیت 
ورود سگ به پارك هاى شهرضا

 اجرایى نشدن طرح هاى ورزشى در نایین  

چیپس در اصفهان کیلویى 184 هزار تومان!

 نصف جهان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شماره شنبه 
اول مرداد خود در صفحه 5 به پدیده ســگ گردانى 
پرداخته و با تیتر «سرگردانى در سگ گردانى» آورده 
است: «صفحات اینستاگرامى و شبکه هاى مجازى 
ُپر شده از تبلیغات و شــوهاى مختلف و رنگارنگ 
از ســوى دارندگان و صاحبان پت هاى خانگى؛ از 
ژست ها و فیگورهاى مختلف با سگ و گربه ها گرفته 
تا در آغوش گرفتن و بوسیدن و فرزند خطاب کردن 
آن ها. پدیده ایى که به نظر مى رسد این روزها به ُمد 

تبدیل شده است.»
این روزنامه در بخش دیگرى از این گزارش از زبان 

یک جامعه شناس آورده است: «این چرخه همچنان 
هم ادامه خواهد داشت؛ فارغ از اینکه انتخاب چنین 
الگوهایى مى تواند به خود حیوان نیز لطمه وارد کند.» 
ازنظر این جامعه شناس، سگ گردانى پیامدهایى هم 
دارد؛ تبعاتى مثل اینکه «نگه دارى از پت در جامعه اى 
که خیلى ها با این پدیده مخالف هســتند، مى تواند 
باعث افزایش فاصلــه اجتماعى و کاهش ارتباطات 
شود؛ براى مثال، ممکن اســت خیلى ها تمایلى به 
رفت وآمد یا معاشــرت با صاحبان حیوانات خانگى 
نداشته باشند و به همین دلیل هم با آنها قطع ارتباط 

کنند.»

 نصف جهان  شــهردار شــهرضا از نصــب تابلوى 
ممنوعیت ورود حیوانات و سگ در تمامى پارك هاى 
شــهرضا به همت معاونت فرهنگى این شهردارى 
خبر داد.حبیب قاسمى همچنین به پاکسازى، نظافت 
و دیوارکشــى زمینى بایر در سروستان اشاره کرد و 
افزود: پیرو درخواســت مردمى در خصوص نظافت 
و دیوارکشى زمینى واقع در سروستان، این محوطه 

دیوار کشى و محصور گردید.
وى در ادامه با بیان اینکه حمل آوار توسط خودروهاى 
شهردارى بر اساس بند14ماده55 قانون شهردارى ها 
انجام مى شود، اظهار کرد: در سال جارى  حمل آوار 
و نخاله هاى ساختمانى واقع در خیابان ولیعصر(عج) 
شرقى توسط حوزه معاونت اجرایى و خدمات شهرى 

انجام شده است.

 نصف جهــان   فرماندار نایین با اشــاره به اینکه این 
شهرســتان در حوزه صنعــت داراى 56 واحد فعال 
با 3000 نفر شــاغل و در بخش معدن با 30 معدن 
فعال و ظرفیت اشــتغال هزار نفر داراى هیچگونه 
فضا و امکانات ورزشى است، گفت: عالوه بر کمبود 
امکانات ورزشى، امکانات رفاهى و سرگرمى هم در 

نایین بسیار کم است.

محســن فیروزى ادامه داد: دلیل ایــن کمبودها را 
مى توان به تخصیص کم اعتبارات بر اساس تراکم 
جمعیت عنوان کرد و با این کاســتى هــا، هر روز 
شاهد مهاجرت شهروندان نایینى به مرکز استان و 
استان هاى همجوار هســتیم که بر کاهش بیشتر 
جمعیت شهرستان و تخصیص هاى نامناسب بودجه 

اضافه مى کند.

 آن طور که رئیس اتحادیه فروشــندگان مواد غذایى 
اصفهان گفته قیمت چیپس 65 گرمى به 12 هزار تومان 
رسیده است که نسبت به سال گذشته چهار هزار تومان 
افزایش نرخ داشته، بنابراین با انجام محاسباتى، قیمت 
هر کیلوگرم چیپس بیش از 184 هزار تومان است.هفته 
گذشته اخبارى در رسانه هاى رســمى مبنى بر اینکه 
قیمت چیپس افزایش قابل توجهى داشته است، منتشر 
شد که مدعى بود، قیمت چیپس در هر بسته 440 گرمى 
به 82 هزار تومان رسید. این بدان معناست که هر کیلو 

چیپس در بازار بیش از 186 هــزار تومان ارزش دارد. 
در حالى که اکنون هر کیلو گوشــت راسته گوسفندى 
با اســتخوان در بازار 183 هزار تومان عرضه مى شود.
صحت این ادعا را از محمدرضــا امین الرعایا، رئیس 
اتحادیه فروشندگان مواد غذایى اصفهان جویا شدیم که 
در این باره به ایمنا گفت: قیمت چیپس 65 گرمى به 12 
هزار تومان رسیده است، این رقم نسبت به سال گذشته 
چهار هزار تومان افزایش نرخ داشته و همچنین چیپس 

450 گرمى نیز با نرخ 82 هزارتومانى عرضه مى شود. 

ســخنگوى دانشــگاه علــوم پزشــکى اصفهــان از 
افزایــش تعــداد شهرســتان هاى قرمــز و نارنجــى 
در اســتان خبر داد و گفت: در حال حرکت به ســمت 
قلــه پیــک هســتیم و تعــداد تســت هاى مثبــت 
و بیمــاران بســترى در اســتان افزایــش یافتــه

 است.
پژمــان عقدك با اشــاره بــه جدیدتریــن رنگ بندى 
شهرستان هاى تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان در همه گیرى کووید19، اظهار کرد: هم اکنون 
3 شهرستان استان شامل سمیرم، شــهرضا و نطنز در 
وضعیت قرمز کرونا قرار دارند. تعداد شهرســتان هاى 
نارنجى در استان نیز دو برابر شده و از 4 به 8 شهرستان 

رسیده است.

وى گفــت: هم اکنــون اصفهــان، خوانســار، خور و 
بیابانک، دهاقــان، فریدون شــهر، مبارکــه، نائین و 
نجف آباد در وضعیت نارنجى هســتند، دو شهرســتان 
برخــوار و بوئین میاندشــت در وضعیت آبــى و مابقى 
شهرســتان هاى اســتان در وضعیــت زرد قــرار 

دارند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
از تعداد شهرستان هاى آبى کم و به نارنجى و قرمز اضافه 
مى شود، افزود: این وضعیت قابل پیش بینى بود، چراکه 
وارد پیک هفتم کرونا شده ایم و کم کم در حال حرکت به 
سمت قله پیک هستیم که باعث مى شود در هفته هاى 

آینده تعداد شهرستان هاى قرمز و نارنجى بیشتر شود.
وى با اشاره به اینکه احتمال قرمز شدن شهر اصفهان در 

هفته هاى آینده وجود دارد، گفت: متأسفانه در حال حاضر 
وضعیت رعایت پروتکل هاى بهداشتى در کشور و به تبع 

استان اصفهان به کمتر از یک سوم رسیده است.
عقدك با بیان اینکه آمــار فوتى هاى کرونا معموًال یک 
ماه بعد از شروع پیک زیاد مى شود، تصریح کرد: با شروع 
هر پیک کرونا ابتدا نســبت تســت هاى مثبت افزایش 
مى یابد که االن به 50 درصد رســیده اســت، بعد از آن 
تعداد بیماران بســترى افزایش مى یابد که االن به 400 
بیمار بســترى در استان رســیده و بعد بیماران بسترى 
در بخش هاى آى سى یو بیمارســتان ها که هم اکنون 
36 بیمار در بخش هاى آى سى یو داریم. بعد از افزایش 
بیماران بسترى و ترخیصى در روز، مرگ ومیرها افزایش 

مى یابد.

احتمال ورود اصفهان به وضعیت قرمز 
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اپلیکیشن تیک تاك در حال معرفى یک سیســتم رتبه بندى جدید براى 
نوجوانان به نام Content Levels است.

در ماه فوریــه، تیک تاك اعالم کــرد که در حال تالش بــراى افزایش 
ویژگى هاى ایمنى پلتفرم 
خــود بــراى نوجوانان 
است و روى روش هاى 
جدیدى براى محدودیت 
سنى انواع خاصى از محتوا 

کار مى کند.

اکنون این شرکت اطالعات بیشــترى در مورد سیستم رتبه بندى خود به 
نام Content Levels به اشتراك گذاشته و قصد دارد در هفته هاى آینده، 

آن را عرضه کند.
این شــرکت رویکرد خود را با سیســتم هاى رتبه بندى مورد استفاده در 
صنعت فیلم و بازى هاى ویدیویى مقایسه کرده است. هدف آن فیلتر کردن 

ویدیو هاى بزرگساالن از فید هاى کاربران نوجوان است.
با این تغییر، وقتى نوجوانان 13 تا 17 ساله با ویدیویى مواجه مى شوند که 
براى آن ها مناسب نیست، اخطاریه اى را مشاهده مى کنند که ویدیو داراى 

محدودیت سنى است.

این شرکت درباره نحوه تعیین این امتیازات و معیار هایى که براى طبقه بندى 
ویدیو هاى خود استفاده مى کند، چیزى نگفته، اما خاطرنشان کرده که این 
ویژگى هنوز یک "نسخه اولیه" است و آن ها قصد دارند در آینده قابلیت هاى 
بیشترى به آن اضافه کنند. مدیران تیک تاك قبًال گفته اند که از کاربران نیز 

مى خواهند که انتخاب کنند با چه نوع محتوایى راحت هستند.
در همین حال، این برنامــه همچنین مى خواهــد روش جدیدى را براى 
فیلتر کردن موضوعات ناخواســته در صفحه " For You" اضافه کند. این 
به روزرسانى، که در هفته هاى آینده ارائه مى شود، به کاربران امکان مى دهد 

کلمات یا هشتگ هایى را که دیگر نمى خواهند ببینند، بى صدا کنند.

شــرکت اپل در حال برنامه ریزى براى طیف وســیعى از به روزرسانى ها 
آیپدهاى آینده خود اســت که از میان آن ها مى توان به مدل 14.1 اینچى 
جدید، مدل 11 اینچى با نمایشــگر OLED و معرفى فناورى دوربین زیر 
نمایشگر و صفحه نمایش هاى تاشو اشــاره کرد. آیپد 14.1 اینچى اپل به 
جاى صفحه نمایش mini-LED از نمایشگر LCD شبیه نسل کنونى آیپد 

ایر بهره خواهد برد.
اطالعات ارائه شده نشان مى دهد که آیپد پرو 11 اینچى در آینده نزدیک از 
 Liquid فناورى نمایشگر نسل کنونى بهره خواهد برد. شرکت اپل از فناورى
Retina XDR در آیپد پرو 12.9 اینچى استفاده کرده است. انتظار مى رود 

که حجم فروش آیپد پرو 11 اینچى OLED پس از عرضه به بازار نسبت به 
آیپد پرو 12.9 اینچى OLED بیشتر باشد.

دوربین TrueDepth زیر نمایشگر اپل مى تواند قبل از آیفون ابتدا در آیپد 
مورد استفاده قرار بگیرد، به نظر مى رسد که 
استفاده از این فناورى روى آیپد 
آسان تر است، زیرا این محصول 
در تعداد کمترى نســبت به 
آیفون تولید مى شــود. این 
ویژگى جدید از نظر تئورى 
مى تواند تا سال آینده در 
آیپدهاى بعــدى ارائه 

شود.

روزگارى بــراى به روزرســانى قابلیت هاى 
واتساپ باید مدت زیادى منتظر مى ماندیم، 
اما اکنون تقریبًا هر دو ســه روز خبرهاى 
متعــددى در مــورد قابلیت هایى جدیدى 

که این پیام رســان متعلق به متا روى آن کار 
مى کند در فضاى مجازى منتشــر مى شــود. ظاهراً 
مدیران این شرکت اهمیت مدرن و کاربردى بودن 
پیام رســان خود را درك  کرده اند و سعى مى کنند تا 
با ارائه ى قابلیت هاى جدید کاربــران را راضى نگه 
دارند. در ادامــه ى این روند، واتســاپ روى اضافه 
کردن قابلیتى جدید در بخش استاتوس کار مى کند 
تا کاربران بتوانند فایل هاى صوتى خود را به عنوان 

استاتوس به اشتراك بگذارند.
در همین راستا افشاگر معروف اطالعات و قابلیت هاى 
واتســاپ یعنــى «WABetaInfo» در جدیدترین 
گزارش خــود آورده که جدیدترین نســخه ى بتاى 
واتســاپ اندروید در حال آزمایش قابلیتى است که 
به کاربران امکان پشتیبانى از یادداشت هاى صوتى 
را در بخش استاتوس خواهد داد. این قابلیت همچنین 
ممکن اســت با نام اســتاتوس صوتى نیز در اختیار 

کاربران این پیام رسان قرار بگیرد.
در اسکرین شاتى که توسط WABetaInfo در رابطه با 
این قابلیت منتشر شده، یک آیکون جدید (میکروفون) 
دیده مى شــود که کاربران را قادر مى سازد یک پیام 
صوتى را به عنوان اســتاتوس با ســایر کاربران به 
اشتراك بگذارند. این آیکون در بخش پایینى صفحه 
قابل مشاهده و دسترسى است. باید خاطر نشان کنیم 
که به گفته  واتساپ، اســتاتوس هاى صوتى همانند 
ســایر ویدیوها و عکس هاى آپلود شــده در بخش 
استاتوس  به صورت سراســرى رمزنگارى شده اند 
و فقط با کاربرانى کــه در تنظیمات حریم خصوصى 
واتساپ اجازه  دیدن استاتوس هاى شما به آن ها داده 

شده، به اشتراك گذاشته مى شوند.
این پیام رســان هنوز هیچ زمانى را براى ارائه ى این 
قابلیت جدید اعالم نکرده اســت، اما از آن جایى که 
این قابلیت در حال توسعه است، انتظار مى رود که پس 
از تأیید در اختیار عموم کاربران واتساپ قرار بگیرد. 
واتساپ با دارا بودن بیشتر از 2 میلیارد کاربر در بیش از 
180 کشور جهان، پرطرفدارترین پیام رسان محسوب 

مى شود. 
در آخرین هاى گزارش هاى 

منتشر شــده به این موضوع 
اشاره شد که این پیام رسان هم اکنون در 

گوگل پلى بیش از 5 میلیارد بار دانلود شده که با این 
وجود مى توان آن را به عنوان محبوب ترین اپلیکیشن 
پیام رسان در جهان به شــمار آورد. این اپلیکیشن از 
زمانى که کرونا شــیوع پیدا کرد تاکنون قابلیت هاى 
بسیار خوب و کاربردى را دریافت کرده است و به نظر 
هم نمى رسد به این زودى ها روند دریافت قابلیت هاى 

جدید را متوقف کند.
جدیدتریــن گزارش ها در مــورد قابلیت هاى جدید 
واتســاپ حاکى از آن اســت که این پلتفرم قابلیت 
پیش نمایش پیشرفته لینک ها در استاتوس را آزمایش 
مى کند. در حال حاضر اگر بخواهید لینکى را در بخش 
استاتوس واتساپ با سایر کاربران به اشتراك بگذارید، 
تنها متن و آدرس آن به دیگران نشان داده مى شود. 
پیش نمایش پیشــرفته لینک ها بــه کاربرانى که از 
استاتوس شــما بازدید مى کنند، اطالعاتى در مورد 

محتواى آن لینک نشان خواهد داد.
گفته مى شود که این پیام رسان قابلیت  جدید دیگرى 
را آزمایش مى کند که کاربران به وسیله  آن مى توانند 
از طریق چند گوشى یا تبلت به یک حساب کاربرى 
دسترسى داشته باشند و با سایر کاربران چت کنند.  در 
همین زمینه، کاربران باید کد QR روى صفحه را با 
گوشى یا تبلت ثانویه خود اسکن کنند یا کد آن را وارد 
نمایند تا به عنوان دیوایس دوم به یک حساب کاربرى 
به صورت هم زمان متصل شــوند. این قابلیت بسیار 
 Register» کاربردى در بخش جدیدى با عنــوان
Device as Companion» قــرار خواهد گرفت و 

کاربران مى توانند با پیروى از دســتورالعمل موجود، 
به راحتى تبلت یا گوشى دیگر خود را به یک حساب 

کاربرى وصل کنند.

حتمًا بعد از مدت زمان معینى شــاهد کاهش ســرعت 
مرورگر خود بوده اید. در حالى که یکى از دالیل اصلى آن 
مى تواند سرعت اینترنت باشد، این تنها چیزى نیست که 

بر سرعت مرور تأثیر مى گذارد.
 کش مرورگر نقش مهمى در عملکرد کلى مرورگر دارد.

در این راهنما به شــما خواهیم گفــت که چگونه کش 
مرورگر را پاك کنید تا عملکرد مرور خود را افزایش دهید.

مراحل پاك کردن کش در گوگل کروم
کروم را باز کنید و به تنظیمات بروید.

 More Tools → Clear در نســخه دســکتاپ، روى
Browsing Data کلیک کنید.

 Settings → Privacy and در نســخه موبایل، روى
security → Clear browsing data ضربه بزنید.

 “Cached images and files” در پنجره بازشو، گزینه
را انتخاب کرده و دکمه Clear را بزنید.

Apple Safari مراحل پاك کردن کش در
 top → Preferences در Safari در دسکتاپ، روى تب
 Show Develop» کلیــک کنیــد و → Advance

menu» را در نوار منو فعال کنید.

حاال روى تــب Develop کلیک کنیــد و روى گزینه 
Empty cache کلیک کنید.

 Setting → Safari → click on در تلفن همراه، بــه
Clear History and website data  بروید.

مراحل پاك کردن کش در مایکروسافت 
اج

 Settings → Privacy, search and ،در دســک تاپ
services → Clear browsing data رفتــه و پاك 

کردن حافظه پنهان از جمله داده هاى تصاویر و فایل ها 
بروید.

 Settings → Privacy, search and در تلفن همراه، به
services → Clear browsing data رفته و حافظه 

پنهان از جمله داده هاى تصاویر و فایل ها را پاك کنید.

به قول قدیمى ها، هیچ چیز در زندگى رایگان نیست و به نظر مى رسد این 
شعار جدید اینستاگرام باشــد، زیرا مدیرعامل این شرکت اخیراً از برخى 

ویژگى هاى منحصر به فرد غیر رایگان رونمایى کرده است.
 به گفته آدام موســرى، کاربران این شــبکه اجتماعى اکنون باید براى 

برخوردارى از برخى ویژگى هاى این پلتفرم 
مانند مشاهده بعضى از پست ها و Reels ها 
هزینه پرداخت کنند. مدیر عامل اینستاگرام 
در ویدئویى اعالم کرد که این پلتفرم قصد 

دارد بهترین مکان آنالین بــراى درآمدزایى 
ســازندگان باشــد و قابلیت هاى جدید نتیجه 

مستقیم بازخورد سازندگانى اســت که در مرحله 
اولیه اشتراك ها شرکت کرده اند.

ویژگى جدید اینســتاگرام سبب مى شــود تا برخى 
پســت هاى سفارشــى فقط به مشــترکینى 

کــه هزینــه ایــن ســرویس را پرداخت
کرده اند، نمایش داده شود. کاربران قبًال 
مى توانستند این کار را با استورى ها انجام 
دهند؛ امــا اکنون مى تواننــد به آن هایى 

که اشــتراك خریده اند، اجازه دسترســى به 

پســت هاى انحصارى را بدهند. یک برگــه جدید به نام 
subscriber home در نمایــه ســازندگان ایجاد 

مى شود که در آن مشترکین مى توانند عکس ها و 
حلقه هایى را که فقط براى آن ها در دسترس است، 

فیلتر کنند.
قیمت این اشــتراك ها از 0.99 تــا 99.99 دالر متغیر 
است. به غیر از استورى و پست، سازندگان همچنین مى توانند به طور 
انحصارى از طریق برگزارى الیو نیز با مشترکین خود ارتباط برقرار 
کنند. این ویژگى به آن ها اجازه مى دهد تا با حداکثر 
30 مشترك از طریق دایرکت مسیج گروهى به 

طور همزمان چت کنند. 
اینستاگرام اکنون این نوع اشتراك را در اختیار 
ده ها هزار ســازنده در ایاالت متحده قرار داده 

است. 
موســرى اذعان مى کند که این ویژگى به زودى به 
مناطق دیگر نیز راه پیــدا خواهد کرد. او مى گوید: 
«این ویژگى در آینده با ارائه طیف وســیعى از 
ابزار ها به همه کاربران اجازه مى دهد تا بتوانند 

بصورت آنالین امرارمعاش کنند.»

مایکروسافت ممکن اســت ویندوز 12 را براى سال 
2024 با یک تغییر اساسى آماده کند.

 مایکروسافت نحوه انتشار نسخه هاى اصلى ویندوز 
را دوباره تغییر مى دهد و ایــن مى تواند به این معنى 
باشد که شــاهد انتشــار ویندوز 12 در سال 2024 
هســتیم. Windows Central گزارش مى دهد که 
مایکروسافت در حال بازگشــت به چرخه انتشار سه 
ساله براى ویندوز اســت، که به معناى نسخه اصلى 
بعدى است. این تغییر بزرگ دیگرى در نحوه توسعه 

ویندوز توسط مایکروسافت است.
مایکروســافت در ابتدا با انتشــار ویندوز 10 در سال 
2015 از چرخه سه ســاله خود فاصله گرفت و ایده 
ویندوز را به عنوان یک سرویس در اولویت قرار داد. 
به جاى انتشار گسترده ویژگى ها هر سه سال در نسخه 
جدید ویندوز، ویندوز 10 دو بار در سال با ویژگى هاى 
جدید بزرگ به روزرسانى مى شد. پس از اینکه یکى از 
کارمندان مایکروسافت ویندوز 10 را "آخرین نسخه 
ویندوز" توصیف کرد، براى سال ها، بسیارى از ناظران 
ویندوز فکر مى کردند که ویندوز 10 آخرین نســخه 

بزرگ ویندوز خواهد بود.
مایکروسافت هرگز این نظرات را رد نکرد، و در عوض 
گفت که آنها «بازتابى از نحوه ارائه ویندوز به عنوان 
سرویسى هســتند که نوآورى ها و به روزرسانى هاى 
جدید را به صورت مــداوم ارائه مى کند». همه چیز با 

انتشار ویندوز 11 در سال گذشته تغییر کرد.
با توجه به حرکت مایکروسافت به سمت نام تجارى 
ویندوز 11، منطقى است که انتظار داشته باشیم هر 
نسخه اصلى بعدى ویندوز نیز شاهد تغییر نام تجارى 
باشــد. ما تاکنون ندیده ایم که مایکروسافت ویندوز 
11,1 یا 11,2 را با به روزرســانى هاى اصلى ویندوز 

11 خود بپذیرد.
در کنار نســخه بعــدى وینــدوز در ســال 2024، 
مایکروســافت همچنان برنامه هایى براى تازه نگه 
داشتن ویندوز 11 در سال هاى آینده دارد. این سازنده 
نرم افزار در ماه هاى اخیر از وعده اصلى خود مبنى بر 
به روزرسانى هاى ساالنه بزرگ براى ویندوز 11 دور 
شده است و ترجیح مى دهد ویژگى هاى اصلى را پس 
از آماده شدن ارائه کند. به روزرسانى بزرگ بعدى، در 
حال حاضر پس از نهایى شدن توسط مایکروسافت، 

در ماه سپتامبر یا اکتبر ارائه مى شود.

واتساپ روى قابلیتتیک تاك ویدیوهاى بزرگساالن در فید نوجوانان را محدود مى کند
 یادداشت هاى صوتى 
استاتوس کار مى کند

نحوه افزایش عملکرد مرورگر

یک تغییر بزرگ دیگر در توسعه مایکروسافت ویندوز
قابلیت جدید اینستاگرام؛

انتشار پست هاى اختصاصى براى فالوور هاى ویژه
آیپد پرو چه ویژگى دارد؟

رایج ترین روش هکر ها براى انتشــار باج افزار از طریق 
ایمیل هاى فیشینگ است.

شاید همیشه براى شما سوال بوده که بدافزار ها راه خود 
را از چه طریقى به سیستم ما پیدا مى کنند؟ مخصوصا اگه 
همیشه نگران امنیت سیستم تان هستید؟! در ادامه چند 
نمونه از مرسوم ترین روش هاى نفوذ بدافزار ها و عوامل 

مخرب را معرفى مى کنیم.
بخش بزرگى از امنیت، شناخت تهدیدات مختلف مى باشد 
و انجام اقدامات امنیتــى در مقابل این تهدیدات، از نظر 
اهمیت در رتبه بعدى قرار دارد! به نظر شــما بدافزار ها و 
عوامل مخرب دیگر از چه طریقى مى توانند راه خودشان 
را به سیستم ها و شبکه هاى ما پیدا کنند؟ فکر مى کنید 
افزایش آگاهى تا چه حد در حفظ امنیت ســایبرى به ما 

کمک مى کند؟
مرسوم ترین راه هاى نفوذ بدافزاز عبارتند از:

1. دانلود فایل هاى مخرب از طریق ایمیل، 
شبکه هاى اجتماعى و وب سایت هاى مخرب

رایج ترین روش هکر ها براى انتشــار باج افزار از طریق 
ایمیل هاى فیشــینگ اســت. هکر ها از 

ایمیل هاى فیشینگ با دقت ساخته شده 
اســتفاده مى کنند تا قربانى را فریب 
دهند تا یک پیوست را باز کند یا روى 
پیوندى که حاوى یک فایل مخرب 
است کلیک کند. این فایل مى تواند در 

قالب هاى مختلفى از جمله PDF، فایل 
ZIP، سند Word یا جاوا اسکریپت باشد. 

این به مهاجم امکان مى دهد اسکریپتى را 
اجرا کند که یک فایل اجرایى مخرب 

(EXE) را از یک وب ســرور خارجى 
دانلود و اجرا مى کند. EXE شــامل 

توابع الزم براى رمزگذارى داده ها در دســتگاه قربانى 
مى شود.

2. پروتکل دسکتاپ از راه دور
مکانیسم بسیار محبوبى که قربانیان از طریق آن آلوده 
 (RDP) مى شوند از طریق پروتکل دسکتاپ از راه دور
است. همانطور که از نام آن پیداست، پروتکل دسکتاپ 
از راه دور ایجاد شد تا مدیران فناورى اطالعات بتوانند 
به طور ایمن به دستگاه کاربر از راه دور دسترسى داشته 
باشــند تا آن را پیکربندى کنند یا به سادگى از دستگاه 
اســتفاده کنند. RDP معموًال روى پورت 3389 اجرا 
مى شود. در حالى که باز کردن در ها به روى یک وسیله 
براى استفاده مشــروع مزایاى زیادى دارد، همچنین 

فرصتى را براى یک بازیگر بد براى استفاده نامشروع از 
آن فراهم مى کند.

3. دانلود هاى درایو از یک وبســایت در 
معرض خطر

یکى دیگر از مسیر هاى ورودى که مهاجمان براى ارائه 
باج افزار اســتفاده مى کنند، از طریق چیزى است که به 
عنوان بارگیرى درایو شناخته مى شود. این ها دانلود هاى 
مخربى هســتند که بدون اطالع کاربر هنگام بازدید از 

یک وب سایت در معرض خطر رخ مى دهند.
سپس از این آســیب پذیرى ها براى جاسازى کد هاى 
مخرب در یک وب سایت یا براى هدایت قربانى به سایت 
دیگرى که تحت کنترل خود هستند، استفاده مى کنند، 
که میزبــان نرم افزارى به نام کیت هــاى بهره بردارى 
اســت. کیت هاى اکســپلویت به هکر ها این امکان را 
مى دهند که دستگاه بازدیدکننده را به طور بى صدا براى 

نقاط ضعف خاص آن اســکن کنند و در صورت یافتن، 
کد را در پس زمینه بدون کلیک کاربر روى چیزى اجرا 
کنند. پس از آن کاربر ناآگاه ناگهان با یک یادداشت باج 
مواجه مى شود که به آن ها از آلودگى هشدار مى دهد و 

درخواست پرداخت براى فایل هاى برگشتى مى کند.
در حالى کــه ممکن اســت این چیزى شــبیه چیزى 
باشــد که فقط در ســایت هاى کوچــک و تحت رادار 
با آن مواجه مى شــویم، دانلود هاى درایــو در واقع به 
وب ســایت هاى مبهم محدود نمى شــوند. آن ها براى 
برخــى از محبوب ترین ســایت هاى جهــان از جمله 
نیویورك تایمز، بى بى ســى و NFL اتفاق افتاده است 
همه این ها در یک کمپین باج افــزار از طریق تبلیغات 
ربوده شــده، هدف قرار گرفتند. باج افــزار محبوبى که 
از قربانیان از طریق بارگیرى هاى درایو ســوء استفاده 

مى کند عبارتند از:
-CryptoWall-PrincessLocker-CryptoXXX

USB .4 و رسانه قابل جابه جایى
راه دیگرى که باج افزار براى نفوذ به محیط اســتفاده 
مى کند، از طریق یک دســتگاه USB است. در سال 
2016، پلیس استرالیا در مورد درایو هاى USB حاوى 
نرم افزار هاى مخرب که در صندوق هاى پستى ظاهر 
مى شوند، هشدارى به شهروندان صادر کرد در این نوع 
حمله باج افزار ها درایو هاى USB به عنوان یک برنامه 
تبلیغاتى Netflix ظاهر شدند، سپس یک بار باج افزار 
مستقر شده را روى رایانه کاربر ناشناس باز کردند و از 

این طریق اقدام به باج گیرى از قربانیان نمودند.
از دیگرراه ها براى نفوذ بدافزار به سیســتم به موارد زیر 

مى توان اشاره کرد:
- آسیب پذیرى هاى سیستم عامل ها و اپلیکیشن ها

- حمالت مهندسى اجتماعى و فریب کاربر
 IOT هایجک شدن و کنترل دستگاه هاى هوشمند و -

و توسط هکر

در تابستان گرم مهم است که از پوست خود در برابر نور 
خورشید محافظت کنید، اما تلفن همراه تان هم در 

این گرماى شدید نیاز به محافظت دارد.
دماى شــدید مى تواند به طــور دائمى به 
فناورى هایى مانند آیفون، اندرویدى ها، 
لپ تاپ و تبلت آسیب برساند، اما راه هایى 
براى ایمن نگه داشتن گجت هاى شما 

در گرماى شدید وجود دارد.
انجــام اقداماتى بــراى خنک نگه 
داشتن دســتگاه هاى خود قبل از 
اینکه خطرناك شود مفید است 
و محصوالت اپــل با صدور 

اخطار در هنگام داغ شدن بیش از حد دستگاه به شما در این امر کمک مى کنند.
در پیام این سیستم عامل آمده است: «براى از سرگیرى استفاده از دستگاه خود 
در سریع ترین زمان ممکن، آن را خاموش و به محیط خنک تر (دور از نور مستقیم 

خورشید) منتقل کنید و اجازه دهید خنک شود.»
کارشناسان فناورى در Uswitch نکاتى را براى حفظ بهترین عملکرد اقالم 

الکترونیکى شما با اجتناب از گرماى بیش از حد به اشتراك گذاشته اند.
براى جلوگیرى از داغ شدن بیش از حد گوشى باید از نور مستقیم خورشید دور 

بماند. آن در سایه نگه دارید یا دستگاه خود را زیر چیز دیگرى قرار دهید.
کارشناسان موبایل به طور خاص در مورد رها کردن دســتگاه در خودرو داغ 

هشدار مى دهند.
Uswitch در این خصوص هشــدار مى دهد: «رها کــردن یکى از ابزار هاى 

الکترونیکى خود در خودرو راه مطمئن دیگرى براى گرم شدن بیش از حد آن 

است! پس مطمئن شوید که وقتى پارك کردید آن ها را با خود ببرید.»
همچنین مهم است که گوشى خود را در حالت مصرف کم باترى (یا حتى حالت 

هواپیما) قرار دهید تا در برابر گرماى بیش از حد کار کند.
خالص شدن از شر قاب گوشى مى تواند به جلوگیرى از داغ شدن بیش از حد 
آن کمک کند. همچنین مى تواند گوشى را در جیب خود نگه دارید. با این حال 
نگه داشــتن آن در کیف یا بیرون در هواى آزاد به دور از نور مستقیم خورشید، 

برنامه بهترى است.
اگر مى خواهید گوشى یا یکى از گجت هاى خود را در سریع ترین زمان ممکن 
خنک کنید، آن را در یخچال یا فریزر قرار ندهید، حتى اگر به نظر برنامه خوبى 
است. فشار ممکن است در گوشى ایجاد شود و حتى بیشتر به آن آسیب برساند.

در عوض، فناورى خود را با قرار دادن در مقابل یک پنکه یا در یک نقطه تاریک 
و خنک به دماى طبیعى برسانید.

چند راه علمى براى خنک کردن گوشى در گرما

بدافزار ها چگونه به 
سیستم ها نفوذ مى کنند؟

نتهدیدات، از نظر 
ر شــما بدافزار ها و

ى توانند راه خودشان 
کنند؟ فکر مى کنید 
یت ســایبرى به ما 

تند از:

 از طریق ایمیل، 
ت هاىمخرب

ر باج افزار از طریق 
ر ها از 
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مى شود. در حالى که باز کردن در ها به روى یک وسیله 
براى استفاده مشــروع مزایاى زیادى دارد، همچنین

مخربى هســتند که بدون اطالع کاربر هنگام بازدید از 
یک وب سایت در معرض خطر رخ مى دهند.

سپس از این آســیب پذیرى ها براى جاسازى کد هاى 
مخرب در یک وب سایت یا براى هدایت قربانى به سایت 
دیگرى که تحت کنترل خود هستند، استفاده مى کنند، 
که میزبــان نرم افزارى به نام کیت هــاى بهره بردارى 
اســت. کیت هاى اکســپلویت به هکر ها این امکان را 
مى دهند که دستگاه بازدیدکننده را به طور بى صدا براى 
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تابستان گرم مهم است که دردر
خوورشید محافظت کنید،
این گرماى شدید نیا
دماى شــدید مى
فناورى هایى م
لپ تاپ و تبلت
براى ایمن نگ
در گرماىش
اق انجــام
داشتن د
خ اینکه
و م

ى رایگان نیست و به نظر مى رسد این 
 مدیرعامل این شرکت اخیراً از برخى 

ان رونمایى کرده است.
ن شــبکه اجتماعى اکنون باید براى 

ن پلتفرم 
Reeها

ستاگرام
رم قصد 
درآمدزایى

 جدید نتیجه 
ت که در مرحله 

ى شــود تا برخى 
شــترکینى 

رداخت
ن قبًال 
 انجام 
ن هایى

رســى به 

پســت هاى انحصارى را بدهند
subscriber در نم home

مى شود که در آن مشترک
حلقه هایى را که فقط براى

فیلتر کنند.
9قیمت این اشــتراك ها از 99
است. به غیر از استورىو پست، سازندگانه
انحصارى از طریق برگزارى الیو نیز با مش
کنند. این ویژگى بهآن ها
30 مشترك از طریقد
طور همزمان چت کنن
اینستاگرام اکنون این
ده ها هزار ســازنده در

است. 
موســرى اذعان مى کند که
مناطق دیگر نیز راه پیــد
«این ویژگى در آینده

ابزار ها به همه کاربران
بصورت آنالین امرارم

ىر ر ب یر ب ر ر ور
استفاده از این فناورى روى
آسان تر است، زیرا این محص
در تعداد کمترى نســبت
آیفون تولید مى شــود.
ویژگى جدید از نظر تئو
مى تواند تا سال آیند
آیپدهاى بعــدى

شود.

بلیت هاى 
ى ماندیم، 
خبرهاى 
جدیدى 

ى آن کار 
 مى شــود. ظاهراً 
 و کاربردى بودن

و سعى مى کنند تا 
نگه  را راضى ران

مى شود.
در آخرین هاى گزارش هاى 

منتشر شــده به این موضوع 
د اکن ه ا ا ا که شد اشا

لیت
صوتى 
ى کند ماه فوریــه، تیک تاك اعالم کــرد که در حال تالش در

ووووویژگى هاى
خــود بـ
ر است و
جدیدىب
سنى انواع
کار مى کند.
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 همبرگر حاوى چربى مضر است
گوشت همبرگر حاوى چربى اشــباع شده اســت که با بیمارى قلبى ارتباط دارد. در حالى که برخى 
مطالعات حاکى از آن است که چربى اشباع کامال بد نیست، اما هنوز توصیه مى شود از مصرف 
بیش از حد چربى اشباع خوددارى شود؛ اما چربى دیگرى نیز وجود دارد که به طور طبیعى در 
گوشت برگر یافت مى شود: چربى ترانس. چربى ترانس باعث افزایش سطح کلسترول 
LDL (بد) بدون باالبردن HDL (کلسترول خوب) مى شود. اگر غذایى کمتر از نیم گرم 
اسید هاى چرب ترانس داشته باشــد، به عنوان غذاى بدون چربى ترانس 
برچسب گذارى مى شــود؛ اما حتى اگر غذایى مقدار کمى چربى ترانس 
داشته باشــد، از طریق غذا هاى دیگرى که مى خورید به سرعت به 
مقادیر آن اضافه مى شود. هر دو چربى اشباع و چربى ترانس تأثیر 
ناسالمى بر میزان کلسترول LDL دارند و در نتیجه خطر حمله 

قلبى را افزایش مى دهند.

 همبرگر فست فودى ها کالرى زیادى دارد
یک چیزبرگر دوبل معمولى و سیب زمینى سرخ کرده بزرگ حاوى بیش از 1100 کالرى است. اگر یک نوشابه 

بزرگ و سیب زمینى سرخ کرده اضافى را هم به همراه بیکن و پنیر به آن اضافه کنید، مى توانید کالرى 
به ارزش یک روز را در وقت ناهار دریافت کنید. وقتى کالرى بیشترى از میزان هضم، متابولیسم و 

حرکت خود دریافت مى کنید، مازاد آن را به صورت چربى ذخیره مى کنید و با گذشت زمان، ممکن 
است دچار اضافه وزن یا چاقى شوید.

مطالعات بسیارى نشان داده اســت که غذا خوردن در خارج از خانه با افزایش وزن و مشکالت 
سالمتى مرتبط اســت. یکى از این بررســى ها، تعداد دفعات خوردن 3000 بزرگسال جوان در 

رستوران هاى فست فود یا رستوران هاى سبک را بررسى کرده و وزن، سایز دور کمر و 
سایر اقدامات متابولیکى را با هم مقایسه کرده است.

محققان گزارش دادند افرادى که از ابتداى مطالعه بیشترین فست فود را مصرف 
مى کردند به طور متوسط 6 کیلوگرم وزن بیشــتر و سایز کمر بزرگ تر از افرادى 

داشتند که کمترین فست فود را مصرف مى کردند.

همیشه برچسب مواد غذایى را بخوانید تا متوجه شوید که مصرف سدیم با چه سرعتى مى تواند نمک روزانه را به کمتر از آن کاهش دهند. به اندازه 1500 میلى گرمى است که بیشتر بزرگساالن مبتال به فشارخون باید مصرف یک دوبل برگر به همراه پنیر و چاشنى حاوى 1360 میلى گرم سدیم است. این تقریبًا قلبى و سکته مغزى، منجر مى شود.شما است، اما سدیم بیش از حد، به فشار خون باال، عامل اصلى خطر حمله نمک چاشنى زندگى است. نمک یک ماده مغذى ضرورى براى بدن همبرگر پر از نمک است
1999 مصرف مى کردند که این میزان در ســال 2012 به 3350 میلى گرم در فشــارخون باال دارند به طور متوســط روزانه 2900 میلى گرم سدیم در سال سال مطالعه به 3100 میلى گرم رسیده اســت. محققان دریافتند افرادى که یک مطالعه ى دیگر نیز نشان داد که متوسط مصرف روزانه سدیم در مدت 14 زیاد شود.

روز رسیده است.

همبرگر قند هم دارد
گوشت چرخ کرده تنها بخشى از همبرگر نیست که مى تواند به بیمارى هاى 

قلبى عروقى منجر شــود. شــربت ذرت با فروکتوز باال در سس گوجه فرنگى، 

کر این نکته که آرد سفید بدون فیبر در آن وجود 
خیارشور و نان همبرگر (بدون ذ

دارد) مى تواند سطح ترى گلیســیرید را افزایش دهد که خطر ابتال به بیمارى هاى 
قلبى را افزایش مى دهد.

 در همبرگر از عناصر پیش التهابى 
استفاده مى شود

محققان دانشگاه هاروارد بیان کردند چاشنى هاى قندى، آرد سفید، پنیر و بیکن، 

موادى که به طور معمول براى تولید ساندویچ همبرگر استفاده مى شوند، همگى 

مواد خوراکى التهابى هستند. طبق یک مطالعه، خطر ابتال به بیمارى قلبى عروقى در 

افرادى که غذا هاى پیش التهابى زیادى مصرف مى کنند، در مقایسه با افرادى که رژیم 
غذایى ضدالتهابى دارند، 38٪ بیشتر است.

سرپرست دفتر آموزش و ارتقاى سالمت وزارت بهداشت 
گفت: فرآیند پیرى از 20 ســالگى شــروع مى شود که 

مصرف دخانیات این روند را تسریع مى کند.
فرشید رضایى، در حاشیه مراســم پیاده روى خانوادگى 
به مناسبت هفته سالمت در بوستان جوانمردان، افزود: 
فرآیند پیرى از 20 سالگى شــروع مى شود که مصرف 

دخانیات این روند را تسریع مى کند.
وى ادامــه داد: بایــد بــه ســالمتى خودمــان توجه
 ویژه داشته باشیم و از عوامل مخدوش کننده سالمت 

پرهیز کنیم.

محققان مى گویند تشعشعات ناشى از تلفن همراه خطر ابتال 
به آلزایمر را افزایش مى دهد.

یک مطالعه نشان داده است که استفاده مداوم از تلفن همراه 
و روترهاى واى فاى منجر به افزایش کلســیم در مغز و در 

نتیجه افزایش خطر ابتال به بیمارى آلزایمر مى شود.
این در حالى است که موسسه ملى سرطان ایاالت متحده 
مى گوید هیچ رابطه اى بین تشعشعات الکترومغناطیسى و 
سرطان وجود ندارد، اما مى تواند علت احتمالى بى خوابى، 

سردرد و تحریک پذیرى باشد.
بر اساس این مطالعه، تغییرات در مغز که منجر به بیمارى 
آلزایمر مى شود، مى تواند تا 25 ســال قبل از ظاهر شدن 

عالئم باقى بماند.
مطالعــات مختلف نشــان داده اســت که کاهــش قرار 
گرفتــن در معــرض تابــش الکترومغناطیســى، مرحله 
تاثیــر منفــى اولیــه بــر فرآیندهــاى مغــز را کاهش

 مى دهد.
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محققان دانشگاه
موادى که به طور
مواد خوراکى التهابى
افرادى که غذا هاى پیش
8غذایى ضدالتهابى دارند، 38٪ بی

به به 55 دلیل  دلیل 
همبرگر براى سالمتى مضر استهمبرگر براى سالمتى مضر است

 همبرگر مى تواند یک غذاى جذاب براى یک ناهار سریع یا یک شام غیررســمى باشد، و مى توانید آن را در فست فودى هاى 
گوشه وکنار خیابان پیدا کنید. با این وجود، همبرگر مى تواند به افزایش وزن منجر شود و اثرات مضر دیگرى بر سالمتى شما بگذارد.

بیایید بررسى کنیم که چرا تحقیقات علمى نشان مى دهد که خوردن مرتب همبرگر براى قلب شما مضر است:

چاقىپرمصرف ترین میوه  جهان سرشار از ویتامین و دشمن چاقى

تأثیر جدى 
تشعشعات

 تلفن همراه بر احتمال 
ابتال به آلزایمر

 برخى از افراد تصور مى کنند شیرهاى مدت دار یا به اصطالح 
شیرهاى فرادما به دلیل مدت زمان طوالنى انقضا و امکان 
نگهدارى در بیرون از یخچال، داراى نگهدارنده هســتند، 
اما این تصور غلطى است؛ چرا که هیچ ماده نگهدارنده اى 
در شــیر مدت دار نیســت و نوع فرآیندى که در فرآورى 
و بسته بندى شــیر فرادما طى مى شــود، دلیل باال بودن 
ماندگارى شــیر اســت.باید توجه کرد که شــیر فرادما از 
طریق حرارت باالى 135 درجه سانتیگراد در کمتر از چند 
دقیقه استرلیزه مى شود. به همین دلیل کلیه میکروب هاى 
موجود در شیر به ســرعت از بین مى روند. بنابر اعالم دفتر 
بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، از سوى 
دیگر این گونه شــیرها در بسته هاى 
تتراپک (بسته بندى هاى چهارالیه) 
بسته بندى مى شوند. این بسته بندى ها 
باعث مى شوند تا هیچگونه میکروبى 
نتواند به راحتى وارد شــیر شود. همین 
موضوع هم دلیل اصلى قــرار گرفتن 
شیرهاى فرادما در خارج از یخچال است؛ 
چرا  که هیچگونه عامل مخربى در داخل 

شیر وجود ندارد.

 C میزان ویتامین
مورد نیاز

 متناسب با وزن 
چقدر است؟

C میزان ویتامینC

تحقیقات منتشــر شده در 
لمللى  مجلــه بیــن ا
Nutrients و انجام 

شــده در دانشگاه 
نیو اوتاگو، میزان 
مناسب ویتامین 
C مــورد نیــاز 

یک فرد را در مقایســه با وزن بدن و 
به حداکثر رساندن ارتقاى سالمت سیستم 

ایمنى بدن را تعیین کرده است.
این مطالعه نشان داده است که به ازاى هر 10 کیلوگرم 
وزن اضافى، بدن فرد روزانه به 10 میلى گرم ویتامین 
C اضافى نیاز دارد که به بهبود ســالمت ایمنى بدن 

کمک مى کند.

مطالعات قبلى افزایش وزن بدن را با سطوح پایین تر 
ویتامین C مرتبط دانسته اند، اما این اولین مطالعه اى 
 C اســت که برآورد مى کند افراد به چه مقدار ویتامین
اضافى در روز، نسبت به وزن بدنشان، براى کمک به 

حداکثر رساندن سالمت خود نیاز دارند.
کارشناســان توضیح داده اند که یافته هاى جدید این 
مطالعه پیامد هاى مهمى براى ســالمت عمومى در 
سطح بین المللى دارد، به ویژه با توجه به همه گیرى 
کنونى COVID-19، زیرا ویتامین C یک ماده 
مغذى حمایت کننده ایمنى مهم اســت و براى 
کمک به محافظت از بدن در برابر موارد شــدید 

بیمارى هاى ویروسى حیاتى است.

افزایش وزن و بیمارى هاى ویروسى
مــا مى دانیــم که چاقــى یــک عامل خطــر براى 
COVID-19 است و بیماران چاق به احتمال زیاد پس 

از آلوده شدن بیشتر از عالئم آن رنج مى برند، همچنین 
مى دانیم که ویتامین C براى عملکرد خوب سیســتم 
ایمنى ضرورى اســت و با کمک به گلبول هاى سفید 
خون در مبارزه با عفونت عمل مى کند؛ بنابراین نتایج 

این مطالعه نشان مى دهد که افزایش مصرف ویتامین 
C در صورت اضافه وزن مى تواند گام خوبى براى حفظ 

ایمنى بدن باشد.

افراد داراى اضافه وزن
این مطالعه میزان ویتامین C مــورد نیاز براى افراد با 
وزن باال را تعیین کرده اســت، به گونه اى که یک فرد 
با وزن 60 کیلوگرم به طور متوســط   110 میلى گرم 
ویتامین C در روز مصرف مى کند که ســطح طبیعى 
براى هر فرد است و یک فرد با وزن 90 کیلوگرم براى 
رسیدن به این هدف و میزان بهینه 140 میلى گرم در 
روز، بایــد 30 میلى گرم ویتامیــن C اضافى مصرف 

کند. 
در حالى که فردى با وزن 120 کیلوگرم براى رسیدن 
 C به 150 میلى گرم در روز به 40 میلى گرم ویتامین

اضافى در روز نیاز دارد.
اســاتید این مطالعه توضیح داده اند که ساده ترین راه 
براى افزایش مصرف روزانــه ویتامین C و کمک به 
کاهش وزن، افزایش مصرف غذا هاى غنى از ویتامین 
C مانند میوه ها و سبزیجات یا مصرف مکمل ویتامین 

C خواهد بود.

چند نکته درباره استفاده از 
شیرهاى مدت دار

بهبود تغ
د
ت
بس
با
نتو
مو
شیر
چرا
شیر

پیر شدن انسان از چند سالگى 
شروع مى شود؟

شهردارى رضوانشهر به اســتناد  بند 1مصوبه شــماره  430 مورخ 04/07/ 1401شوراى محترم اسالمى شهر 
رضوانشهر در نظر دارد تعد اد 4 پالك  مسکونى  واقع در رضوانشهر انتهاى خیابان سردارشهید احسان افشارى   
با قیمت پایه  کارشناسى  رسمى دادگسترى  موضوع ماده 13 آئین نامه مالى شهرداریها،  از طریق مزایده عمومى 
به فروش رساند. از عموم مردم دعوت میشود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهى از شرایط شرکت در مزایده 
و اخذ اوراق ، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ     1401/05/12به واحد امور قراردادهاى این شهردارى مراجعه 
نمایند. این شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و شرکت کنندگان باید نیم درصد مبلغ پایه را جهت 

شرکت درمزایده سپرده نمایند.

 
   

 
 
 

آگهى مزایده (نوبت دوم )

م.الف:1349955 رسول شجاعى زاده- شهردار رضوانشهر

بدین وسیله از کلیه ســهامداران شــرکت فوق دعوت مى گردد در جلســه مجمع  عمومى فوق العاده  و مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده  
که در  تاریخ   13 /  05  / 1401  به ترتیب  در  ســاعت 8  صبح  و 10 صبح در محل شــرکت به آدرس :   شــهر اصفهان، محله درب کوشــک ، کوچه 
شهیدتنباکوزاده[5مسجدالرحیم خا] ، ساختمان مرکز رشد تخصصی هنر ، طبقه سوم ، واحد 308   و کد پستى   8136715188   برگزار مى گردد 

حضور به هم رسانند.
الف) دستورجلسه مجمع عمومى  فوق العاده:

تغییر موضوع فعالیت شرکت و اصالح ماده 2 اساسنامه 
ب) دستورجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده: 

آگهى دعوت مجمع  عمومى فوق العاده و مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شرکت  مانا آواى خرد  
سهامى خاص ثبت شده به شماره   62037  اصفهان  و شناسه ملى   14008192764   

م.الف:1349955 مقام دعوت کننده : هیئت مدیره شرکت

شهردارى خالدآباد  در نظردارد به استناد مصوبه مورخ 1401/02/29 شوراى اسالمى شهر ،یک دستگاه مینى بوس کولر دار 
ایویکو تیپA50-12 مدل 1389 سفید رنگ با ظرفیت 1+19 نفر را از طریق مزایده به فروش برساند .

متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع بیشتر حداکثر تا تاریخ 1401/05/20 به شهردارى خالدآباد مراجعه و یا با شماره 
تلفن 54346850-031 تماس حاصل فرمایند .

ش
ا
م
ت

آگهى مزایده نوبت اول 

روابط عمومى شهردارى خالد آباد
      م.الف:1354435

شــرایط ویژه آب و هوایى و اقلیمى منحصربه فرد شهرســتان ســرباز باعث شده 
که این شهرســتان به عنوان تولیدکننده ارقام انبه در منطقه و کشــور شــناخته 

شود.
 انبه میوه شیرین و خوش طعمى است که از پرمصرف ترین میوه ها در جهان است که 

در مناطق گرمسیرى مى روید و قدمتى 4000 ساله دارد.
شباهت شرایط ویژه آب و هوایى این شهرستان با اقلیم کشورهاى هند و پاکستان که 
تولید کننده انبه درجهان هستند باعث شده به عنوان بهترین تولیدکننده انواع انبه 

در منطقه وکشور شناخته شود.
در شهرستان سرباز ظرفیت مناســبى براى تولید انبه به عنوان شاه میوه گرمسیرى 

در منطقه وجود دارد.
اکثرمردم هاى جهان به میوه انبه به عنوان میوه الکچرى و اســتوایى خیلى عالقه 

دارند.

سرباز اولین باغ مادرى انبه کشور

شهرستان «سرباز» در جنوب سیستان وبلوچســتان و نزدیک به بندر چابهار است 
که بیشترین سطح زیر کشت باغات انبه در کشور را به خود اختصاص داده است این 
شهرستان موفق به ثبت اولین باغ مادرى انبه کشور با 22 رقم را به خود اختصاص 

داده است.

انبه باغات سرباز به شهرهاى ایران و کشورهاى خارجى صادر 
مى شود

معاون بهبود تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشــاورزى سیســتان و بلوچستان 
گفت: برداشــت انبه از ســطح 1300 هکتار از باغ هاى بارور انبه جنوب این استان

 آغاز شد.
امان اله طوقى گفت: برداشــت انبه از اردیبهشــت آغاز و تا پایان تیر در سیستان و 

بلوچستان ادامه دارد.
او گفت: یک هزارو 660 هکتار از باغات میوه اســتان به کشت میوه گرمسیرى انبه 

اختصاص دارد که 1300هکتار آن بارور و بقیه غیر بارور است.

او گفت: پیش بینى مى شود در پایان فصل برداشت 18 هزار و 460 تن از 
این محصول تولید و روانه بازار مصرف شود.

طوقى گفت: راسک، چابهار، نیکشــهر، قصرقند کنارك، دشتیارى، 
زرآباد و سرباز عمده مناطق کشت انبه در این استان محسوب مى شوند.

ترشى انبه در ایران شناخته شده است
چتنى، ترشى انبه با پوســت، بدون پوست و هسته دار، ترشــى انبه روغنى، سرکه 
اى، خاللى و مخلوط معروف ترین ترشــى هاى تولیدى از انبه نارس در سیســتان 

وبلوچستان است که طرفداران بسیارى در منطقه دارد.
انواع ترشى انبه با طعم و مزه اى متنوع و با برند و بسته بندى مخصوص در شهرستان 

قصرقند در سیستان و بلوچستان تولید مى شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشاورزى سیستان و بلوچستان گفت: 

90 درصد انبه تولیدى در استان به صورت سبز براى تهیه ترشى برداشت مى شود.
طوقى گفت: ترشى تولید شده به بازارهاى داخل و خارج از استان و حتى کشورهاى 

حوزه خلیج فارس ارســال مى شــود و مشتریان 
زیادى دارد.

خواص انبه
 ،C و A، B انبه میوه گرمســیرى و سرشــار از ویتامین هــاى

کربوهیدرات ها، اسیدهاى چرب، پروتئین ها، اسیدهاى آلى و مواد معدنى است.
انبه در زمره پرمصرف ترین میوه هاى سراسر جهان لقب گرفته است. از خواص انبه 
مى توان به کاهش ابتال به چاقى و بیمارى هاى منجر به مرگ، دیابت، بیمارى هاى 
قلبى اشــاره کرد، انبه در کل انرژى بدن را افزایــش داده و در کل منجر به کاهش 

وزن خواهد شد.
مهمترین ارقام انبه اســتان سیستان و بلوچســتان؛ فجرى، نیلوم، سندرى، چوسا، 

دسرى، سده بهار، داشهارى، النگرا، سانسیشن و ارقام محلى است.
سیستان و بلوچستان پهناورترین و محروم ترین استان کشور داراى بى نظیر ترین 

میوه هاى استوایى و الکچرى در ایران است.

-  انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره 
-  تعیین دارندگان حق امضا

 -  تعیین بازرسین
-  انتخاب روزنامه کثیر االنتشار



0606آگهىآگهى 4370 سال نوزدهمیک شنبه  2 مرداد  ماه   1401

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002599- تاریخ: 1401/04/05- برابر راى شــماره 2598 مورخ 
1401/04/05 به شماره کالسه 2081 تصرفات آقاى / خانم شهال کریمى به شناسنامه شماره 
3527 کدملى 1288283792 صادره فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل 
مسکونى به مساحت 86,58 مترمربع پالك شماره 719 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند شماره 85472 مورخ 1400/12/3 دفترخانه 172 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

برابر راى شماره 2599 مورخ 1401/04/05 به شماره کالسه 2082 تصرفات آقاى / خانم رجبعلى 
رحمتى اندانى به شناسنامه شماره 14469 کدملى 1140518089 صادره فرزند فتح اله در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونى به مساحت 58,86 مترمربع پالك شماره 719 فرعى از 
107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند شماره 85472 
مورخ 1400/12/3 دفترخانه 172 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و 
مفروز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اس ت در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/18- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/02- م الف: 1342962 
– رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده /4/220

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 هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتــى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 

منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى 
شــماره 1297 مورخه 1401/02/25 آقاى شفا على موســى عرب نجف آبادى فرزند عباسعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 116/07 مترمربع قسمتى از پالك شماره 36   
اصلى واقع در قطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/18  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/2 -1347820/  م 
الف- حجت اله کاظم زاده اردستانى- سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف

 آفرین میرعباسى/4/223 

آگهى تغییرات
شرکت سپهر طب اسپادانا شــرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 62154 و شناسه ملى 14008239356 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/02/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : رضــوان پورعابدین به 
کدملى1285733037 بعنــوان رئیس هیات مدیره و 
فتانه پرســه منش به کدملى 1270417045 بسمت 
نایب رئیس هیات مدیره و علــى طالیى فرد به کدملى 
1271277514 بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شــدند.کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضا مدیرعامــل و با مهر 
شرکت معتبر اســت .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 (1352533)

آگهى تغییرات
شرکت آهن فام ســدید با مسئولیت محدود 
بــه شــماره ثبــت 3940 و شناســه ملى 
10101852877 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى مــورخ 1400/03/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حساب سود و زیان 
و صورتهاى مالى و تراز سال 1399 به تصویب 
رسید. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
چاپ دعوتنامه ها و آگهى هاى شرکت انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1350869)

آگهى تغییرات
شــرکت نــوش آوران مهر اســپادانا 
ســهامى خاص به شماره ثبت 60450 
و شناســه ملــى 14007569524 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1401/02/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: سرمایه تعهدى شرکت 
توسط صاحبان ســهام پرداخت شده 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1352499)

آگهى انحالل
شرکت ارمغان نوین برق آسیا سهامى خاص به شماره 
ثبت 66651 و شناســه ملــى 14009716575 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/04/09 شــرکت منحل گردید . حبیب مطلبى 
فشارکى بشــماره ملى 5650063710 بعنوان مدیر 
تصفیه براى مدت 2 سال انتخاب گردیدند . نشانى محل 
تصفیه : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله چرخاب ، کوچه جنت [1] ، 
خیابان شهید موحدیان ، پالك 19- ، مجتمع ثریا ، طبقه 
دوم ، واحد 6 کد پستى 8143914517 تعیین گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1350864)

آگهى تغییرات
شــرکت نوش آوران مهر اسپادانا سهامى خاص به 
شماره ثبت 60450 و شناسه ملى 14007569524 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/02/01 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: - 
شــهاب ناظمى به شــماره ملى 1270934181 
به عنوان بازرس اصلى و رامین جاللى به شــماره 
ملى 1270656171 به عنــوان بازرس على البدل 
براى مدت یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1352496)

آگهى تغییرات
شرکت نقش نگین سام شــرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 58368 و شناسه ملى 14000228703 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محل 
شــرکت به واحد ثبتى مبارکه به آدرس شهرستان 
مبارکه ، بخش مرکزى ، شهر طالخونچه، محله سیلو 
، کوچه هدایت ، کوچه گلســتان 5 ، پالك 6 ، طبقه 
همکف کد پستى 8498114167 انتقال یافت و ماده 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1349638)

آگهى تغییرات
شرکت با مسئولیت محدود سپنتا فراز پرنیان به 
شناسه ملى 14009681751 و به شماره ثبت 
66515 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العــاده مــورخ 1401/04/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد محل شــرکت به آدرس استان 
اصفهان، شهرســتان اصفهان، بخش مرکزى، 
شهر اصفهان، زهران، کوچه (مخابرات )، خیابان 
آتشــگاه، پالك 0، ســاختمان تجــارى ادارى 
هفت آســمان، طبقه 4، واحد 49 به کد پستى: 
8185730010 تغییر یافت. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1352474)

آگهى انتقالى
شرکت نقش نگین ســام ســهامى خاص به شماره 
ثبــت 2432 و شناســه ملــى 14000228703 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/08/06 محل شرکت نقش نگین سام سهامى 
خاص به شــماره ثبت 58368 از واحد ثبتى اصفهان 
به واحد ثبتى مبارکه بنشــانى : شهرســتان مبارکه ، 
بخش مرکزى ، شــهر طالخونچه، محله سیلو ، کوچه 
هدایت ، کوچه گلســتان 5 ، پالك 6 ، طبقه همکف کد 
پســتى 8498114167 انتقال یافــت و در این اداره 
بشــماره2432 به ثبت رســید اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى مبارکه (1349637)

آگهى تغییرات
شرکت باز سازان ارگ نامى ســهامى خاص به شماره 
ثبــت 69247 و شناســه ملــى 14010503200 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/01/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقاى محمد نوید کردى شماره 
ملى 4120372189 به سمت رئیس هیات مدیره ومدیر 
عامل خانم فرانک رحیمى شماره ملى 4130685562 به 
ســمت عضو هیات مدیره خانم نگین کردى شماره ملى 
4133192923 به سمت نائب رئیس هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1350882)

آگهى تغییرات
شرکت اعتبار کارکنان اداره کل زندانهاى استان اصفهان 
شرکت تعاونى به شــماره ثبت 14380 و شناسه ملى 
10260353797 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مــورخ 1397/07/28 و نامه 
شــماره 73519 مــورخ 1398/07/24 اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعى شهرســتان اصفهان و نامه شمار 
0/310138 مــورخ 1400/10/21بانــک مرکزى 
جمهورى اســالمى ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
افزایش سرمایه شرکت به مبلع 4862250000 ریال 
معادل 97245 سهم 50000 ریالى به تصویب رسید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1349636)

آگهى انحالل
شــرکت ورزش فراخ آرنا شرکت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 44718 و شناسه ملى 10260626402 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/04/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت 
مذکور منحل گردیــد و نوید مظفرى به شــماره ملى 
1292616547 به ســمت مدیر تصفیه شرکت براى 
مدت یک ســال انتخاب گردیدند و آدرس محل تصفیه 
شرکت منحله اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شاهزاده ابراهیم 
، کوچه نشاط انگیز[38] ، بن بست نشاط انگیز ، پالك 
20- ، مجتمع پرشین ، پالك قدیمى4 ، طبقه همکف-
-کدپســتى 8134886434 مى باشد./ اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1350876)

آگهى تغییرات
شرکت بازرگانى آرمان جاوید سپاهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 39653 و شناسه ملى 10260573123 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/12/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :موسسه 
حسابرسى آمارگاران به شناسه ملى 10103237117به 
سمت بازرس اصلى و آقاى مرتضى صدرى کرمى به کد 
ملى 1290751633 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت 
نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1349621)

آگهى تغییرات
شــرکت ســهامى خاص فنى مهندســى 
پارس خطــوط نقش جهان به شناســه ملى 
10260467530 و به شــماره ثبت 26003 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/04/06 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد 
مجتبى پیرمحمــدى بارده به شــماره ملى 
1110052340 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و محمد جواد صانعى به شــماره ملى 
1229555439 بــه ســمت مدیرعامل و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره و حسن کریم 
زاده بارده به شــماره ملى 4623283976 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال 
انتخاب گردیدند کلیــه اوراق و امور حقوقى و 
تعهدات و قراردادها و اسناد مناقصات شرکت 
با امضا رئیس هیات مدیره منفردا با مهر شرکت 
یا نایب رئیس هیات مدیره منفردا با مهر شرکت 
و اسناد مالى مانند چک و سفته و بروات ،اسناد 
حساب جارى و پس انداز شرکت و اوراق بهادار 
و کلیه قراردادهاى تسهیالت و تعهدات بانکى 
با امضاى رئیس هیــات مدیره منفردا و با مهر 
شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1352478)

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: -140185602008001371 تاریخ 
ارســال نامــه: 29/04/1401 نظر به اینکه ســند 
مالکیت به شــماره چاپى -454892 97/د نســبت 
به تمامت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى 
6883 فرعى از 2 اصلى ثبت دفتر الکترونیک به شماره 
139820302008004858 بنام سیده زهره موسوى 
فرزند سید عبدالمحمد ثبت و سند صادر گردیده است. 
هم اکنون خانم: سیده زهره موسوى با ارائه درخواست 
کتبى به شــماره وارده 140121702008001089 
مورخ 25/04/1401 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شــهود ذیل شــماره 97858 مورخ 
25/04/1401 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 
3 شــهرضا گواهى امضاء گردیده است مدعى است 
که سند مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین 
رفته است. لذا درخواست ســند المثناى پالك فوق را 
دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى مى شــود 
که هر کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت 
کتب ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلسه 
تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، 
اقدام به صدور سند المثنى طبق مقررات خواهد شد. م 
الف: -1353986 سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا – قدیرى /101/5

آگهى تغییرات
شرکت تولیدات ســخت بتن شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 3824 
و شناســه ملى 10260248980 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/11/03 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : ســید 
مجتبى طالقانى اصفهانــى به کدملى 
1285480856و سید منصور طالقانى 
اصفهانى به کدملى 1280895047و 
فاطمه ســادات طالقانى اصفهانى به 
کدملى 1273748751بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. نیلوفر رحیمى لنجى به 
کدملى 5410108108 و زهره واعظ به 
کدملى 1091500101 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیر 
االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1350888)

آگهى تغییرات
شــرکت نــوش آوران مهر اســپادانا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 60450 
و شناســه ملــى 14007569524 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/02/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومى 
فوق العــاده 1401/02/11 در خصوص 
افزایش سرمایه به هیئت مدیره، سرمایه 
شرکت از محل واریز نقدى و صدور سهام 
جدید (طى گواهى مورخ 1401/02/12 
بانک ملت شــعبه امام خمینى اصفهان) 
از مبلــغ 10000000 ریــال بــه مبلغ 
20010000000 ریال افزایش یافت و 
ماده 4 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: 
سرمایه شرکت مبلغ 20010000000 
ریال نقدى است منقســم به 200100 
ســهم 100000 ریالى با نام عادى که 
تماما پرداخت شــده است اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1352497)

آگهى تغییرات
شــرکت ســتاره پخــش ســپاهان 
نوین شــرکت ســهامى خــاص به 
شــماره ثبت 56468 و شناســه ملى 
14005968211 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1401/04/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ترابى 
به شماره ملى 1282463251 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مــژگان ترابى به 
شماره ملى 1289733252 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و احمد ترابى 
به شماره ملى 1292496411 به سمت 
مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به عنوان اعضاء هیئت مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند.کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت 
معتبر میباشــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1351095)

آگهى تغییرات
 شرکت ویســتا صنعت سانیار سهامى 
خاص به شماره ثبت 57346 و شناسه 
ملــى 14006325499 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/03/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: - محمود جعفرخانى به کدملى 
0533405122، معیــن جعفرخانى 
به کدملى 1271793407 و شــهناز 
ایزدى بــه کدملــى 0057114579 
بعنــوان اعضاى اصلى هیئــت مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
- سید رشــیدالدین پاکروان به کدملى 
4621673076 و تهمینــه اصالنى به 
کدملى 1289186251 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1352503)

آگهى تغییرات
شــرکت چرخهاى گردان ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 2388 و شناســه ملى 
10260220338 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1401/03/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد :آقاى ســید ناصر محدث 
فروشــانى (کد ملى : 1141532352 و کد 
پســتى : 8185655881) به عنوان رئیس 
هیئت مدیره و براى مدت یکســال به عنوان 
منشــى هیئت مدیره - آقاى مرتضى میرباقر 
آجرپز (کد ملى : 1286485959 و کد پستى 
: 8163976477) به عنــوان نایب رئیس 
هیئت مدیره - آقاى سید على قاضى عسگر 
(کد ملــى : 1285501519 و کد پســتى : 
8168964336) به عنــوان مدیرعامل به 
مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد مالى 
و تعهد آور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیر و در غیاب ایشان با امضاء نایب رئیس 
همراه با مهر شرکت معتبر باشد . اسناد عادى 
و ادارى با امضاء مدیر عامل و در غیاب ایشان با 
امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1351100)

آگهى تغییرات
 شرکت ویستا صنعت ســانیار سهامى 
خــاص بــه شــماره ثبــت 57346 و 
شناســه ملــى 14006325499 بــه 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/03/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - محمود جعفرخانى به شماره ملى 
0533405122 بعنــوان رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل، معیــن جعفرخانى 
به شــماره ملى 1271793407 بعنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره و شهناز ایزدى 
به شــماره ملى 0057114579 بعنوان 
عضو هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدند. - کلیه اوراق و اســناد 
بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل: چک، 
سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل 
منفرداً و با مهر شــرکت معتبر است. - 
ضمنا مدیرعامل شرکت مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1352505)

آگهى تغییرات
موسسه اتحادیه صنف شیشه و آیینه فروش 
شهرســتان اصفهان به شماره ثبت 4777 و 
شناســه ملى 14006129150 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1400/12/07 و نامه شماره1401/02149 
مــورخ1401/02/31 اتاق اصنــاف و نامه 
شــماره104/16562 مورخ1401/03/02 
اداره کل صنعــت و معدن وتجارت اســتان 
اصفهان : مــدت فعالیت از تاریخ تاســیس 
به مــدت نامحدود مى باشــد . رضا صدیقى 
مورنانــى بشــماره ملــى 1281048100 
- محمدرضــا شــمس بشــماره ملــى 
1287830803 - محمدرضا رسولى بشماره 
ملى 1280386525 - علیرضا آبکار قنبرپور 
بشــماره ملى 1284681394 - ســهراب 
اکبرى بشماره ملى 1380801826 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره - محمدجواد بخشى 
بشماره ملى 1271226135 و صادق فوالدى 
بشماره ملى 1129611795 بعنوان اعضاى 
على البــدل هیات مدیره براى مدت4 ســال 
انتخاب شدند . حمیدرضا دهقانى بشماره ملى 
1288086016 بسمت بازرس اصلى - محمد 
خدائى بشماره ملى 5499881723 بسمت 
بازرس على البدل هیات مدیــره براى مدت 
4 سال انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1351101)

آگهى تغییرات
موسسه غیر تجارى ارد سامان ســپاهان به شناسه 
ملــى 10260647590 و به شــماره ثبت 3201 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/03/20و نامــه 1445/706/120/10/57 
مــورخ 1401/4/16 نیــروى انتظامــى تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد مدت موسســه از تاریخ صورتجلسه 
براى دو سال دیگر تمدید شــد ماده 15 اساسنامه به 
شرح ذیل اصالح شــد: هیأت مدیره مرکب از 3 الى 
5 نفرخواهد بود که توســط مجمــع عمومى عادى از 
بین شــرکاء براى مدت 2 ســال انتخاب مى شوند . 
میترا گیاهى به کدملــى1285829646 با پرداخت 
مبلغ 135000000 ریال به صندوق موسســه سهم 
الشرکه خود را افزایش داد احمدعبدى به شماره ملى 
1280891513 با پرداخت مبلغ 165000000 ریال 
به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را افزایش داد و 
سرمایه موسسه از مبلغ 1500000000ریال به مبلغ 
1800000000ریال افزایش یافت و ماده 4اساسنامه 
به شــرح ذیل اصالح شــد ســرمایه موسسه مبلغ 
1800000000ریال نقدى اســت که تماما پرداخت 
شده است اسامى شــرکا بعد از افزایش :احمدعبدى 
دارنده 165000000ریال ســهم الشرکه و عباس 
دافعیان دارنده 300000000ریال ســهم الشرکه 
وشعبانعلى نصیرى ونهرى دارنده 150000000ریال 
سهم الشــرکه و عبدالرســول ســعادتمند دارنده 
150000000 ریال سهم الشرکه ومیترا گیاهى دارنده 
735000000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1352580)

آگهى تغییرات
شــرکت ســهامى خاص فنى مهندسى 
پارس خطــوط نقش جهان به شناســه 
ملــى 10260467530 و به شــماره 
ثبت 26003 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى ســالیانه مورخ 
1401/04/06 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد حســن کریم زاده بارده به کدملى 
4623283976 و محمــد جواد صانعى 
به کدملى 1229555439 و مجتبى پیر 
محمدى بارده به کدملى 1110052340 
بعنــوان اعضــاى اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
صــادق کریــم زاده بارده ء بــه کدملى 
4610156946 و موسســه حسابرسى 
پایش پرگاس کاردان به شناســه ملى 
14006093996 بترتیــب بســمت 
بازرسان على البدل و اصلى شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر 
االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید . ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالى 1400 به تصویب 
رسید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1352475)

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008001381 تاریخ 
ارســال نامه: 29/04/1401 نظر به اینکه ســند 
مالکیت به شماره چاپى 180174 نسبت به تمامیت 
ششــدانگ پالك ثبتى 2254 فرعى از 74 اصلى 
ثبت دفتر امالك به شــماره 400 و صفحه 523 و 
شماره ثبت 66377 بنام عباسعلى عیوضى فرزند 
رحمت اله ثبت و سند صادر گردیده است. هم اکنون 
آقاى: عباسعلى عیوضى با ارائه درخواست کتبى به 
شماره وارده 140121702008006297 مورخ 
29/04/1401 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلى که امضاء شهود ذیل شــماره 8469 مورخ 
21/02/1401 توســط دفترخانه اســناد رسمى 
شماره 347 شــهرضا گواهى امضاء گردیده است 
مدعى است که سند مالکیت به دلیل مخدوش شدن 
از بین رفته است. لذا درخواست سند المثناى پالك 
فوق را دارد لذا به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانــون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهى مى شود که هر کســى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود 
باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم نماید و 
رسید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و سند مالکیت 
به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض، 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام 
به صدور سند المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 
-1353990 سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا – قدیرى/100/5

آگهى تغییرات
شرکت باز سازان ارگ نامى سهامى خاص به شماره ثبت 69247 و شناسه ملى 14010503200 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/01/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم نگین کردى به شماره ملى 4133192923 وآقاى محمد نوید کردى به شماره ملى 4120372189 و خانم 
فرانک رحیمى به شماره ملى 4130685562 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقاى محمد غالمیان ورنامخواستى 
به شماره ملى 1160242143 به سمت بازرس اصلى و آقاى ایمان مزکاء به شماره ملى 1271783665 به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1350883)

فقدان مدارك
برگ ســبز خودرو ســوارى پراید تیپ صباجى تى ایکس 
مــدل 1381 بنزینى به شــماره موتــور M13310349 و 
شــماره شاســى S 1412281775012به شماره پالك

521 ق 83 ایران 53 متعلق به محمد کوهستانى فر به شماره 
ملى 1293449229 فرزند عباس مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت مهر کوشان آشنا سهامى خاص به شماره ثبت 64668 و شناسه 
ملى 14009157825 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/03/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :خانم رضوان علیدادى به کدملى 2003158261 بعنوان 
رئیس هیئت مدیره- خانم صفیه دگمه اى به کدملى 4623005011 بعنوان نائب رئیس 
هیئت مدیره -آقاى مهرداد سلطانى به کدملى 1293087084 بعنوان مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1352562)
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01

ســرمربى کروات تیم ملى فوتبال کشــورمان درخواستى 
را از فدراســیون فوتبال مطرح کرد. دراگان اســکوچیچ در 
صحبت هایى نسبت به بازگشــت کریم باقرى به تیم ملى 
فوتبال واکنش نشــان داد. وى گفت: «رابطه خیلى خوبى 
با کریم باقرى دارم و انتظار دارم فدراسیون فوتبال شرایط 
مناسبى را براى بازگشت او به تیم 
ملى فوتبال فراهم کند.»  کریم 
باقرى به دلیل اینکه به صورت 
همزمان هم مربى پرسپولیس 
بود و هم در تیم ملى حضور 
داشــت، در نهایت 
تصمیم گرفت، در 
قرمزپوشان  جمع 
بماند و قید حضور 
در تیم ملى را زد.

درخواست ویژه اسکوچیچ

02

اللهیار صیادمنش در سال 2019 از استقالل راهى فنرباغچه 
شد ولى نتوانست در تیم بزرگ ترکیه جایگاهى داشته باشد. 
اما این ستاره ایرانى با درخشش در زوریا اوکراین به تیم ملى 
دعوت شــد و با عملکرد عالى اش به هال سیتى انگلیس 
پیوست. صیادمنش این روزها در اردوى پیش از فصل هال 
سیتى حضور دارد و در آخرین بازى دوستانه تیمش مقابل 
لستر سیتى که با شکست سنگین 4 بر صفر هال همراه بود، 
حضور داشت. سایت «هال سیتى نیوز» گشتزنى مهاجم 
ملى پوش ایران در فروشگاه هاى باشگاه را سوژه خود قرار 
داده و با انتشار تصویرى از او نوشت: «اوزان توفان(بازیکن)، 
اللهیار صیادمنش(بازیکن)، شوتا آروالدزه(سرمربى هال 
سیتى) و آکون ایلیکلى (مدیرعامل باشگاه) دیروز به صورت 

علنى در  فروشگاه هال سیتى قدم مى زدند!»

گشت و گذار اللهیار
 سوژه شد

03

نشــریه «رکورد» پرتغال از شــکار بزرگ ژوزه مورایس 
سرمربى پرتغالى براى سپاهان اصفهان رونمایى کرد. طبق 
گزارش نشــریه معتبر پرتغالى مانوئل فرناندز بازیکن تیم 
ملى پرتغال امروز با سپاهان قرارداد امضا مى کند و به جمع 
شاگردان مورایس اضافه مى شــود. این هافبک 36 ساله 
سابقه حضور در تیم هاى مطرحى مثل اسپورتینگ، بنفیکا، 
والنسیا، اورتون، بشیکتاش، لوکوموتیو مسکو، کراسنودار، 

کایسرى اسپور و آپولون اسمیرنیس را دارد.

همبازى رونالدو
 در راه سپاهان؟

مدتهاست که فرهاد مجیدى به آب و آتش مى زند تا شاگرد 
سابقش را براى تقویت خط حمله تیم جدیدش جذب کند. 
سرمربى سابق استقالل از همان روزى که به اتحاد کلباء 
پیوست از سران این باشگاه اماراتى خواست به هر نحوى 
شده مقدمات انتقال مهدى قائدى به تیمش را فراهم کنند 

و این روزها هم به دنبال نهایى کردن این موضوع است.
باشوى آبى ها از نظر فرهاد بهترین وینگر ایران است و 
هیچ جاى تعجب نیست که اسطوره آبى ها براى ملحق 

شدن این ســتاره ایرانى به جمع بازیکنان تیمش اصرار 
و عالقه داشته باشــد. هرچند در فصل گذشته قائدى با 
هافبک ریزنقشى که دراستقالل با دریبل هاى منحصر به 
فردش تمام مدافعان را عاجز کرده بود فرسنگ ها فاصله 
داشت اما همه اینها باعث نشــده که ذره اى از اعتماد و 

اعتقاد فرهاد به «قلبش» کاسته شود. 
پافشارى سرمربى اتحادکلباء براى شکار باشو نشاندهنده 
آن اســت که مجیدى همچنان به توانایى هاى بازیکن 
سابقش باور دارد و براى همین مى خواهد در اولین تجربه 

مربیگرى اش در امارات از استعداد شگفت انگیزى که در 
وجود قائدى نهفته است استفاده کند تا شاید با یارى شاگرد 
قدیمى اش بتواند این مأموریت خطیر را هم با موفقیت 
پشت سر بگذارد. اگر کمى به عقب برگردیم مى بینیم که 
او دو بار دیگر و در دوره هاى نوزدهم و بیستم لیگ برتر 
نیز از تکنیک باالى قائدى براى اثرگذارى روى کیفیت 

بازى هاى استقالل بهره برده بود. 
از طرفى با توجه به اینکه اکثر بازیکنان بومى اتحاد کلباء 
در ســطح فوتبالیســت هاى باکیفیت امارات نیستند و 

خارجى هاى این تیم هم عملکرد مناسبى در رقابت هاى 
فصل گذشته لیگ این کشور عربى نداشته اند مجیدى 
براى اینکه کارنامه خوبى در مربیگرى در شــیخ نشین 
امارات از خود برجاى بگذارد باید انقالبى اساسى در ترکیب 
«ببرها» به وجود آورد. او که مجبور است هر طور شده با 
پر کردن خأل مهره هاى تأثیرگذار در تیمش به تجدید قوا 
براى فصل پیش رو بپردازد، تا کنون سه بازیکن خارجى 
جدید جذب کرده و مى خواهد از چهارمین خریدش هم به 
زودى رونمایى کند و این بازیکن کلیدى کسى نیست جز 

«قلب» محبوب فرهاد.
فرهاد مجیــدى بدون توجــه به افت فاحــش کیفیت
 بازى هاى قائدى در تیم شــباب تصمیم گرفته هر طور 
شده ستاره سابق آبى ها را به تیم خود منتقل کند. بدون 
شک فرهاد امید دارد «نیمار بوشهر» بار دیگر زیر نظر او 
به روزهاى اوجش برگردد و با دریبل هاى استثنایى اش 
این بار نه تنها امارات و آسیا که دنیا را به شگفتى وادارد. 
چرا که نه؟ تجربه ثابت کرده هم مجیدى توانایى احیاى 
هافبک دریبل زن کشورمان را دارد و هم قائدى قادر است 
با دورى گزیدن از حواشى و تمرکز باال در انجام تمرینات 
دوباره گام بلندى به سمت فوتبال حرفه اى بردارد. او پیش 
از این هم اسیر اتفاقات خارج از میدان بازى ها شده بود و 
در حالى که چیزى نمانده بود  از آسمان فوتبال ایران محو 
شود با حضور استراماچونى و با کسب تجربه بیشتر تبدیل 
به بازیکنى شد که هر مربى اى آرزو داشت وینگرى چون 

او را در ترکیب تیمش داشته باشد. 
قائدى پس از آن ســتاره بى چون و چراى تیم مجیدى 
شــد که جدایى از او براى فرهاد حکــم جدایى قلب از 
کالبدش را داشت و حاال که شماره 10 استقالل در لیست 
خروجى هاى شباب االهلى قرار گرفته، مجیدى فرصت را 
غنیمت شمرده تا به این جدایى خاتمه دهد. وصال دوباره 

آنها مى تواند معامله دو سربرد براى طرفین باشد به شرط 
آنکه قائدى از خوشگذرانى هاى بیش از حدش در حاشیه 
خلیج فارس کم کند و به تمریناتش بچسبد. همه چیز براى 
تکرار روند رو به رشد مهدى قائدى در اتحاد کلباء مجیدى 
مهیاست فقط کافى است که این  وینگر جوان رفتارش 
را در خارج از زمین فوتبال کنتــرل و مدیریت کند و قدر 
تکنیک ناب و استعداد خاصى که در ذاتش نهفته است را 
بداند. او مى تواند  زیر نظر مربى سابق خود با بازى هاى

 چشمگیر و به معرض نمایش گذاشتن ویژگى هاى فنى 
خیره کننــده اش، دوباره همه را مســحور توانایى هاى 
منحصر به فرد خود کند. با در پیش گرفتن این روال هیچ 
بعید نیست که قائدى بار دیگر درهاى تیم ملى را نیز به 
روى خود باز کند و به دنبال آن با درخشش در جام جهانى 
راه را براى حضورش در لیگ هاى معتبر دنیا هموار کند. 
فاصله سنى کم این بازیکن با سرمربى ایرانى اتحاد کلباء 
و رفاقت برادرگونه اى که با هم دارند هم مى تواند برگ 

برنده مهدى قائدى در این مسیر باشد. 
از طرف دیگر بدون شــک فرهاد مجیدى هم با سرمایه 
گذارى روى یکى از مســتعدترین هافبک هاى فوتبال 
ایران مى تواند روى شــکوفایى نبوغ بــاال و خاص این 
بازیکن ریزنقش براى بار دیگر، در به ســالمت به منزل 
رساندن تیم جدیدش حساب ویژه اى باز کند. همه اینها 
کافى اســت براى اینکه فرهاد براى پمپاژ خون از این 

«قلب» به تیم خود دست به آب و آتش بزند. 

قائدى دوباره «قلب» تیم فرهاد مى شود؟

مرضیه غفاریان
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صدور رأى پرونده آندره اســتراماچونى و باشگاه استقالل 
براى چندمین بــار به تعویق افتــاد و در این بــاره تاریخ 
جدیدى اعالم شده است. در حالى که قرار بود راى پرونده 
استراماچونى در 31 تیر اعالم شود، صدور رأى این پرونده 
براى چندمین بار به تعویق افتاد و بــا اعالم جدید دادگاه 

CAS، رأى این پرونده 4 شهریور صادر مى شود.

ادامه داستان استرا-استقالل

05

سپاهان در شرایطى روز چهارشــنبه به ترکیه سفر کرد که 
رشید مظاهرى به دلیل مشکالت مربوط به پاسپورتش امکان 
همراهى تیم را پیدا نکرد و دو جلســه تمرینى زردپوشان در 
ترکیه بدون حضور این دروازه بان باتجربه برگزار شد. حاال اما 
باشگاه سپاهان با عکس هایى که از سومین تمرین تیم فوتبال 
باشگاه در ترکیه منتشر کرده، رشید مظاهرى را نیز به تصویر 
کشیده تا مشخص شود این سنگربان با رفع مشکالت مربوط 
به پاسپورتش به سایر بازیکنان تیم پیوسته است. به  استثناى 
مظاهرى که حاال به اردوى ترکیه ســپاهان در اســتانبول 
اضافه شده است، محمدرضا مهدى زاده و میالد جهانى دیگر 
غایبان تیم هستند که به دلیل مصدومیت و با صالحدید ژوزه 

مورایس در این اردو حضور ندارند.

مشکل رشید حل شد

هافبک تکنیکى سپاهان بدون حواشى مربوط به بازیکنان شاخص 
فوتبال ایران در پنجره تابســتانى تمرکزش را روى سپاهان قرار 

داده است.
پس از جذب شهریار مغانلو توسط محرم نویدکیا و باشگاه سپاهان، 
دومین خرید سرمربى سابق سپاهان نیز خریدى با سابقه حضور در 
پرسپولیس بود و فرشاد احمدزاده با قراردادى سه ساله به عضویت 

طالیى پوشان اصفهانى درآمد.
این بازیکن فانتزى و ریزنقش که عالوه بر تسلط در بازى زمینى 
روى هوا نیز تبحر باالیى دارد و پرش هاى خیره کننده اى از او در 
نبردهاى هوایى دیده مى شود، فصل گذشته اگرچه در سه هفته 
ابتدایى در ترکیب اصلى سپاهان قرار نگرفت ولى از این هفته به بعد 
محرم نویدکیا نتوانست روى نام احمدزاده تکنیکى و متعصب قلم 

بگیرد و او در تمام بازى هاى فصل حضور داشت. نویدکیا اینقدر به 
احمدزاده اعتماد داشت که از او در طول فصل در سه پست وینگر، 

هافبک میانى و دفاع چپ بهره برد.
حاال این بازیکن که ســابقه حضور در پرسپولیس و لژیونر شدن 
را هم دارد در 30 ســالگى به یکى از تعیین  کننده ترین بازیکنان 
سپاهان در فصل پیش رو تبدیل خواهد شد و باید دید احمدزاده زیر 

نظر ژوزه مورایس و دستیاران سرشناسش چه عملکردى از خود به 
جا خواهد گذاشت. احمدزاده که پس از ورود به سپاهان شماره 10 
را از محمدرضا حسینى گرفت، در پنجره تابستانى با وجود اینکه 
زمزمه هایى مبنى بر پیشنهاد پرسپولیس به او وجود داشت بدون 
توجه به حواشى با تمرکز باال براى شروع فصلى جدید در تمرینات 

سپاهان حضور پیدا کرد.

وینگر مستعد فوتبال ایران پس از یک فصل پرفراز 
و نشیب آماده درخشــش در جمع طالیى پوشان 

است.
یاسین سلمانى این روزها در عکس هاى تمرینات 
سپاهان در ترکیه حسابى دیده مى شود. ستاره اى 
که پس از مصدومیت طوالنى مدت در اواخر فصل 
گذشته به شرایط بازى رسید اما نتوانست آن طور 

که باید و شاید انتظارات را برآورده کند.
وینگرى که در فصل اول حضــور محرم نویدکیا 
خوش درخشــید و با نمایش هــاى قابل قبولش، 
فوتبال دوســتان ایرانى را به ظهور یک اســتعداد 
ناب امیدوار کرد. با ایــن حال، بازیکن فیکس تیم 
ملى امید ایران که سابقه حضور در اردوى تیم ملى 
بزرگساالن را هم دارد، در فصل جدید زیر نظر ژوزه 
مورایس پرتغالى، انگیزه هاى بســیار زیادى براى 
تکرار خاطرات شیرین هواداران از بازى هایش دارد.
سلمانى که به شــدت مورد توجه باشگاه استقالل 
هم قرار داشت، به پیشــنهادهاى خارجى خودش 
هم اعتنایى نکرد تا کماکان به حضور در سپاهان 
ادامه دهد. بازیکن 20 ساله سپاهانى ها از جلسه اول 
تمرین طالیى پوشان در کمپ باغ فردوس این تیم 
را همراهى کرد و اکنــون در اردوى ترکیه به مرز 

آمادگى مى رسد تا در سال جام جهانى بتواند شانس 
حضور در لیســت تیم ملــى در مهم ترین رویداد 

فوتبالى جهان را پیدا کند.
بدون شک دراختیار داشــتن ورژن آماده  سلمانى، 
مى تواند دغدغه هاى مورایس در بخش هجومى 
را به کمترین حد خودش برساند. باید دید سلمانى 
در فصل جدید فوتبال ایران چــه جایگاهى براى 

خودش دست و پا مى کند.

تمام تمرکز فرشاد احمدزاده روى سپاهان

سلمانى آماده درخشش دوباره در سپاهان

بازیکن سابق تیم فوتبال ذوب آهن گفت: من به این 
دلیل که سال هاى بسیارى از عمر فوتبالى خود را در 
ذوب آهن بودم و خاطرات بســیارى از این تیم دارم، 
ورزشگاه فوالدشــهر براى بنده همیشه حس زیبا و 

خوبى دارد.
مهدى رجب زاده با اشــاره به شــرایط تیــم فوتبال 
ذوب آهن اظهار داشت: تیم ذوب آهن مجوعه خوبى 
دارد و امیدوارم امسال فارغ از هر مسئله و حاشیه اى 
بتوانند نتایج خوبى کسب کنند. ما هم به اصفهان آمدیم 
تا یک دیدار با تیمى قوى انجام دهیم خدا را شکر به 
آن هدفى که داشتیم و شناخت ضعف هاى خودمان 
رسیدیم و هدف ما قوى ظاهر شدن در لیگ یک است.
وى در ارتباط با پیش بینى خود از ذوب آهن در فصل 
جدید بیان کرد: امسال سال دومى است که خیلى از این 
بازیکنان در ذوب آهن کنار همدیگرند و هر سال پایش 
و ترمیم مى شود؛ توقعى که هواداران دارند این است 

که ذوب آهن مقتدرتر ظاهر شود و بهتر نتیجه بگیرد.
سرمربى تیم فوتبال فجر سپاسى شیراز پیرامون دیدار 

دوستانه این تیم مقابل ذوب آهن اظهار داشت: من به 
این دلیل که سال هاى بســیارى از عمر فوتبالى خود 
را در ذوب آهن بودم و خاطرات بســیارى از این تیم 
دارم، ورزشگاه فوالدشــهر براى بنده همیشه حس 

زیبا و خوبى دارد.
وى افزود: بازى خوبى با ذوب آهن انجام دادیم و فکر 
مى کنم تیم ما در دو 25 دقیقه اول دیدار نمایش خوبى 
داشتند و موقعیت هایى نیز داشتیم که به گل تبدیل 
نشد. ذوب آهن با تجربه لیگ براى خود توانست در 

این دیدار پیروز بشود.
رجب زاده ادامه داد: از حضور قاســم حدادى فر روى 
نیمکت ذوب آهن خیلى خوشحال شدم و این اتفاق 
خوبى بود، قاسم سال ها براى این تیم زحمت کشید 
و براى او در این مسیر جدید هم آرزوى موفقیت دارم. 
بابت میزبانى و شرایط خوبى که باشگاه ذوب آهن براى 
ما مهیا کرد از جمله در اختیار گماردن زمین تمرین و 
برگزارى این دیدار در ورزشگاه فوالدشهر از آنها تقدیر 

و تشکر دارم.

مهدى رجب زاده: ورزشگاه فوالدشهر 
برایم همیشه حس زیبایى دارد

«قلب» به تیم خود دست به آب و آتش بزند. 
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کاهش آبرسانى سیار در شهر اصفهان

بازدید مدیر مخابرات
 از مدیریت فناورى اطالعات این مجموعه

 آبرسانى سیار در شــهر اصفهان در تیرماه، نسبت 
به مدت زمان مشــابه سال گذشــته، به صورت 

چشمگیرى کاهش یافت.
مدیر مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان آبفاى استان 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: در روزهاى 12 تا 
14 تیر ماه ســال جارى که دماى هوا در کالنشهر 
اصفهان تا 43 درجه ســانتیگراد رســید، به دلیل 
افزایش زمان اســتفاده از کولرهاى آبى و افزایش 
مصرف آب، میزان ذخیره مخازن تأمین آب شهر 
اصفهان به شدت کاهش یافت و در نتیجه در برخى 
از نقاط شهر اصفهان، آبرسانى سیار در دستور کار 

قرار گرفت.
عباس عباسى خاك افزود: مجموع آبرسانى سیار 
صورت گرفته در روزهاى 12 تا 14 تیر ماه ســال 
جارى به میزان 222 هزار لیتر توسط 37 دستگاه 
تانکر انجام شد. همچنین تیر ماه در مجموع 265 
هزار لیتر آب توســط 42 تانکر آبرسانى در سطح 
شهر توزیع شده اســت، این در حالى است که در 
مدت مشابه ســال 1400، حدود 30 میلیون لیتر 
آبرسانى ســیار انجام شده اســت که این حجم از 

آبرســانى در تیرماه امسال نســبت به مدت زمان 
مشابه در سال گذشــته بیش از 99 درصد کاهش 

یافته است.
وى ادامه داد: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با به کارگیرى سامانه هاى تله مترى و تله کنترل و 
مدیریت فشار آب تالش مى کند تا عدالت در توزیع 

آب برقرار شود.
عباسى خاك افزود: آبفاى استان سال گذشته 62 
میلیون لیتر آب را به وسیله بیش از 5 هزار و 800 
تانکر آبرسانى در سطح شهر اصفهان توزیع کرد در 
حالى که امسال تاکنون 42 تانکر آبرسانى شده و 
این حاکى از بهبود شرایط در سال جارى نسبت به 

سال گذشته است.

مدیر مخابــرات منطقــه اصفهان  بــا حضور در 
مدیریت فناورى اطالعات ایــن مجموعه با مدیر 
و کارکنان ایــن مدیریت دیــدار و گفتگو کرد.به 
گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، 
اســماعیل قربانى در این دیدار ضمن تبریک این 
روز به کارکنان ســخت کوش ایــن مدیریت، بر 
اهمیت توجه به مقوله فناورى اطالعات در حوزه 
ارتباطــات و مخابــرات تاکید و با اهداى شــاخه 
گلى از خدمات و فعالیتهــاى این عزیزان قدردانى 

کرد.

مجید رجاء مدیر فناورى اطالعات مخابرات منطقه 
اصفهان نیز در این دیدار گزارشى از آخرین وضعیت 

این حوزه و چشم اندازهاى آتى آن ارائه نمود.
اواخــر ســال 1398، ســازمان نظــام صنفــى 
رایانه اى استان تهران ، 22 تیرماه ، زاد روز دانشمند 
بزرگ ایرانى ، محمدبن موسى خوارزمى ، پدر علم 
انفورماتیک ، را به عنوان روز ملى فناورى اطالعات 
پیشنهاد کرد و با پیگیرى هاى مستمر نصر تهران ،

 این روز توسط شــوراى عالى انقالب فرهنگى به 
عنوان روز فناورى اطالعات نامگذارى شد.

نیروگاه اصفهان با حد اکثر توان
 در مدار تولید برق 

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان گفت: مردم حداکثر همکارى در خصوص 
صرفه جویى در مصرف برق را داشته باشــندتا تابستان بدون خاموشى را پشت 

سر بگذاریم.
به گزارش روابط عمومى شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، مهندس عباس 
کریمى در تشــریح این خبر بیان داشــت:  با توجه به اینکه واحدهاى بخارى 
نیروگاه اصفهان با حداکثر توان در مدار تولید هستند گفت: با افزایش قابل توجه 
دماى هوا بویژه در روزهاى پیک تابستان و همچنین انجام تعمیرات اضطرارى 
نیروگاه هاى اصفهان و گازى هســا از مردم عزیز خواهــش مى کنم حداکثر 

صرفه جویى برق به ویژه در ساعات اوج مصرف را داشته باشند.
مهندس کریمى در پایان گفت: کارکنان نیروگاه هاى اصفهان و گازى هســا 
بصورت شبانه روزى و بدون هیچ وقفه اى و با حداکثر ظرفیت در جهت تامین 
برق هموطنان تالش مى نمایند تا هموطنان تابستان امسال را بدون خاموشى 

پشت سر بگذارند.
شرکت مدیریت تولید برق اصفهان متشکل از نیروگاه حرارتی اصفهان در جنوب 
غربی اصفهان و نیروگاه گازي هســا، با مجموع ظرفیت اســمی 922مگاوات 

مى باشد.

این تعاونــى در نظر دارد جهت ســاخت و نصب درب هاى داخلى و ضد ســرقت 
پروژه 64 واحدى در دســت احــداث خود واقع در شــاهین شــهر – خیابان 
حافظ جنوبى – فرعــى 8 غربــى را از طریق مناقصــه و انتخــاب پیمانکار و 
مجرى ذى صــالح اقدام نماید. لــذا از کلیه اشــخاص حقیقى و شــرکت هاى 
واجد شرایط دعوت مى شــود با واریز مبلغ ســه میلیون ریال به حساب کارت

5371-0040-7370-6063  بنام تعاونى مسکن پاالیشگاه اصفهان و مراجعه به دفتر 
تعاونى به نشانى شاهین شهر – خیابان رازى – فرعى 7 شرقى – پالك 81 – طبقه 
اول – واحد2 و ارائه رسید پرداختى مدارك را دریافت و از تاریخ 1401/5/2 لغایت 
آخر وقت ادارى روز دوشنبه 1401/5/10 نسبت به تحویل پاکت قیمت هاى پیشنهادى 
اقدام کنند. ضمنا متقاضیان جهت کسب هرگونه اطالعات بیشتر مى توانند با شماره 

تلفن هاى 03145242630 – 03145274922 تماس حاصل نمایند. 

آگهى مناقصه  ساخت و نصب 
دربهاى چوبى داخلى و ضد سرقت پروژه حافظ

وحید رضا مشکوه روحانى مدیر عامل تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان گفت: با برگزارى پاویون جمهورى اســالمى 
ایران در نمایشگاه بین المللى بازسازى سوریه، نمایشگاه 
اصفهان به درگاه حضور شرکت هاى ایرانى در فرایند 

بازسازى سوریه پس از جنگ تبدیل خواهد شد.
به گزارش روابط عمومى نمایشگاه بین المللى اصفهان، 
احمدرضا طحانیان با اشاره به اینکه هفتمین نمایشگاه 
بین المللى بازسازى سوریه طى روزهاى ششم تا دهم 
مهرماه 1401 در مرکز نمایشگاه هاى بین المللى دمشق 
برگزار خواهد شد، افزود: با رایزنى هاى صورت گرفته، 
نمایشگاه بین المللى اصفهان مسئولیت برپایى پاویون 
جمهورى اسالمى ایران و حضور شرکت هاى ایرانى در 
این نمایشگاه را بر عهده گرفته و تالش مى کند شرایط 
حضور قدرتمند شرکت هاى داخلى را در این نمایشگاه 

فراهم آورد.
وى با اشــاره به اینکه شــرکت هاى فعال در تمامى 
حوزه هاى زیرساختى مى توانند در این نمایشگاه حضور 
یابند و به معرفى محصــوالت و خدمات خود بپردازند، 
تصریح کرد: شــرکت هاى فعال در حوزه ساختمان و 
تمامى زیرگروه هاى وابسته، انرژى، خدمات راه سازى و 
سدسازى، طراحى و اجراى سیستم هاى خدمات عمومى 
شهرى، برق رسانى، آبرســانى، فاضالب، ارتباطات و 
IT، صنایع باالدستى نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمى، 
کشــاورزى، پزشــکى و دارویى، غذایى و بسته بندى، 
رستوران و هتل دارى از جمله شــرکت هایى به شمار 
مى روند که مى توانند در نمایشــگاه بازســازى سوریه 
حضور یابند و نقش قابل توجهى در توســعه صادرات 

محصوالت و خدمات خود داشته باشند.
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان همچنین به صدور مجوز برپایى پاویون ملى 

جمهورى اسالمى ایران در نمایشگاه بازسازى سوریه 
از سوى سازمان توســعه تجارت اشاره کرد و ادامه داد: 
این نمایشــگاه یکى از اصلى ترین پایگاه هاى حضور 
شــرکت هاى ایرانى در کشور ســوریه خواهد بود و بر 
همین اساس شرکت هایى که محصول یا خدمات قابل 
توجهى براى عرضه دارند، مى توانند بهره بردارى هاى 

ویژه اى از این نمایشگاه داشته باشند.
وى بــا بیان اینکــه موقعیــت و نقش اســتراتژیک 
سوریه در اتصال سه قاره آســیا، اروپا و افریقا، شرایط 
مطلوبى را براى حضور شــرکت ها در این نمایشــگاه 
فراهم مى کنــد، تاکید کرد: محدودیــت ورود کاال از 
کشــور ترکیه طبق مصوبات اخیر دولت سوریه، قرار 
گرفتن ســوریه در اولویت اول اهــداف تجارى ایران 
از سوى سازمان توســعه تجارت، نیازمندى سوریه به 
تمامى خدمات فنى مهندســى و کاالهاى اساسى در 
حوزه هاى مختلف زیرساختى و عمرانى و همچنین در 
نظر گرفتن معافیت هاى مالیاتى و گمرکى براى تجار 
و صادرکنندگان ایرانــى از جمله امتیازها و مزیت هاى 
حضور شــرکت هاى ایرانــى در هفتمین نمایشــگاه 

بین المللى بازسازى سوریه به شمار مى رود.
طحانیان همچنین بــه ارائه آمارى از دوره گذشــته 
برپایى این نمایشگاه پرداخت و گفت: در دوره گذشته، 
389 شرکت از 31 کشــور در این نمایشــگاه حضور 
داشتند؛ در مجموع 42 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید 
کردند و قراردادهاى بســیار تاثیرگذار و ســنگینى نیز 
میان شــرکت هاى حاضر در نمایشــگاه و طرف هاى 
حاضر از کشور ســوریه به امضا رســید.بر اساس این 
گزارش، عالقمندان به حضور در هفتمین نمایشــگاه 
بین المللى بازسازى سوریه مى توانند با شماره تلفن هاى 

09129479265 و 09129476394 تماس بگیرند.

نمایشگاه اصفهان، درگاه حضور شرکت هاى ایرانى 
در فرایند بازسازى سوریه

دانشگاه هنر اصفهان در نظر دارد امور حمل و نقل دانشجویان خوابگاه خود در سال تحصیلى 1402-1401 را از طریق 
برگزارى مناقصه عمومى دو مرحله اى به اشخاص حقوقى واجد صالحیت واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت 
آگاهى از شرایط مناقصه، دریافت اسناد و مدارك در تاریخ هاى سه  شنبه و چهارشنبه (چهارم و پنجم مردادماه جارى) 
از ســاعت 9 صبح لغایت 12 ظهر به امور حقوقى، قراردادها و رسیدگى به شکایات دانشگاه هنر به نشانى اصفهان، 
خیابان حکیم نظامى، روبروى خاقانى، ساختمان مرکزى، دانشــگاه هنر اصفهان، دفتر امور حقوقى، قراردادها و 
رسیدگى به شکایات مراجعه نمایند.زمان و تاریخ قبول پیشنهادات 18 مرداد ماه جارى. تلفن تماس: 36269168 

(پرداخت هزینه آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد). 

آگهى مناقصه عمومى

محمدتقى طغرایىـ  سرپرست معاونت ادارى و مالى 
م.الف:1354932
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