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قصه چند نرخى بودن 
کرایه هاى تاکسى به سرنرسید

خردمندانه انتخاب رشته کنید
3

شهرهاى ایران
 سیاهپوش ساالر شهیدان

3

معرفى هیئت رئیسه 
شوراى شهر دولت آباد

راه اندازى مجدد 
آبنماهاى شهرى شاهین شهر

3

       

مهمترین عوامل 
ابتالى کودك 

به دیابت

چالش در مجاورت منارجنبان!
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چرا کولر 
اتوبوس هاى 
اصفهان دیر 
روشن شد؟

دکتراى حرفه اى تغذیه گفت: اولین 
قدم بــراى جلوگیــرى از ابتالء 
کودکان به دیابت نوع 2، سبک 

صحیح تغذیه است.اضافه وزن 
و چاقى از دالیل ...

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
اظهار کرد: مکاتبات شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان 
با شرکت هاى تولیدکننده اتوبوس در حال انجام است 
که امیدواریم تا پایان مردادماه به قرارداد ختم شــود؛ 
تالش مى کنیم تا مهرماه امســال تعدادى اتوبوس 

جدید به ناوگان این شرکت اضافه کنیم.
ســیدعباس روحانى با بیــان اینکــه مذاکراتى در 
خصوص خرید اتوبوس و میدل باس انجام شده است، 

خاطرنشان کرد: قرارداد خرید ...

ویراژ مرگویراژ مرگ
عشق موتورهایى کهعشق موتورهایى که

 از پزشکى قانونى سر در مى آورند از پزشکى قانونى سر در مى آورند

3

ساخت مجتمع تجارى تفریحى نزدیک یکى از مهمترین آثارتاریخى اصفهان 

آزمون جزو 10 مهاجم خطرناك
سایت «fantasytipsters» که فوتبال به فانتزى مى پردازد قبل از 
آغاز رقابت هاى فصل جدید بوندس لیگا آمارى از بهترین هاى خطوط 
مختلف را منتشر کرد. سردار آزمون ستاره تیم ملى کشورمان و عضو 
باشگاه بایرلورکوزن در میان 10 مهاجم خطرناك بوندس لیگا ایستاد. 
مهاجم ایرانى در این رده بندى در جایگاه هشــتم ایستاد. این رسانه 

درباره ستاره ایرانى، نوشت: بایرلورکوزن...
8

در صفحه 3 بخوانید

ارمغان چشمگیر براى 
سهامداران پرشمار 
شرکت فوالد مبارکه

چرتکه اندازى مشاوران کنکور
مؤسساتى که براى آینده داوطلبان کنکور تصمیم مى گیرند دوباره فعال شده اند 

2
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برانکو بهترین گزینه برانکو بهترین گزینه 
«پسااسکوچیچ» 
خواهد بود؟ 

ماجراى براده هاى آهن در بسته زعفران چه بود؟ در مغز افراد مبتال به سندرم قلب شکسته چه مى گذردجهان نما بارش هاى اخیر تأثیرى بر آبخوان اصفهان-برخوار نداشتسالمت سپاهان عذر میالد جهانى را خواستاستان ورزش

ت: اولین
الء
ک
ن

2

ك
بل از 
طوط

عضو 
ستاد. 
سانه 

از یک قطره از یک قطره 
حقابه هاى حقابه هاى 

مرزى نخواهیم مرزى نخواهیم 
گذشتگذشت

در صفحه 7 بخوانید
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از یک قطره حقابه هاى مرزى 
نخواهیم گذشت

ماجراى براده هاى آهن
 در بسته زعفران چه بود؟

خبرخوان
افزایش مجدد
 شهرهاى قرمز

مرکز روابط عمومــى و اطالع    ایسنا |
رســانى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکى اعالم کرد: در حال حاضر در کشور 
130 شــهر در وضعیت قرمز، 129 شــهر در 
وضعیت نارنجى، 154 شــهر در وضعیت زرد 
و 35 شهر در وضعیت آبى هســتند. بر اساس 
آخرین به روز رســانى ها، تعداد شــهرهاى با 
وضعیت قرمز از 120 به 130 و تعداد شهرهاى 
با وضعیت نارنجى از 112 به 129 شهر افزایش 
یافت. همچنین تعداد شهرهاى با وضعیت زرد 
از 166 به 154 و تعداد شهرهاى با وضعیت آبى 

از 50 به 35 شهر کاهش یافت.

«جیران» 
ناتمام به دنبال جایزه!

  سینماپرس | ســریال «جیــران» 
تازه ترین ســاخته حســن فتحى، در فهرست 
نامزدهاى جشــنواره جوایز بین المللى دراماى 
ســئول قرار گرفت. جوایز بین المللى دراماى 
ســئول یک مراســم اهداى جوایز ســالیانه 
اســت که از برترین هاى تولیــدات تلویزیون 
اینترنتى در سراســر جهان، تقدیر مى کند. این 
ســریال از دى ماه 1400 هر هفته به صورت 
اختصاصى از پلتفرم فیلیمو منتشــر مى شــد 
که فعًال انتشــار آن با حکــم قضایى متوقف

شده است.

تشییع جنازه
 با نیسان آبى!

در چند روز گذشته ویدیویى    خبرآنالین|
عجیب از شــهر باغملک در استان خوزستان 
در فضاى مجازى منتشر شده است. آنطور که 
در این ویدیو نمایش داده مى شــود، کاروانى 
طوالنى متشــکل از ده ها نیسان آبى مشغول 

تشییع جنازه هستند! 

نحوه توزیع سود سهام
 عدالت تغییر کرد

سخنگوى کانون شرکت هاى    تسنیم |
سرمایه گذارى سهام عدالت با اشاره به افزایش 
قابل توجه ســود ســهام عدالت گفت: تالش 
داریم بازه زمانى توزیع ســود را دو یا ســه بار 
در سال کنیم. اکبر حیدرى اشاره کرد: امسال 
باتوجه به مجامعى که در حال برگزارى است، 
برآوردها نشان مى دهد سودآورى شرکت هاى 
ســبد ســهام عدالت افزایش قابل توجه پیدا

 کرده است.

اختالف طبقاتى کنکور
  فرارو|با اعــالم اســامى 40 نفــر برتر 
کنکور 1401 در گروه هاى آزمایشــى مختلف 
مشخص شــد امســال نیز رتبه هاى برتر در 
تصاحب مدارس خاص است و از میان نفرات 
برتر کنکور امســال صرفًا یک دانش آموز در 
مدرسه دولتى عادى تحصیل کرده است! 29 
نفر از مدارس اســتعداد هاى درخشان، 9 نفر 
مدارس غیرانتفاعى و یــک نفر مدارس نمونه 

دولتى بودند!

یک یوزایرانى تلف شد
مجید غضنفرى، مشاور رسانه اى    بهار | 
ســابق یگان حفاظت ســامان محیط زیست 
در صفحه شــخصى خود نوشــت: «متأسفانه 
یک یوزپلنگ ایرانى در محور میامى اســتان 
ســمنان بر اثر برخورد بــا خودروهاى عبورى 
جان باخت.» همچنین فربد خاکپور، دامپزشک 
حیات وحش نیز با بازنشر این مطلب، تلف شدن 

این یوزپلنگ ایرانى را تأیید کرد.

فرزندان حزب ا...
رژیم جعلى را محو مى کنند

  انتخاب | ســردار اســماعیل قاآنى، فرمانده 
نیروى قدس ســپاه گفت: جمهورى اسالمى ایران 
براى مقابله با تمام جنایت هایى که آمریکا و اسرائیل 
مرتکب مى شــوند، برنامه ریزى مى کند و در زمان 
مناسب پاسخ قاطعى به این اقدامات آنها خواهد داد. 
وى با بیان اینکه ضریب امنیتى در اسرائیل رو به افول 
است و فرزندان حزب ا... در حال برنامه ریزى هستند 
که در زمان مناسب آخرین ضربه را به اسرائیل وارد 
کنند، اظهار کرد: فرزندان حــزب ا... با از بین بردن 
این رژیم جعلى آرزوى دیرینــه امام خمینى (ره) که 
همان محو اسرائیل از روى نقشه و کره زمین است 

را محقق مى کنند.

چند درصد
 نمى توانند خودرو بخرند؟ 

  نود اقتصادى| براســاس آمارهایــى که 
وزارت صمــت از تقســیم بندى دهک هــاى بازار 
خودروى کشــور منتشــر کرده، حدود 48/9 درصد 
از مردم ایران قــدرت خرید خودروهــاى باالتر از 
200 میلیون تومان یا خــودروى صفر را ندارند. این 
دهک بندى که براساس قدرت خرید خودرو تنظیم 
شده نشــان مى دهد قدرت خرید 88 درصد از مردم 

ایران زیر 400 میلیون تومان است. 

عراق به دنبال
 افزایش واردات گاز از ایران

  تسنیم |«احمد العبادى»، سخنگوى وزارت 
برق عراق با اعالم افزایش 22 درصدى تولید برق در 
این کشور از مذاکره با ایران براى افزایش صادرات گاز 
خبر داد. العبادى افزود که حجم گاز وارداتى از ایران هم 
اکنون حدود 43 میلیون متر مکعب است، در حالى که 
عراق به 55 تا 60  میلیون متر مکعب نیاز دارد. مذاکرات 
با ایــران و نیز هماهنگى وزارت نفــت براى افزایش 

دریافت گاز ادامه دارد.

یک ایرانى
 سفیر آمریکا  مى شود؟ 

  ایسنا |کاخ ســفید در بیانیه اى یک شــهروند 
ایرانى تبار را به عنوان نامزد مقام سفیر آمریکا در کشور 
چک معرفى کرد. وى پس از تأیید سناى ایاالت متحده، 
به عنوان سفیر آمریکا عازم پراگ، پایتخت چک خواهد 
شد. بیژن ثابت 53 ساله، از بنیانگذاران شرکت اسپارك 
کاپیتال و فارغ التحصیل کالج بوستون در آمریکاست. 
وى از سوى مجله «فوربس» به عنوان یکى از صدها 

شخصیت  فنى برجسته معرفى شده است.

«خبرنگارنماها» 
آیت ا... حسینى همدانى، امام جمعه کرج    مهر |
اظهار کرد: امــروز در گام دوم انقالب و گســترش 
فرهنگى انقالب اسالمى، نقش رســانه ها و به ویژه 
خبرنگاران بسیار مهم است. باید دست خبرنگارنماها 
کوتاه شود تا با دورى از گسترش کذب و امور خالف 
واقع، روحیه مطالبه گــرى و بصیرت افزایى در جامعه 

گسترده شود.

 باز هم اقدامى عجیب
 در شهر مشهد!

  برترین ها| رئیس سازمان نظام پزشکى مشهد 
یک روز پس از صدور دستور عجیب ممنوعیت انجام 
جراحى هاى صرفاً زیبایى و الغرى به بیمارستان هاى 
مشــهد، به دلیل نیاز به بررســى علمى و کارشناسى 
توسط سازمان و انجمن هاى تخصصى مرتبط، دستور 
خود را لغو کرد! درخواست ممنوعیت انجام درمان هاى 
صرفاً زیبایى یا الغرى در بیمارستان ها و مراکز درمانى 
شهر مشهد پیروى ابالغیه معاونت حفظ حقوق عامه 
و پیشگیرى از وقوع جرم دادسراى عمومى و انقالب 

استان خراسان رضوى صادر شده بود.

وزیر امور خارجه کشــورمان در موضوع حقابه ایران از 
هیرمند و ارس تأکید کرد: حتى از یک قطره از سهم ملت 
ایران از حقابه هاى تاریخى و مرزى نخواهیم گذشت.

وزیر امور خارجه با حضور در کمیســیون کشــاورزى 
مجلس شــوراى اســالمى، اقدامات 11 ماهه وزارت 
امور خارجه در حوزه دیپلماســى اقتصادى و صادرات 
محصوالت کشاورزى، دیپلماسى آب و مباحث زیست 
محیطى از جمله مقابله با پدیده گرد و غبار را تشــریح 
کرد.در این جلســه اعضاى کمیســیون، دیدگاه ها و 
انتظارات خود را در مورد حقابه ایران از هیرمند و ارس، 
ضرورت مساعى جمعى کشورهاى منطقه در مقابله با 

پدیده گرد و غبار و همچنین پیگیرى سیاست کشت فرا 
سرزمینى مطرح کردند.

حسین امیرعبداللهیان در موضوع حقابه ایران از ارس 
به تشکیل کمیته مشترك آبى ایران و ترکیه براى اولین 

بار در ماه هاى گذشته اشاره کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان در موضوع حقابه ایران از 
هیرمند و ارس تأ کید کرد: حتى از یک قطره از ســهم 
ملت ایران از حقابه هاى تاریخــى و مرزى نخواهیم 
گذشــت.وزیر امور خارجه با ارائه گزارشى از صادرات 
محصوالت غیر نفتى کشورمان، از افزایش تالش هاى 

دستگاه دیپلماسى در این رابطه خبر داد.

اخیراً ویدیویى منتشــر شــده که در آن نشان مى دهد 
داخل یک بســته زعفران و براى سنگین تر شدن وزن 
آن، براده هاى آهن ریخته شده  است. عضو هیئت رئیسه 
شوراى ملى زعفران مى گوید استفاده از براده  آهن براى 
افزایش وزن بسته هاى زعفران در برندهاى معتبر کذب 
است.على حسینى، اظهار کرد: تقلب در زعفران فقط با 
براده آهن نیســت بلکه ممکن است از سنگ، گیاهان 
رنگ شده، خاك و... نیز اســتفاده شود. به عبارت دیگر 
هر چیزى که منشــأ غیر زعفران داشــته باشد، تقلب 
محسوب مى شود.وى ادامه داد: فیلمى که اخیراً پخش 
شده اقدامى حساب شده براى تخریب خوشنامى یک 

برند زعفران است و افرادى که این ویدیوها را درست 
مى کنند، قصد تخریب برندهــاى زعفران را دارند و به 
نوعى دشمن کشاورزان هستند، زیرا با این کار زحمت 
کشاورزان هم زیر ســئوال مى رود.عضو هیئت رئیسه 
شــوراى ملى زعفران اضافه کرد: 10 ســال است که 
مى گوییم شناســنامه دار کردن زعفــران جلوى تقلب 
در این بخش را مى گیرد، زیرا زعفــران از نقطه تولید 
در مزرعه قابل رهگیرى خواهد بود و دیگر اینکه با این 
اقدام دولت مى تواند بداند دقیقًا چقدر زعفران در کشور 
کشت شده است. ولى متأسفانه فقط در این راستا حرف 

و شعار شنیدیم و اقدامى انجام نشده است. 

الدن ایرانمنش
سدشــکنان کنکور تا روز شــنبه فرصت دارند آینده 
تحصیلى شان را در بهترین دانشگاه هاى کشور تعیین 
کنند. آنها از عصر دوشنبه هفدهم مرداد ماه کار انتخاب 
رشته را آغاز کرده اند و تنها پنج روز فرصت دارند تا در 

این ماراتن برنده شوند. 
البته آنها در این مســیر تنها نیستند و خط پایان مارتن 
انتخاب رشته براى مؤسســاتى که قرار است از طریق 
مشاوره دادن به درآمدهاى میلیونى برسند نیز چندان 
دور نیست و این مؤسسات، چرتکه اندازى براى عبور از 

خط پایان انتخاب رشته را آغاز کرده اند.
از زمانى که کنکور متولد شد تا کنون کّم و کیف انتخاب 
رشــته داوطلبان و تصمیم گیرى براى آینده شغلى و 
علمى هر یک از آنها از اهمیت ویژه اى برخوردار بوده 
اســت؛ چیزى بیش از خود کالس هاى کنکور تا این 

مدت محدود، خالى از استرس و دغدغه نباشد.
اینجاست که آزموِن دوباره اى پیش پاى قبول شدگان 
غول کنکور قرار مى گیرد و آنچــه چالش برانگیز مى 
شود دامنه رقابت گسترده براى رسیدن به صندلى هاى 
دانشگاه هاى معتبرتر و بهتر است؛ موضوعى که بازار 
داغى ایجاد مى کند و گردش مالى صدها میلیاردى براى 
مؤسساتى که مشاوره کنکور مى دهند. این مسئله گاهى 
آنقدر اهمیت پیدا مى کند که خانواده ها را وادار مى کند 
تا در قمار سرنوشــت فرزندانشان، هر چه بیشتر هزینه 

کنند و برنده این بازى شوند.
در این میان، تبلیغات دهان پر کن و شعارهایى که سهم 
عظیمى در مجاب کردن خانواده ها دارد تا هر چه بیشتر 
جیب خانواده ها در این روزها خالى شود هم نقش مهمى 

بازى مى کنند.
ســهم میلیاردى صدا و ســیما از این تبلیغات هم مهر 
تأییدى بر این ادعاست که گردانندگان مؤسسات مذکور 

از خدمات مشاوره سودهاى نجومى مى برند.  
مشاوران این مؤسسات، هدف از انجام گسترده تبلیغات 
را شناســایى توانایى داوطلبان و بررسى این نکته مى 
دانند که آیا استعداد هر داوطلب با رشته دبیرستانى اش 
و رشــته اى که قصد دارد آن را در دانشگاه دنبال کند، 

سنخیت دارد یا نه؟
این اتفاق باعث شــده که این روزها شاهد بره کشان 
شغل هایى باشیم که عمرشان تنها چند روز طول مى 
کشد و مى رود تا سال بعد که دوباره کنکور برگزار شود. 
مؤسسات و مشــاورانى که مثل قارچ رشد مى کنند و 
بدون اینکه تعرفه اى داشته باشــند تنها با شعارهاى 

اغراق آمیز، موافقت خانواده هــا را جلب مى کنند تا از 
طریق این پشتیبانى و مشــاوره هاى انتخاب رشته به 

آنچه مى خواهند برسند.
جمالت اغراق آمیز و دهان پرکنــى که روى برخى از 
این تبلیغات دیده مى شــود خیلى ها را مجاب مى کند 
که شماره موبایل مورد نظر را بگیرند و گاهى با صرف 
هزینه هاى میلیونى در گردابى بیافتند که ته ندارد و به 
جایى مى رسد که پدران و مادران از نان خود مى زنند تا 
فرزندانشــان از بچه هاى فامیل چیزى کم نداشته و به 

هر ترفندى به دانشگاه بهتر راه پیدا کنند.
هدف تمــام ایــن خدمات کــه در لفافه هــاى زیبا و 
بشردوستانه اى پیچیده مى شود نیز متقاعد کردن قبول 
شدگان به ثبت نام در دوره هاى مشاوره این مؤسسات 
است که از یک سو خیال داوطلب و خانواده اش را براى 
گرفتن بهترین نتیجه براى رفتن به دانشــگاهى بهتر 
بر اســاس رتبه اى که آورده است، آســوده مى کند و 
از ســوى دیگر چرخ کســب درآمد براى مؤسسات را 
مى چرخاند تا عایدى گردانندگان این آموزشگاه ها هر 
سال با بیشترشدن تمایل مردم به شرکت در مشاوره ها 
و نشستن بر بهترین کرســى هاى دانشگاهى، بیشتر و 

بیشتر شود.
هیچکدام از آموزشگاه ها در بدو ورود یک داوطلب به 
دفاتر ثبت نام، از هزینه ها حــرف نمى زنند. آنها ترجیح 
مى دهند در گام اول، نظــر داوطلبان و اولیاى آنها را به 
سمت خدمات فوق العاده اى جلب کنند که مؤسسات به 
پشت کنکورى ها ارائه مى دهد و آن وقت قضاوت را به 
عهده داوطلبان بگذارند که آیا هزینه هاى دریافتى در 

قبال این حجم از خدمات، منصفانه است یا نه.
از طرفى با وجود اینکه سازمان سنجش براى انتخاب 
رشته ها دوره هاى مشاوره اى گذاشته اما برخى خانواده 
ها ترجیح مى دهند براى انتخاب رشته فرزندانشان به 
سر خم کردن در مقابل تبلیغات اغراق آمیز بسنده کنند و 
با این تفاسیر کمتر به سایت سازمان سنجش مراجعه مى 
کنند. فاطمه زرین آمیزى، سخنگوى سازمان سنجش 
درباره کم و کیف خدمات ســایت ســازمان سنجش 
براى انتخاب رشــته داوطلبان و روند انتخاب رشته در 
سازمان ســنجش براى جلوگیرى از بروز فعالیت افراد 
غیرحرفه اى با مبالغ نجومى گفته: «ســایت سازمان 
سنجش در این زمینه فعال است و در موعد مقرر نحوه 

خدمات رسانى ها اعالم مى شود.»

همسو با سخنگوى سازمان سنجش، سعید تقى آبادى، 
کارشناس کنکور نیز درباره نحوه انتخاب رشته و مبالغ 
نجومى مشاوره، اخذ 500 هزار تومان تا 6 میلیون تومان 
براى انتخاب رشته دانشگاه ها را روال بازار مشاوره هاى 
انتخاب رشته دانسته و کار آنها را زیر سئوال برده است. 
او معتقد است مشاوره از طریق سایت سازمان سنجش 
بــه نتیجه بهترى بــراى داوطلب منجر خواهد شــد: 
«انتخاب رشته از طریق نرم افزار هاى سازمان سنجش 
و با درج رتبه و نمرات داوطلب، کّم و کیف پذیرش آن 
در رشته مورد نظر اعالم مى شود. در واقع این نرم افزار 
مى تواند در انتخاب رشته داوطلبان کمک کننده باشد.»

خودمختــارى و عــدم نظارت بــر فعالیــت برخى 
مؤسســات انتخاب رشــته که عمر محدودى در حد 
همین پنج روز مهلت داده شــده بــه داوطلبان کنکور 
بــراى انتخاب سرنوشتشــان دارند در کنــار تبلیغات 
گسترده این مؤسســات، باعث شــده خانواده ها که 
تشــنه موفقیت فرزندانشــان براى انتخاب دانشگاه 
محل تحصیل آنها هســتند، به راحتــى فریب آغوش 
باز مؤسســات مشــاوره را بخورند و در دام این سراب

 گرفتار شوند. 

مؤسساتى که براى آینده داوطلبان کنکور تصمیم مى گیرند دوباره فعال شده اند 

چرتکه اندازى مشاوران کنکور

در وضعیت فشــارهاى روزافزون اقتصــادى، حتى پس از 
فروکش کردن کرونا نیز اوضاع گیشه سینماى ایران همچنان 
رو به نزول است. در همین راســتا زهره سادات الجوردى، 
عضو کمیسیون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى در برنامه 
ســینماچى رادیو جوان در مورد اقدامات مجلس براى برون 

رفت از این مشکل گفتگو کرد.
الجوردى در مــورد تمهیــد اجرایــى و عملیاتى مجلس 
براى اصالح اوضاع بد گیشــه ســینما اینگونه پاســخ داد: 
به عنوان یکــى از اعضاى کمیســیون فرهنگى مى گویم، 

براى تشویق مردم در رفتن به ســینما تخفیف هایى درنظر 
گرفته شــده و همچنین براى قانون جوانى جمعیت هم ما 
یک قانون تصویب کردیم که خانواده هایى که ســه فرزند 
دارنــد مى توانند براى خودشــان و فرزندان بلیــت نیم بها 

تهیه کنند.
او ادامه داد: در این زمینه بنده گزارشــى نشنیدم که مانعى 
وجود داشته باشد، اما بررســى دقیق ترى خواهیم کرد که 
مادر به همراه ســه فرزند بتواند براى اعضاى خانواده بلیت 

نیم بها تهیه کند. 

وزیر اقتصاد و دارایى گفت: براى ارائه کاالبرگ به جهت پرداخت 
یارانه ها منتظر گزارش نهایى تأمین زیرســاخت ها هستیم و تا 

اوایل شهریور تصمیم گیرى نهایى را انجام خواهیم داد.
سید احسان خاندوزى گفت: ارائه کاالبرگ منوط به این است 
گزارش استقرار زیرساخت هاى فنى خدمت آقاى رئیس جمهور 

ارائه شود.  

وزیر اقتصاد و دارایى تأکید کرد: این گزارش قرار اســت تا آخر 
مرداد ماه توسط دوستان ارائه شود. امیدواریم اوایل شهریور ماه 
بعد از ارائه گزارش تصمیم نهایــى در خصوص جزئیات تغییر 
شیوه پرداخت یارانه ها صورت گیرد. وى خاطرنشان کرد: پس 
از تصمیم نهایى ستاد اقتصادى دولت شیوه پرداخت کاالبرگ و 

نحوه دریافت آن را اعالم خواهیم کرد.

قبر مجید عبدالباقى برادر حســین عبدالباقى مالک متروپل که در کنار 
برادرش در استان اصفهان به خاك سپرده شده بود، گشوده شد.

به گزارش «فارس»، قبر وى درساعت تقریبى 2 و 30 دقیقه بامداد پنج 
شنبه  توسط یکى از اعضاى خانواده جانباختگان مترو پل نبش گردید و 
این فرد پس از باز کردن کفن مجید عبدالباقى وگرفتن فیلم از جسد وى 

مجدداً قبر را به حالت اولیه در آورد و به آبادان بازگشت.
باتوجه به تصاویر ضبط شده دوربین هاى مداربسته در اطراف آرامستان 
گلستان شهدا عطاآباد، واقع در استان اصفهان،خیلى زود خودروى متهم 

شناسایى و توسط دوربین هاى جاده اى تا شهرستان آبادان رصد شد.
دراین رابطه پرونده قضایى تشــکیل شــد و بادســتور بازپرس شعبه 
اول دادســراى عمومى وانقالب آبادان بازپرس، متهم به نبش قبر در 
مخفیگاهش در آبادان شناســایى ودســتگیر شــد و موضوع در دست 

بررسى است.
پس از نبش قبر مجید عبدالباقى، خانــواده او روى قبرش را بتن ریزى 
کردند. همسر و فرزندان مجید عبدالباقى بعد از مرگ او به شدت در غم 
و شوك فرو رفته و براى همیشــه از آبادان رفتند. احتماًال هیچکدام از 

اعضاى خانواده عبدالباقى دیگر به آبادان بازنخواهند گشت.
مرتضى رعیتى، دادســتان عمومى و انقالب شهرستان دهاقان با اشاره 
به نبش قبــر مجید عبدالباقــى در محله عطاآباد شــهر دهاقان اظهار 
کرد: این اقدام توســط دو نفر که اهل آبادان بوده انــد با هدف اینکه آیا 
فرد مدفون مجید عبدالباقى اســت یا خیر، انجام شــده و افراد مذکور 
پس از این اقدام به آبادان بازگشــتند. دادســتان عمومــى و انقالب 
شهرســتان دهاقان گفت: افراد دستگیرشده نســبت فامیلى با قاتالن 

مجید عبدالباقى دارند. 

نبش قبر مجید عبدالباقى توسط خانواده قربانیان

اخیراً گودالى ترسناك و مرموز در بیابان آتاکاما شیلى ظاهر شده که دانشمندان را دچار شگفتى کرده است. 
هنوز دلیل پیدایش این گودال مشخص نشده است.

این فــرو گــودال کــه اولیــن بــار در 30 ژانویــه شناســایى شــد، 82 فــوت (25 متــر) قطر 
و 650 فوت (200 متــر) عمق تخمینــى دارد. محققان و زمین شناســان در حال بررســى پیدایش

 آن هستند.
این حفره در زمینى ظاهر شد که شرکت کانادایى الندین ماینینگ در آن، یک معدن مس را اداره مى کند. 
لوندین در بیانیه اى ضمن تأیید وجود این گودال ترسناك، اعالم کرد: «با شناسایى این پدیده، منطقه به 
سرعت تخلیه و به مقامات نظارتى مربوطه اطالع رسانى شد. هیچ خسارت و آسیبى به پرسنل، تجهیزات 

یا زیرساخت ها وارد نشده است.»
کارشناسان در حال ارزیابى این گودال هستند و یک محوطه  امنیتى در اطراف آن ایجاد کرده اند. خبرگزارى 
«رویترز» تصاویرى هوایى از این گودال ترسناك را به اشتراك گذاشت که وسعت و تاریکى مطلق اعماق 

آن را نشان مى دهد. 
پیدایش فرو چاله ها (یا فرو گودال ها) مى تواند دالیل مختلفى داشته باشد، اما اغلب با حل شدن سنگ ها 
توسط آب هاى زیرزمینى مرتبط هستند. این موضوع باعث ایجاد غارها یا فضاهایى توخالى مى شود. در این 
شرایط، علیرغم اینکه سطح زمین ثابت و سفت به نظر مى رسد، اما ممکن است به صورت کامًال ناگهانى 

فرو بریزد. محققان هنوز موفق نشدند نحوه  تشکیل این گودال ترسناك در شیلى را مشخص کنند.
ظهور گودال شیلى، یک حقیقت ترسناك و دراماتیک را یادآورى مى کند؛ اینکه گاهى احساس سفتى در 

زمین زیر پایمان، فقط یک توهم شیرین است.

 تکلیف کاالبرگ اوایل شهریور روشن مى شودپیدا شدن یک گودال ترسناك در شیلى!

آپشن سینمایى که با 3 فرزند فعال مى شود!
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چرا کولر اتوبوس هاى
 اصفهان دیر روشن شد؟

بارش هاى اخیر تأثیرى بر 
آبخوان اصفهان-برخوار نداشت

13 شهر اصفهان
 در وضعیت قرمز

بر اساس اعالم وزارت بهداشت از روز 15 مرداد ماه 13 
شهرستان استان اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار 
گرفت و 6 شهرسـتان در وضعیت نارنجى ثبت شد. بر 
این اساس شهرستان هاى اصفهان، کاشان، چادگان، 
خوانسار، خور، گلپایگان، شهرضا، فریدن، فریدونشهر، 
فالورجـان، مبارکه، ناییـن و نطنز در وضعیـت قرمز و 
بسـیار پر خطر کرونا هسـتند. همچنین در حال حاضر 
شهرستان هاى اردستان، بویین میاندشت، خمینى شهر، 
سمیرم، دهاقان و نجف آباد در وضعیت نارنجى و پرخطر 

کرونا ثبت شده است.

برخورد مرگبار با درخت
سـخنگوى سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شـهردارى اصفهان گفت: مـرد حدوداً 35 سـاله بر اثر 
تصادف پراید با درخت و سـقوط درخت بر روى خودرو 
جان خود را از دسـت داده اسـت. فرهاد کاوه آهنگران 
اظهار کرد: این حادثه ساعت 11 و 35 دقیقه روز شنبه به 
مرکز فرماندهى عملیات آتش نشانى اصفهان گزارش 
شده است. وى افزود: در این حادثه که در خیابان آتشگاه 

اتفاق افتاد مرد حدوداً 35 ساله جان باخته است.

کارکنان شرکت پاالیش نفت 
واکسن زدند

با همکارى معاونت بهداشـتى دانشـگاه علوم پزشکى 
و خدمـات درمانى اسـتان اصفهـان، مدیریت شـبکه 
بهداشـتى درمانى شـاهین شـهر و میمه و مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت اصفهان واکسیناسیون کارکنان 
این شـرکت در روزهاى سه شـنبه و چهارشـنبه 11 و 
12 مرداد ماه از سـاعت 6 و 30 دقیقه تا 15 و 30 دقیقه 

واکسن یادآور دریافت نمودند.

دریافت گذرنامه اینترنتى شد
جانشین فرمانده انتظامى اسـتان اصفهان از راه اندازى 
سـامانه نوبت دهى اینترنتى دریافت گذرنامه به منظور 
تسهیل در خدمت رسـانى به زائران و مشتاقان شرکت 
در مراسم پیاده روى اربعین خبر داد.  سردار محمدرضا 
هاشمى فر و اظهار کرد: با توجه به افزایش مراجعات به 
دفاتر پلیس +10 اسـتان اصفهان و تقاضاى بى شـمار 
متقاضیـان دریافت گذرنامه براى شـرکت در مراسـم 
پیاده روى اربعین، با تالش کارشناسان معاونت فناورى 
اطالعات و ارتباطات فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
از هشتم مرداد ماه سامانه نوبت دهى اینترنتى دریافت 

گذرنامه راه اندازى شد.

مدیریت افت فشار آب
با استقرار سـه تانکر ثابت و تخلیه آب شـرب به میزان 
30 هزار لیتر در محل پایگاه بسیج و فرهنگسراى امام 
حسین (ع) در شهر قهجاورسـتان، آب شرب این شهر 
در کم آبى ناشـى از سیل تأمین شـد. به گزارش روابط 
عمومى آبفاى منطقه، با توجه به کاهش دبى خروجى 
تصفیه خانه آب به علت سیالبى شدن جریان رودخانه 
و افزایـش کـدورت آب و کاهـش حجـم آب تحویلى 
به شـهر قهجاورسـتان و روسـتاهاى تحت پوشـش، 
آبفا منطقه قهجاورسـتان نسـبت به زون بندى شبکه 
و مدیریت عادالنـه توزیـع آب طى چند روز گذشـته ا

قدام کرد.

برگزارى آی ین ساالنه 
شیرخوارگان حسینى 

همایش شیرخوارگان حسینى همزمان با اولین جمعه 
ماه محـرم در مناطق مختلف اسـتان برگزار شـد. این 
همایش در اصفهان از ساعت 8 صبح در گذر فرهنگى 
چهارباغ آغاز شـد. این مراسـم با همت مجمع جهانى 
شیرخوارگان حضرت على اصغر (ع) و هیئت رزمندگان 
برگزار شـد. هیئت رزمندگان اسـالم اسـتان اصفهان 
از سـال 98 این مراسـم را با همکارى مجمـع جهانى 

شیرخوارگان در اصفهان اجرا مى کند.

دریا قدرتى پور
عشق موتورها هر سال بیش از سه هزار کشته روى دست 

پزشکى قانونى کشور مى گذارند. 
موتورسواران گرفتار مثلث برمودایى شده اند که در دایره 
تصادفات برایش فرقى نمى کند نان آور خانواده باشى یا 

اسیر هیجان؛ همه را مى بلعد.
براســاس آمارهاى موجود در گزارش سازمان پزشکى 
قانونى کشور هر روز 15 موتورسوار در تصادفات به کام 
مرگ مى روند، راکبانى که بیشترین رده سنى آنها بین 18 
تا 24 سال است و به ترتیب مربوط به استان هاى تهران، 

فارس و اصفهان هستند. 
امــا پس چرا بــا ایــن همه مــرگ و میر که توســط 
موتورسیکلت رقم زده شده است، باز هم این ارابه هاى 
مرگ خاطرخواه دارد؟ به نظر مى رسد قیمت پایین این 
مرکب ها نسبت به وسایل نقلیه دیگر است که باعث شده 

آنها هواخواهان زیادى داشته باشند. 
حاال اگر در کنار ارزان بودن، هیجان و غلیان جوانى که 
سوار این موتورها مى شــود را هم اضافه کنى به خوبى 
متوجه خواهى شد که این مرکب هاى مرگ، سهم زیادى 
در چرخه حمل و نقل درون شــهرى و برون شهرى ایفا 

مى کنند.
اتوبان چمران، بزرگراه شهید حبیب الهى، اتوبان شهید 
خرازى، بزرگراه شهید بابایى، خیابان کاوه، خیابان جى و 

خیابان امام خمینى(ره) از جمله پرترددترین محل هاى 
اصفهان هستند که هر روز شاهد ویراژ موتورهایى در آن 

هستیم که راکبانشان اغلب جوانند. 
جوان هایى کــه آمارها را هم تــکان داده اند و به گفته 
رئیس پلیس راه استان اصفهان تصادفات موتورسیکلت 
سواران نسبت به چهار ماه گذشته در اصفهان افزایش 29 

درصدى داشته است. 
بنابر گفته هاى ســرهنگ اصغــر زارع، از مجموع 98 
جانباخته حوادث ترافیک در اســتان، 48 نفر مربوط به 

موتورسیلکت سواران بوده است. 
در همین رابطه ســرهنگ محمدرضا محمدى، رئیس 
پلیس راهنمایى و رانندگى اســتان اصفهان نیز همسو 
با رئیس پلیس راه اســتان از آمارهاى افزایشى از تلفات 
مربوط به موتورسیکلت ها خبر مى دهد. او حدود یک ماه 
پیش اعالم کرده بود که علت عمده این تصادفات، تخطى 
از سرعت مطمئنه و عدم استفاده از کاله ایمنى است که 

نقش مهمى در بروز حوادث جرحى و فوتى داشته است.
دستکم ده سالى مى شود که وضع به همین منوال است 
و آمار کشته هاى موتورسوار در اصفهان باالتر مى رود 
بدون اینکه جریمه ها یا قوانیــن بتواند راکبان مرگ را 

سر به راه کند تا الاقل آنها چند وقتى بیشتر زنده بمانند.
به نظر مى رســد در کشــور ما هنوز فرهنگ استفاده از 
موتورسیکلت به درستى تعریف نشده و از این رو قوانین از 

سوى موتورسواران به درستى رعایت نمى شود و خیلى از 
موتورسواران از آسیبى که به خودشان و جامعه مى زنند 
مطلع نیستند و شــاید زمانى این را بفهمند که کار از کار 

گذشته است. 
آنطور که از مطالعات پلیــس راهنمایى ورانندگى برمى 
آید، 10 تا 15 درصد مرگ ومیر هاى موتورسواران متعلق 
به کسانى است که حرکات نمایشى در کوچه وخیابان ها 
داشته اند و با اینکه پدر ومادر ها مایل به خرید این وسیله 
مرگبار نیستند اما آنها با فشار فرزندانشان علیرغم میل 
باطنى تن به خرید موتورسیکلت مى دهند که خود باعث 

افزایش حوادث مى شوند. 
با اینکه موتورســیکلت وسیله اى اســت که در صورت 
استفاده درســت از آن، هم در وقت و زمان صرفه جویى 
مى شود هم ترافیک کمتر خواهد شد اما اکثر راکبان این 
وسیله نقلیه حس عقابى را دارند که روى ابرها پرواز مى 

کنند، آنها عشق هیجانند.
به نظر مى رسد در  کنار ابزار هاى قانونى، کنترل تردد ها 
وکمک به تردد هاى ایمن براى این عشق هاى هیجانى 
باید شــگرد دیگرى را پیش گرفــت. راهکارى که مى 
تواند در قالب یک برنامه جامع آموزشــى، تشــویقى و 
تنبیهى به بهتر شــدن نحوه رانندگى رانندگان وسایل 
نقلیه کمک کند تــا هزینه هاى کمتــرى وبال گردن 

جامعه شود.

عشق موتورهایى که از پزشکى قانونى سر در مى آورند

ویراژ مرگ

عضو کارگروه تخصصى فرونشست استان اصفهان گفت: 
ســاالنه 311 میلیون مترمکعب از منابــع آب زیرزمینى 
آبخوان اصفهان- برخوار برداشت مى شود. حجم بارش 
طى روزهاى گذشــته در مردادماه ناشــى از ورود جبهه 
بارشــى اقیانوس هند نیز تأثیرى بــر آبخوان اصفهان- 
برخوار نداشته است.بهرام نادى درباره اینکه وقوع سیل و 
بارش هاى سیل آسا آبخوان را تغذیه نمى کند، تأکید کرد: 
تغذیه آبخوان پیچیده است؛ به عنوان مثال سقف کاهگلى 
با ضخامت حدود 10 سانتیمتر در پشت بام هاى کاه گلى 
توان نگهدارى آب و برف را در فصل زمستان و بارش دارد، 
چراکه ضریب نفوذپذیرى خاك رس فوق العاده کم است، 

با توجه به اینکه سطح ایستابى آب زیرزمینى در برخى از 
مناطق 100 متر و پایین تر اســت، امکان نفوذ بارندگى و 
سیالب تا عمق صد متر نفوذ و تراز سفره هاى زیرزمینى 

بسیار ناچیز است.
وى در پاسخ به این سئوال که سیل هاى اطراف اصفهان 
موجب تغذیه سفره هاى زیرزمینى شده است؟ تأ کید کرد: 
اینگونه نیست، حرکت آب در خاك رس بسیار کند و ناچیز 
است، با توجه به نفوذپذیرى کم خاك رس، زمان مورد نیاز 
نفوذ آب در خاك رس به ضخامت یک متر ممکن است 
یک میلیون ثانیه باشد. بنابراین نفوذ آب سطحى به سفره 

هاى آب زیرزمینى به سادگى میسر نیست.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه 
اظهار کرد: مکاتبات شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان با 
شرکت هاى تولیدکننده اتوبوس در حال انجام است که 
امیدواریم تا پایان مردادماه به قرارداد ختم شود؛ تالش 
مى کنیم تا مهرماه امســال تعــدادى اتوبوس جدید به 

ناوگان این شرکت اضافه کنیم.
سیدعباس روحانى با بیان اینکه مذاکراتى در خصوص 
خرید اتوبوس و میدل باس انجام شده است، خاطرنشان 
کرد: قرارداد خرید 100 دستگاه میدل باس نهایى شده 
است که 50 دســتگاه تا مهرماه تحویل مى شود و 50 
دستگاه دیگر نیز تا پایان ســال به ناوگان اتوبوسرانى 

اصفهان اضافــه خواهد شــد.روحانى تصریح کرد: در 
هفته هاى گذشته اختاللى در حمل ونقل عمومى به وجود 
آمد و به رغم گرماى هوا نتوانســتیم کولر اتوبوس هاى 
عمومى را به موقع فعال کنیم، زیرا گاز کولر آن با توجه به 
افزایش قیمت و نوسانات قیمت ارز در مقطعى نایاب شد 
و امکان خرید آن نبود.وى افزود: پس از مدتى گاز شارژ 
کولر با افزایش ناگهانى قیمت عرضه شــد و این اتفاق 
باعث شــد حدود چند هفته بعد از آغاز فصل گرم سال، 
سیســتم برودتى اتوبوس ها را فعال کنیم که به همین 
جهت از شــهروندان و رانندگان اتوبوس که در معرض 

فشار قرار گرفتند، عذرخواهى مى کنم.

خردمندانه انتخاب رشته کنید

شهرهاى ایران سیاهپوش ساالر شهیدان

 معرفى هیئت رئیسه شوراى شهر دولت آباد 

 راه اندازى مجدد آبنماهاى شهرى شاهین شهر

به زودى؛ افتتاح مدرسه در مسکن مهر بهارستان

 نصــف جهان   انتخــاب رشــته خردمندانه عنوانى 
است که براى مشاوره هاى مربوط به انتخاب رشته 
متقاضیانى که در کنکور قبول شــده اند تعبیه شده 

است. 
دانشــگاه اصفهان، دانشــکده علوم تربیتى و روان 
شناسى و کتابخانه مرکز اصفهان با مشارکت یکدیگر 
قرار است در زمینه خدمات رسانى براى مشاوره هاى 

تحصیلى به قبول شدگان در کنکور کمک کنند.
بنابراین متقاضیان انتخاب رشته مى توانند با تماس 
با دبیرخانه این ارگان ها جهت تعیین وقت قبلى اقدام 
کنند. این افراد مى توانند با شماره تلفن 3793551-5 
در دانشگاه اصفهان یا شــماره هاى 32203698-

32239937 در کتابخانه مرکــزى تماس حاصل 
نمایند.

 نصف جهــان  روزنامه «زاینده رود» در شماره شنبه 
15 مرداد ماه خود به ایام ســوگوارى ســید و ساالر 
شهیدان پرداخته و در گزارشى با عنوان «به تو از این 
شهر سالم...» آورده: «در روزهاى محرم که بیشتر 
شهرهاى ایران سیاهپوش مى شــوند، عزادارى به 
شیوه هاى گوناگونى انجام مى شود، آداب و رسوم 
روزهاى محرم در هر شــهر حــال و هواى خاصى 

دارد.»
در بخش دیگر از این گزارش آمده است: «عزادارى 
براى امام حسین (ع) و یارانش ریشه در تاریخ دارد و 
بعد از حکومت آل بویه در ایران رواج پیدا کرد. هیئت 
ها و دسته هاى عزادارى، زنجیرزنى، پختن نذرى، 
علم کشــى و شــام غریبان از جمله مراسمى است 
که در سراســر ایران در روزهاى محرم به خصوص 
تاسوعا و عاشورا برپا مى شــود، اما بعضى از شهرها 

رســم هاى خاصى دارند که باعث مى شود مردم از 
شهرها و کشورهاى دیگر به آنها سفر کنند تا شاهد 
برگزارى این مراسم باشکوه باشند. شاید اسم مراسم 
نخل گردانى یزدى ها، ســنج و دمام بوشهرى ها یا 
سیاهپوشى زنجانى ها را شنیده باشــید. در استان 
هاى آذربایجان شرقى، آذربایجان غربى، خراسان 
رضوى، خراســان شمالى، سیســتان و بلوچستان، 
کردستان، کرمانشاه، مازندران، کرمان و فارس هم 
مراسم ویژه اى برگزار مى شود. اصفهانى ها هم در 
روزهاى تاسوعا و عاشــورا برنامه هاى ویژه خود را 
دارند. از دیرباز به برگزارى مراسم سنگین و خاص 
در ایام عزاى اهل بیت(ع) شهره بوده اند و در این راه 
سنگ تمام مى گذارند و براى عرض ارادت و تسلیت 
خود به ساحت مقدس آل ا...(ع) به ویژه در روزهاى 

تاسوعا و عاشورا کم نمى گذارند.»

 نصف جهان   ترکیب جدید هیئت رئیسه شوراى شهر 
دولت آباد براى دومین سال متوالى مشخص شد.

در این دوره، محمدرضا رمضانیان به عنوان رئیس شورا، 

ناصرمعینى به عنوان نائب رئیس و محمدعلى نریمانى، 
حسین داورى میثمى و اعظم طغیانى به عنوان خزانه 

دار، منشى اول و منشى دوم انتخاب شدند.

 نصف جهان   شــهردار شاهین شــهر از تعمیر و راه 
اندازى مجدد آبنماهاى شــهرى شاهین شهر خبر 
داد. سعید ابریشــمى راد افزود: مشکالت آبنماهاى 
میدان ولیعصر(عج) و بوستان مادر(باغ بانوان) مرتفع 
شده و تعمیر و بهسازى آبنماى بوستان رازى و میدان 
شهداى محراب در دست اقدام است. وى ادامه داد: 
براى راه اندازى مجدد این آبنماها، عملیات رســوب 
زدایى کف و بدنه آنها، اعمال میکروسمنت (پوشش 
دکورى ساخته شده از سیمان، رزین، مواد افزودنى ) و 

اجراى دوالیه عایق نانو و... انجام مى شود.

ابریشــمى راد در بخــش دیگرى از ســخنانش به 
رونمایى از سامانه متحرك ثبت تخلفات رانندگى در 
شاهین شهر اشاره کرد و بیان داشت: با هدف کنترل 
ترافیک شــهرى، ســامانه خودرویى ثبت تخلفات 
رانندگى بــا اعتبارى بالغ بر هفت میلیــارد ریال راه 
اندازى شد. وى ادامه داد: این سامانه مجهز به چهار 
دوربین ثبت تخلف اســت و اقدام به ثبت تخلفاتى 
همچون توقف هــاى دوبل در تقاطع هــا و پارك 
خودروها در ایســتگاه هاى اتوبوس، تاکسى و... مى 

کند.

 نصف جهــان   روابــط عمومى شــرکت عمران 
بهارســتان از مراحل پایانى راه اندازى مدرســه 
«شــهید مصطفى چمران» در مســکن مهر این 

شهر خبر داد.
بر اساس این گزارش، عملیات نصب انشعابات آب، 
برق و گاز مدرسه 3700 متر مربعى شهید چمران 

در حال انجام است و این مرکز آموزشى مجهز به 
12 کالس، آزمایشگاه، کالس کار و تالش، سالن 
جلسات، کتابخانه، اتاق بهداشت، وضوخانه و اتاق 
مشاور است که شرکت عمران بهارستان در محله 
مســکن مهر با اعتبارى بالغ بر 160 میلیارد ریال 

احداث کرده است.

قصه چند نرخى بودن کرایه هاى تاکسى
 به سرنرسید

 قصه نرخ هاى متفاوت تاکسى ها داستان امروز و دیروز 
نیست؛ خیلى وقت است که شــهروندان در این زمینه 

گالیه دارند.
با وجود اینکه شوراى اسالمى شهر اصفهان هر سال 
نرخ هاى تاکسى ها را بر اساس مسائل گوناگون مثل 
مسیرها گرانى قیمت بنزین و... تعیین مى کند اما داستان 
چند نرخى بودن تاکسى ها همچنان ادامه دارد و برخى از 

رانندگان تاکسى قوانین را رعایت نمى کنند. 
چندى پیش در این رابطه نوشــتیم و نســبت به این 
مسئله از مســئوالن تاکسیرانى خواســتیم تا نظارت 

هاى بیشــترى اعمال کنند؛ اما هنوز هم به واســطه 
نظارت هــاى ناکافى، رانندگان تاکســى بــه بهانه 
افزایش  قیمت الســتیک، قطعات خودرو و استهالك 
خودروهایشان اقدام به گران کردن خودسرانه کرایه ها 

مى کنند.
این در حالى اســت که زمانى که رانندگان با مقاومت 
و شکایت مسافران روبه رو مى شــوند با برخوردهاى 

نامناسب افزایش کرایه ها را حق خود مى دانند.
چند نرخى بــودن کرایه هاى تاکســى اکنون ضعف 
نظارتى سازمان تاکسیرانى را مى رساند و نیازمند توجه 

بیشتر است.

نگاه روز

مریم محسنى

فعاالن حوزه گردشگرى از ساخت یک مجتمع تجارى 
تفریحى در نزدیکى منارجنبان ابراز نگرانى کرده اند.

اخیراً فیلمى از ســاخت مجتمعى تفریحى، در مجاورت 
منارجنبان منتشرشــده که باعث نگرانى فعاالن فضاى 
مجازى و دغدغه مندان حوزه گردشگرى شد. نگرانى و 
دغدغه فعاالن این است که بنا در حریم منارجنبان که یک 
بناى تاریخى است، ساخته شده و همین ساخت و ساز هم 
اثر مخربى بر بناى تاریخى مجاورش مى گذارد، همچنین 
عده اى مى گویند روز به روز محوطه منارجنبان کوچک و 

کوچک تر مى شود.
در این خصوص سیدسلمان قاضى عسگر، شهردار منطقه 
9 بیان کرد: در کنار منارجنبان چند مدرسه مخروبه بوده 
که وضعیت مناسبى نداشت، مدیران شهردارى در سنوات 
گذشــته تصمیم گرفتند اطراف منارجنبان را ساماندهى 
کنند؛ زمین ها تملک شــد برخى مدارس متعلق به اداره 
اوقاف بود که با آنها نیز هماهنگى انجام و تملک شــد و 
مجتمع تجارى تفریحى در همسایگى منارجنبان اکنون 

در حال احداث است.
قاضى عسگر با اشاره به اینکه مجوز ساخت مجتمع طبق 
مقررات، مجوزات و آیین نامه هاى میراث فرهنگى است، 
خاطرنشان کرد:  ارتفاع به صورت پلکانى است، در حرائم 
تاریخى ارتفاع حداکثر 5/5 متر است. اینجا نیز از این مقدار 
بیشتر نخواهد شــد و در پروانه صادر شده این مقدار ذکر 
شده و اخیراً به اداره کل راه و شهرسازى مستندات را ارائه 
کردیم و اشکالى به آن وارد نبود. وى گفت: وزیر میراث  

از نزدیک پروژه را دید و مباحثى مثل احداث ســرویس 
بهداشتى براى منارجنبان و احداث پارکینگ طرح شد و 

توسط شهردارى انجام خواهد شد.
معاون شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان هم گفت: 
دفتر حفظ و احیاى بناها، بافت ها و محوطه هاى تاریخى 
وزارتخانه میراث  فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى، 
طرح مجتمع تجارى و ادارى منارجنبــان را با توجه به 
انطباق طرح با ضوابط این بناى ارزشمند تاریخى، تأیید 

کرده است.
وحید مهدویان اظهارکرد: قطعه زمینى واقع در غرب بناى 
منارجنبان، طى سالیان متمادى مورد بهره بردارى هاى 
متنوع، متضاد با موقعیت محل و حتى سوءاستفاده، قرار 
مى گرفت؛ به طورى که بخشــى از آن سال ها به عنوان 
پارکینگ استفاده مى شد، در حالى که قسمت غربى آن 
به محل دپوى نخاله هاى ساختمانى و زباله هاى دورریز 

شهروندان و حتى معتادان بدل شده بود.
وى افزود: با توجه به موقعیت زمین غرب بناى منارجنبان 
و اهمیت این بناى تاریخى، طرح هاى متعددى براى اجرا 
و ساخت ابنیه در این زمین، مورد بررسى قرار گرفت، اما 
تمام آنها به دلیل رعایت نکردن مقررات و مصوبات مربوط 
به میراث فرهنگى و بناى تاریخى منارجنبان در شوراى 
فنى استان رد مى شد. سرانجام در طرح نهایى که مالك 
عمل براى اجرا قرار گرفت، ضمن رعایت حریم مصوب 
تاریخى از نظر نقشه، مقطع و ارتفاع به گونه اى طراحى 
شد که با تاریخى بودن این محدوده سنخیت داشته باشد 

و اصالت و حس فضا را از بین نبرد.
وى با بیان اینکه طرح نهایى اجراى پروژه در زمین غرب 
بناى منارجنبان، توسط یکى از طراحان معمار حرفه اى و 
بنام اصفهان که مشرف به مسائل مرتبط با میراث و داراى 
تجربه کافى است، پس از انجام چندین اصالح، ارائه شد، 
تأکید کرد: این طرح در شوراى فنى میراث فرهنگى استان 
مصوب و جهت تأیید و مشــورت به شوراى فنى وزارت 

ارسال شده است.
مهدویان اظهار کرد: پس از بررسى هاى مختلف بر اساس 
روال قانونى در خردادماه 1399 دفتر حفظ و احیاى بناها، 
بافت ها و محوطه هاى تاریخى وزارتخانه میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى، طرح مجتمع تجارى و ادارى 
منارجنبان را با توجه به انطباق طرح با ضوابط این بناى 
ارزشــمند تاریخى، تأیید کرده اســت و تمــام عملیات 
خاکبردارى محدوده نیز بعد از عملیات اکتشاف و دریافت 
تأ ییدیه میراث، تحت نظارت ناظــران اداره کل میراث 

فرهنگى انجام شده است.
وى گفــت: بــراى زمین حدفاصــل پــروژه مذکور تا 
منارجنبان که در حــال حاضر بایر و موجــب نازیبایى 
بصرى محل شده است و در ســفر وزیر میراث فرهنگى 
و گردشــگرى، مورد انتقاد قرار گرفت، طرح فضاى باز 
شــهرى تحت عنوان «باغ عرفا» طراحى شــده است 
که با طى کــردن مراحل تصویب و در راســتاى ارتقاى 
فضــاى پیرامون بنــاى ارزشــمند منارجنبــان، اجرا 

خواهد شد.

چالش در مجاورت منارجنبان!



0404تکنولوژىتکنولوژى 4382سه شنبه  18 مرداد  ماه   1401 سال نوزدهم

در این مطلب چند راهکار ســاده براى فرمت کردن 
هارد اکسترنال ارائه شده که مى تواند براى افزایش 

سرعت فرایند فرمت این دستگاه کمک کند.
 هاردهاى اکسترنال ابزارهاى بسیار مفیدى هستند 
زیرا مى توانید از آن ها براى پشتیبان گیرى از فایل هاى 
مهم یا حتى نصب برنامه ها براى استفاده قابل حمل 
بر روى آن ها اســتفاده کنید. افراد همیشه به دالیل 
مختلف از آن ها استفاده مى کنند، بنابراین شما باید 
یاد بگیرید که در صورت نیــاز، چگونه یکى را قالب 
بندى و پارتیشــن بندى کنید. در اینجا نحوه فرمت 
کردن هارد اکسترنال در مک آورده شده است و ما به 
شما نشان خواهیم داد که چگونه یک هارد دیسک را 

پارتیشن بندى کنید.
ساده ترین روش براى فرمت کردن هارد اکسترنال در 
macOS استفاده از Disk Utility داخلى است. برخى 

از برنامه هاى شخص ثالث مى توانند این کار را انجام 
دهند، اما این ساده ترین روش رایگان است و شما از 

قبل آن را در مک خود دارید.
هارد دیســکى را که مى خواهید فرمت کنید وصل 

کنید.
Finder را باز کنید و Disk Utility را در کادر جستجو 

تایپ کنید. دوبار کلیک کنید تا باز شود.
در برنامه Disk Utility، روى نام هارد دیسک خود در 

حاشیه سمت چپ کلیک کنید.
در باالى پنجره، روى دکمه Erase کلیک کنید.

درایو خــود را نامگذارى کرده و ســپس روى کادر 
Format ضربه بزنید.

 macOS اگر فقط از هارد دیســک با ماشین هاى
استفاده مى کنید، از APFS استفاده کنید. اگر قصد 
دارید از درایو با سایر سیستم عامل ها استفاده کنید، 
 macOS استفاده کنید. تنها در صورتى از ExFat از
Extended اســتفاده کنید که نیاز به سازگارى با 

سیستم عامل هاى قدیمى تر دارید.
هنگامى که فرمت انتخاب و درایو شما نامگذارى شد، 

روى دکمه Erase ضربه بزنید.
 هنگامى که پردازش سیســتم تمام شد، یک هارد 
دیسک خالى خواهید داشــت، مثل زمانى که براى 

اولین بار آن را از جعبه خارج کرده اید.
اگر قصد دارید از هارد اکســترنال خــود براى بوت 
کردن ویندوز استفاده کنید، اپل اکیدا توصیه مى کند 
از Boot Camp براى پارتیشن بندى درایو به جاى 

ویژگى Disk Utility استفاده کنید.
درایوى را که مى خواهید پارتیشن بندى کنید، وصل 
کنید. مطمئن شوید که به APFS فرمت شده است. 
شما مى توانید از فرمت هاى دیگر استفاده کنید، اما 

کمى بد مى شود.
Finder را باز کرده و Disk Utility را در نوار جستجو 

تایپ کنید. وقتــى Disk Utility ظاهر شــد دوبار 
کلیک کنید.

هارد اکسترنال خود را در حاشیه سمت چپ انتخاب 

کنید.
در باالى صفحه، روى 
دکمه Partition کلیک 

کنید.
در صفحــه بعدى، روى 

کادر Format کلیک کنید و آن 
را به APFS تغییر دهید.

ســپس روى دکمه + (plus) در زیــر گرافیک پاى 
کلیک کنید تا یک پارتیشن جدید ایجاد کنید.

در پنجــره پاپ آپ، ابزار از شــما مى پرســد که آیا 
مى خواهید یک پارتیشــن کامل ایجاد کنید یا فقط 
 Add Partition یک حجم اضافــى. روى گزینــه

کلیک کنید.
پارتیشن جدید خود را نامگذارى کرده و سپس قالب 
را انتخاب کنید. استفاده از APFS به شدت توصیه 
مى شود. گاهى اوقات اســتفاده از فرمت هاى دیگر 

باعث خرابى هارد دیسک شما مى شود.
با استفاده از نوار لغزنده روى گرافیک پاى، اندازه را 
تغییر دهید تا پارتیشن شما به اندازه دلخواه شما باشد. 
دکمه لغزنده درست باالى دکمه هاى +/- قرار دارد. 
Disk Utility به طور پیش فــرض فضا را به نصف 

تقسیم مى کند.
پس از اتمــام، Apply را بزنید. یک پــاپ آپ باید 
 Partition ظاهر شود. براى ادامه کافیســت روى

کلیک کنید.
توجه داشته باشید پارتیشــن بندى درایو نیز درایو را 
دوباره فرمت مى کند. قبل از پارتیشن بندى، مطمئن 

شــوید که از داده هاى مهم پشتیبان تهیه کرده یا 
حذف کرده اید.

براى 
حذف پارتیشن ها، 

به صفحــه پارتیشــن برگردید، 
پارتیشنى را که مى خواهید حذف شود انتخاب کنید و 
دکمه - (منها) را فشار دهید. وقتى کارتان تمام شد، 
اعمال را بزنید. با این کار درایو شــما بدون پارتیشن 
دوباره فرمت مى شــود. پس از اتمــام کار، چندین 
پارتیشن خواهید داشت که مى توانید با آن ها کار کنید.

ساده ترین راه براى مقایسه این است که نشان دهید 
چگونه کار مى کند. وقتى یک هارد دیســک 500 
گیگابایتى را به نصف تقسیم مى کنید، با دو پارتیشن 

250 گیگابایتى کار مى کنید. 
هر پارتیشن مســتقل اســت و نمى تواند از فضاى 

پارتیشن دیگر استفاده کند.
وقتى جلد دوم را ایجاد مى کنیــد، هر دو جلد به کل 
فضاى 500 گیگابایتى دسترسى دارند، اما همچنان 
روى دسکتاپ شما به عنوان دو چیز متفاوت نشان 

داده مى شوند.
 Time Machine پارتیشن ها براى پشتیبان گیرى از 
و بوت شــدن از یک سیســتم عامل خوب هستند. 

حجم براى ذخیره ســازى 
داده ها بهتر اســت. در اینجا نحوه 
افزودن حجم به هارد اکسترنال خود آورده شده است. 
توصیه مى کنیم به جاى پارتیشن ها از ولوم ها استفاده 
کنید، زیرا خراب کردن آن دشوارتر و 
اگر این کار را انجام دهید 
تعمیر آن آسان تر است.

هارد اکسترنال خود را 
به کامپیوتر وصل کنید. 
 APFS مطمئن شوید که به

فرمت شده است.
Disk Utility را از طریق Finder باز 

کنید. در صورت مشکل به بخش هاى دیگر 
مراجعه کنید.

پس از باز شدن، روى هارد اکسترنال خود در حاشیه 
سمت چپ کلیک کنید.

در باالى پنجره، روى دکمه Partition کلیک کنید.
روى دکمه + (plus) در زیر گرافیک پاى کلیک کنید.

یک پاپ آپ ظاهر مى شــود که از شما مى پرسد آیا 
مى خواهید یک حجم یا یک پارتیشــن ایجاد کنید، 

روى دکمه Add Volume کلیک کنید.
یک پاپ آپ دیگر ظاهر مى شــود. براى جلد جدید 
 APFS خود یک نام انتخاب کنید و قالب را به عنوان

بگذارید. روى گزینه افزودن کلیک کنید.
این فرآیند فقط باید چند ثانیه طول بکشد.

براى حذف یک ولوم؛ ولوم مورد نظر براى حذف را 
در Disk Utility انتخاب کنید. در باالى پنجره، روى 
دکمه – (منها) جایى که روى آن Volume نوشــته 
شده اســت کلیک کنید. دکمه Delete را انتخاب 
کنید، Disk Utility صدا را از بین مى برد. قبل از انجام 
این کار، مطمئن شــوید که داده هاى مهم را از ولوم 

خارج کرده اید.

نحوه فرمت کردن 
هارد اکسترنال 

در مک بوك هواوى سیستم عامل Harmony OS ۳ را براى مقابله با گوگل اندروید 
راه اندازى کرد.

  شرکت چینى هواوى در تالش براى مقابله با سیستم عامل اندروید غول 
فناورى گوگل در بحبوحه تحریم هاى ایاالت متحده، از نسخه ارتقا یافته 

سیستم عامل خود یعنى Harmony OS ۳  رونمایى کرده است.
سیستم عامل نسل ســوم این شــرکت به گونه اى طراحى شده است 
که تجربه یکپارچه ترى را در سراســر دســتگاه ها از جمله گوشى هاى 
هوشــمند، تبلت ها، چاپگرها، خودروها و دستگاه هاى خانگى هوشمند 

مانند تلویزیون ارائه دهد.
این شرکت گفت که Harmony OS ۳  از ماه سپتامبر براى دستگاه هاى 

بیشترى در دسترس خواهد بود.
هوآوى نسخه اصلى HarmonyOS را در آگوست 2019، (سه ماه پس از 
اینکه این شرکت به لیست سیاه تجارى ایاالت متحده اضافه شد) معرفى 
کرد و از خرید نرم افزار، تراشه و سایر فناورى ها از شرکت هاى آمریکایى 

جلوگیرى کرد.
بالفاصله پس از اعالم ممنوعیت، گوگل ارائه مجموعه خدمات نرم افزارى 

موبایل خود را به هواوى متوقف کرد.
اولین دســتگاهى که با HarmonyOS راه اندازى شــد یک تلویزیون 
هوشمند بود که در آگوست 2019 توسط شرکت تابعه آنر هواوى رونمایى 
شد. سیستم عامل نسل دوم هواوى، سال گذشــته توسط گوشى هاى 

هوشمند این شرکت مورد استفاده قرار گرفت.
به گفته ریچارد یو چنگدونگ، مدیر اجرایى گروه تجارى مصرف کننده 
هواوى، تا به امروز، بیش از 300 میلیون دستگاه هواوى به نسخه هاى 

مختلف هارمونى او اس مجهز شده اند.
هواوى همچنین از راه انــدازى Petal Chuxing خبر داد، یک پلتفرم 
سوارى که ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث را گرد هم مى آورد. در این 
گزارش آمده است که اپلیکیشن جدید با چندین دستگاه هواوى از جمله 

گوشى هاى هوشمند، ساعت ها و تبلت ها سازگار است.

برنامه داریم مردم را از فیلترشکن ها 10 موبایلى که بیشترین سرعت شارژ را دارند
بى نیاز کنیم به گزارش ســایت طال، اسامى 

10 گوشى هوشمند با بیشترین 
سرعت شارژ را در تصویر ببینید.

گوشى ها و تبلت هایى که امروزه 
در بــازار موجود بــوده و بخش 
عظیمى از زندگى روزمره ما را در 
بر مى گیرند از باترى هاى لیتیوم 

یونى بهره مند هستند. 
این باترى ها قابلیت شارژ مجدد 
را دارنــد و اصطالحا بــه آن ها 
باترى هاى شارژى گفته مى شود.
 این موضوع بدان معناســت که 
شــما مى توانید از تمام ظرفیت 
باترى دستگاه خود استفاده کرده 
و سپس با اتصال شــارژر به آن 
بار دیگر ظرفیــت باترى خود را 
 (Full) به حالــت اول و فــول
بازگردانید. بــه انجام این عمل 
شارژ کردن باترى گفته مى شود. 
باتــرى  عملکــرد  کیفیــت 
دســتگاه هاى هوشمند موبایلى 
به مــرور زمان افــت مى کند و 
این موضوع امرى اجتناب ناپذیر 

است.

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: بسیارى از گوشى ها 
به بدافزار آلوده هستند و راه ورود این بدافزارها هم ابزارهاى 
دور زدن فیلترینگ و وى پى ان  است، بنابراین ما در وزارت 
ارتباطــات برنامه داریم ســرویس هاى مــورد نیاز مردم 

راه اندازى شود تا استفاده از فیلترشکن به حداقل برسد.
 عیسى زارع پور، امروز در حاشیه کنفرانس ظرفیت شبکه 
ملى اطالعات که در پژوهشگاه ارتباطات و فناورى اطالعات 
برگزار شد، درباره شــبکه ملى اطالعات گفت: شبکه ملى 
اطالعات مبانى روشــن، طرح مصوب و شاخص دارد و ما 
اکنون تمام امکانات وزارت ارتباطات را بسیج کرده ایم که 
تا استقرار کامل شــبکه ملى اطالعات محقق شود. شبکه 
ملى اطالعات چیزى جز یک شبکه پرسرعت، با کیفیت و 
امن نیست که انواعى از محتواها و خدمات عمدتا بومى و با 
کیفیت روى آن عرضه مى شود. این شبکه در اختیار مردم 
است تا زندگى آنها را تسهیل کند و کسب و کارها بهتر شوند.

وى با اشاره به لزوم رسیدن به سرعت هاى چند 10 برابرى 
و چندصد برابرى نسبت به وضع موجود، بیان کرد: این کار 
با اجراى یکى از پروژه هاى شــبکه ملى اطالعات محقق 
مى شود که آن پروژه فیبر نورى منازل و کسب وکارهاست. 
شبکه ملى اطالعات یک کار ایجابى است و روند پیشرفت 
آن به خوبى پیش مى رود. در آخرین جلســه شوراى عالى 
فضاى مجازى گزارش پیشــرفت کار را به روســاى قوه 
و شــوراى عالى فضاى مجازى ارائه دادیم و بر اســاس 

شــاخص هایى که با مرکز ملى به تفاهم رســیدیم 
مشخص شده است، تاکنون پیشرفت 44 درصدى 
داشتیم و تا پایان سال امیدواریم این میزان را به 65 

درصد افزایش دهیم.
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات گفــت: امروز فناورى 
اطالعات به زیرســاختى براى زندگى مردم تبدیل شده و 
در تمام جوانب زندگى مردم رســوخ پیدا کرده اســت و در 
مرحله اى هستیم که زیست اصلى مردم در خدماتى است 
که در بســتر فناورى اطالعات به مردم ارائه مى شود و به 
فضاى مجازى منتقل شده است، بنابراین تضمین امنیت 
فعالیت هاى مردم در این فضا از جمله مهم ترین مســائلى 

است که ما باید به آن بپردازیم.
 زارع پور ادامه داد: ما باید زمینه هاى بروز جرم در این فضا را 
از بین ببریم و با استفاده از ابزارهاى فنى و زیرساخت هاى 
حقوقى کارى کنیم که حریم خصوصى مردم در این فضا 
حفظ شــود. اکنون امنیت به الزامى براى فضاى مجازى 
تبدیل شده است، همچنانکه در فضاى واقعى هم امنیت یک 
الزام است و اگر وجود نداشته باشد، کسب وکارها نمى توانند 
به فعالیت ادامه دهند. امروز شاهد تعداد زیادى از تجهیزات 
بومى ساخته شده در حوزه امنیت بودیم و باید تالش کنیم که 
کیفیت آن ها هر روز ارتقا پیدا کرده و براى ارائه محصوالت 
آنها در داخل کشور و همچنین کشورهاى دیگر بازارسازى 
کنیم. تا در حوزه امنیت هم به یکى از کشــورهاى سرآمد 

تبدیل شویم.
وى در پاسخ به سوالى درباره تاثیر 80 درصدى فیلترشکن ها 
و افزایش این استفاده به دلیل اختالالت اینترنتى، اظهار کرد: 
ما اختالل گسترده در شبکه را تکذیب مى کنیم. اقدامى که 
براى فعال کردن جست وجوى ایمن هم انجام دادیم، هیچ 
اثرى روى هیچ سرویس دیگرى نداشته است و اگر کسى 
شواهدى دارد مى تواند ارائه دهد که تاکنون شواهدى ارائه 

نشده است.
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعــات در ادامه با بیان اینکه 
استفاده از فیلترشکن ها موضوع مهمى است، گفت: االن 
بسیارى از گوشى هاى هموطنان ما به بدافزار آلوده هستند 
و راه ورود این بدافزارها هم ابزارهاى دور زدن فیلترینگ و 
وى پى ان  است. ما برنامه اى که در وزارت ارتباطات داریم این 
است که نیاز مردم به فیلترشکن را کاهش دهیم، برنامه اى 
براى این کار ترتیب داده شــده که در زمان خودش اعالم 
مى شود، براى اینکه مردم نیازى به فیلترشکن نداشته باشند 
و سرویس هاى مورد نیازشان راه اندازى شود که استفاده از 
فیلترشکن به حداقل برســد، زیرا بسیارى از ویروس هاى 
مردم روى گوشــى ها، تبلت ها و لپ تاپ هایشان به دلیل 

استفاده از فیلترشکن است.

شکن ها 
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تبدیل شویم.
شکنها لت ف د 8د تاث ا د ال ه خ ا د

ـپس روى کادر 

macOS هاىS

 کنید. اگر قصد 
ها استفاده کنید، 
macOS تى ازS

ز به سازگارى با

کنید.
در باالى صفحه، روى 
nدکمه Partition کلیک

کنید.
در صفحــه بعدى، روى 

Format کلیک کنید و آن  tکادر

Sرا به APFS تغییر دهید.

ســپس روى دکمه + (plus) در زیــر گرافیک پاى 
کلیک کنید تا یک پارتیشنجدید ایجاد کنید.

کرده یا  که از داده هاى مهم پشتیبان تهیه شــوید
حذف کرده اید.

براى 
حذف پارتیشنها، 

حجم براى ذخیره ســازى
داده ها بهتر اســت. در اینجا نحوه
اکسترنال خود آورده شده است. افزودنحجمبه هارد
توصیه مى کنیم به جاى پارتیشن ها از ولوم ها استفاده
کنید، زیرا خراب کردن آن دشوارتر و
اگر این کار را انجام دهید
تعمیر آن آسان تر است.
هارد اکسترنال خود را
به کامپیوتر وصل کنید.
APFSمطمئن شوید که بهS

فرمت شده است.
Finder باز از طریق r را Disk Utility

کنید. در صورت مشکل به بخش هاى دیگر
مراجعه کنید.

رونمایى از 
سیستم عامل 

جدید
 هواوى

آگهى تغییرات
شرکت ســان پخش مهر مطهر سهامى 
خاص به شماره ثبت 67324 و شناسه ملى 
14009900734 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1401/02/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نرگس خرمى 
به شماره ملى 1271072718 و مرتضى 
حسنى به شــماره ملى 3860296019 
و زهــره فروغــى بــه شــماره ملــى 
1284105113 به ســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدنــد. مجتبى ابرى به شــماره ملى 
1287316328 به سمت بازرس اصلى 
و عارفه رئیسى قهجاورستانى به شماره 
ملى 1272661288 به ســمت بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند. روزنامه نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین شده است. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1358072)

آگهى تغییرات
 شرکت ســان پخش مهر مطهر سهامى 
خاص به شماره ثبت 67324 و شناسه ملى 
14009900734 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1401/02/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نرگس خرمى 
بشــماره ملى1271072718 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره مرتضى حسنى 
بشــماره ملى 3860296019 به سمت 
رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل و زهره 
فروغى بشماره ملى 1284105113 به 
ســمت عضو هیات مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هــاى عــادى و ادارى با امضاء 
مدیر عامل همراه با مهر شــرکت معتبر 
میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1358075)

آگهى تغییرات
 شرکت سبزینه سازان صبا شرکت تعاونى به شماره 
ثبت 1439 و شناســه ملى 10260185386 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/10/22 
و نامه شــماره 6085 مورخ 1400/11/06 اداره 
تعاون کار و رفا ه اجتماعى نجف آباد تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : عبدالحمیدیوسفى نجف آبادى به کدملى 
1091032084 بســمت رئیس و سعید یوسفى 
نجف آبــادى به کدملى 1091437106 بســمت 
نایب رئیس و على یوســفى نجف آبادى به کدملى 
1092218556 بسمت منشى هیئت مدیره براى 
مدت سه سال انتخاب شدند . حسین یوسفى نجف 
آبادى به کدملى 1080351108 به سمت مدیر عامل 
براى مدت سه سال انتخاب گردیدند. کلیه چکها و 
اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب هیات مدیره با 
امضاء آقاى حسین یوسفى نجف آبادى (مدیر عامل ) 
وآقاى عبدالحمیدیوسفى نجف آبادى ( رئیس هیئت 
مدیره ) و مهر شرکت معتبر و در غیاب رئیس هیئت 
مدیره آقاى سعیدیوسفى نجف آبادى ( نائب رئیس 
هیئت مدیره ) حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادى 
با امضاء آقاى حسین یوســفى نجف آبادى ( مدیر 
عامل ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (1358083)

آگهى تغییرات
 شرکت ســبزینه سازان صبا شــرکت تعاونى به 
شماره ثبت 1439 و شناسه ملى 10260185386 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مــورخ 1400/10/22 و نامه شــماره 
6084 مورخ 1400/11/06 اداره تعاون کار و رفا 
ه اجتماعى نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
صورتهاى مالى سالهاى 1397و1398و1399به 
تصویب رســید .عبدالحمیدیوسفى نجف آبادى به 
کدملى 1091032084 وسعیدیوسفى نجف آبادى 
به کدملى 1091437106 وعلى یوســفى نجف 
آبادى به کدملى 1092218556 به سمت اعضاى 
اصلى هیات مدیره و زهــره عابدینى نجف آبادى به 
کدملى 1090230125 وحســین یوسفى نجف 
آبادى به کدملــى 1080351108 بعنوان اعضاى 
على البدل هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. ســعیدعابدینى نجف آبــادى به کدملى 
1091147221 بســمت بازرس اصلى و فهیمه 
حســنى نجف آبادى به کدملــى 1091337543 
بســمت بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدند . روزنامه نصف جهان جهت چاپ 
آگهى هاى شــرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1358087)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص صنایع ذوب و تکمیل آپادانا 
به شناسه ملى 10260480002 و به شماره ثبت 
1189 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه مورخ 1401/04/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد آقاى مرتضى رضائى حسین آبادى به شماره ملى 
1282746855 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى روح اله 
سلطانى به شــماره ملى 1288247389 به سمت 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى کرامت 
اله على احمدى به شــماره ملى 4172100163 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکى از اعضاى 
هیات مدیره و با مهر شــرکت معتبر مى باشد خانم 
فاطمه تقى زاده نیا به شماره ملى 1190097117 
به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى حسن 
آقاداودجلفائى به شــماره ملى 1282703544 به 
ســمت بازرس على البدل به مدت 1 سال انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. تراز مالى سال 
1400 تصویب شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى شهرضا (1358095)

آگهى تغییرات
 شرکت ماشین سازى آتى مهر نگین اصفهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 58592 و شناسه 
ملى 14006819808 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/11/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى 
مسعود صبا به شــماره ملى 0793341779 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره خانم بهناز 
صبا به شماره ملى 0795055102 به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیــره آقاى حمیدرضا صبا 
به شماره ملى 1249884829 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت دوســال انتخاب 
گردیدند روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان 
جهت نشــر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
آقاى مصطفى رجائى هرندى به شــماره ملى 
5659934994 به سمت بازرس على البدل 
به مدت 1 ســال آقاى عبدالرســول رجبى 
دستجردى به شــماره ملى 6609301514 
به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال انتخاب 
گردیدند اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1358097)
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همه ما ممکن است به دلیل نادیده گرفتن سالمت کبد 
خود در یک مقطع زمانى مقصر باشــیم و به روشهاى 
مختلفى به طور ناخواسته ســالمت این اندام حیاتى را 

به خطر اندازیم.
 از مصرف مواد غذایى چرب و مضر گرفته تا استفاده از 
دارو بدون تجویز پزشک، برخى عادات ناسالم مى توانند 
براى همیشه سالمت کبد را تحت تاثیر قرار دهند. حتى 
افرادى که به دنبال تناسب اندام هستند و از رژیم هاى 
ســم زدایى خاصى پیروى مى کنند، ممکن اســت با 
مصرف قرص هاى کاهش دهنده وزن، کبد خود را در 

معرض آسیب قرار دهند.
روزنامه "هندوســتان تایمز" در مطلبــى به برخى از 
راهکارهاى موثر در حفظ سالمت کبد اشاره کرده است:

1. تمرینات بدنى منظم انجام دهید و ســبک زندگى 
فعال داشته باشید. فعالیت بدنى 150 دقیقه در هفته یا 
10 هزار قدم در روز مى تواند به پیشــگیرى از بیمارى 

هاى کبدى کمک کند.
2. از مصرف مواد الکلى خوددارى شود.

3. رژیم غذایى متعادل و ســالم داشته باشید: غذاهاى 
حاوى میزان چربى کمتر و فیبر بیشــتر مصرف کنید. 
رژیم غذایى باید شــامل کربوهیدرات کم، فیبر غذایى 
باال و مواد غذایى غنى از امگا 3 باشــد. مصرف قهوه، 

آجیل، ماهى هاى چرب و روغن زیتون بى خطر است.
4. مراقب وزن خود باشــید. بیمارى کبــد نتیجه رژیم 
غذایى ناســالم اســت و باید کاهــش وزن پنج تا 10 
درصدى همراه با کاهش 25 درصدى کالرى دریافتى 
دنبال شــود تا کاهش هفتگى 0.5 تــا یک کیلوگرمى 

وزن بدست آید.
5. واکسینه شوید. براى حفاظت از کبد مهم است که در 

برابر هپاتیت A، B و C واکسینه شوید.

6. در بکارگیرى روش هاى طب ســنتى و درمان هاى 
آن دقت داشته باشید.

7. در مصرف قرص هاى کاهش وزن یا رژیم هاى مد 
روز احتیاط کنید.

8. در بکارگیرِى رژیم هاى پاکسازى کبد و سم زدایى 
احتیاط کنید. برخالف تصور رایــج، هیچ رژیم غذایى 
خاصى براى پاکسازى کبد ثابت نشده است. از پزشک 
یا متخصص تغذیه براى ارائه یک رژیم غذایى ســالم 

کمک بگیرید.
9. در صــورت ابتــال بــه دیابــت، فشــار خــون یا 
کلسترول باال مراقب باشید. آســیب به کبد در نتیجه 
دیابت نوع دو، دیــس لیپیدمى، ســندرم متابولیک و 

چاقى است.

محققان اسکاتلندى در جدیدترین یافته هاى خود تغییرات مغزى مرتبط 
با احساسات را کشف کرده اند.

 محققان دانشگاه آبردین اسکاتلند در مطالعه اخیر خود تغییرات رخ داده 
در نواحى از مغز که مسئول کنترل قلب و احساسات هستند را شناسایى 

کردند.
کاردیومیوپاتى تاکوتســوبو یا ســندرم بالونى آپیکال گــذرا که با نام 
کاردیوپاتى ناشــى از اســترس و گاهى در زبان عامیانه "سندرم قلب 
شکســته" (broken heart syndrome) نیز شناخته مى شود، شکل 
ناگهانى نارسایى حاد قلبى اســت. علت سندرم قلب شکسته به درستى 
درك و شناخته نشده است، اما معموال با استرس عاطفى یا جسمى، مانند 

از دست دادن یک فرد مهم براى افراد در آن ها رخ مى دهد.
محققان دانشگاه آبردین در آخرین یافته هاى خود تغییرات رخ داده در 
نواحى از مغز که با احساسات افراد مبتال به سندرم قلب شکسته مرتبط 
است را شناسایى کردند. آن ها همچنین تفاوت هایى را در سطح فعالیت 
مغز در مناطقى که براى کنترل ضربان قلب شناخته شده است، کشف 

کردند.
دکتر "هالل خان" (Hilal Khan) محقق دانشــگاه آبردین در این باره 
گفت: سال ها بود که از ارتباط میان مغز و قلب آگاه شده بودیم، اما نقشى 
که آن ها در سندرم قلب شکسته ایفا مى کردند را درك نکرده بودیم. در 
این مطالعه ما براى اولین بار، تغییراتى را در مناطقى از مغز که مســئول 
کنترل قلب و احساسات هستند، شناسایى کردیم. براى تعیین اینکه آیا 
این تغییرات باعث ایجاد سندرم قلب شکسته مى شود یا خیر، بررسى هاى 

بیشترى الزم است.
وى در ادامه افزود: ما امیدواریم که با تحقیقات بیشتر، بتوانیم تعیین کنیم 
که کدام درمان ها موثرتر هستند. امیدواریم پس از سندرم قلب شکسته 
تاثیر توانبخشى قلبى و روان درمانى بر ساختار و عملکرد مغز پس از ابتال 

به سندرم قلب شکسته را بررسى کنیم تا در نهایت روند مراقبت از این 
بیماران را بهبود بخشیم.

در این مطالعه، دانشمندان به بررسى مغز 25 بیمار مبتال به این سندرم 
پرداختند و با اسکن ام آر آى، حجم مغز، مساحت سطح و سیگنال هاى 
ارتباطى بین مناطق مختلف مغز را اندازه گیرى کردند. آن ها سپس این 
نتایج را با یافته هاى به دست آمده از بیماران کنترل شده که از نظر سن، 
جنسیت و سایر شرایط پزشکى با آن افراد همسان بودند، مقایسه کردند.
آن ها دریافتند که اتصاالت در تاالموس، آمیگدال، اینسوالر و عقده هاى 
قاعده اى در بیماران مبتال به نشانگان قلب شکسته نسبت به افراد سالم، 
کاهش یافته است. این بخش هاى مغز فعالیت هاى سطح باالترى مانند 
احساسات، استدالل، زبان، پاســخ هاى استرس و کنترل قلب را کنترل 

مى کنند.
عقده هاى قاعــده اى (Basal ganglia) که هســته هاى قاعده اى نیز 
خوانده مى شوند از پنج هسته زیرقشرى مغز تشکیل شده اند. عقده هاى 
قاعده اى از این نظر داراى اهمیت هستند که نقش مهمى در عمل کنترل 
حرکتى ایفا مى کنند. هسته هاى این ناحیه به دلیل ارتباطاتى که با هم 
و دیگر قسمت هاى مغز دارند، در کنترل حرکت شرکت مى کنند، اگرچه 
پیام مستقیم به طناب نخاعى جهت کنترل حرکتى نمى دهند. عقده هاى 
قاعده اى پیام هاى اولیه را از قشر مغز مى گیرند و پیام هاى خود را از راه 

تاالموس به قسمت هاى مختلف قشر مغز مى فرستند.
آن ها همچنین دریافتند که ناحیه تاالموس و اینســوالر مغز این افراد 
بزرگ شده است. در مقابل، حجم کل مغز از جمله آمیگدال و ساقه مغز، 

کمتر از افراد سالم بود.
دانشمندان اکنون اسکن هاى ام آر آى مغزى را روى همان بیماران انجام 
خواهند داد تا پیشرفت طبیعى ســندروم قلب شکسته در مغز را ردیابى 
کنند. آن ها همچنین در حال اسکن مغز افراد دچار حمله قلبى هستند تا 

مشخص کنند که آیا سندرم قلب شکسته باعث تغییرات مغزى مى شود 
یا این تغییرات باعث سندرم قلب شکسته مى شود.

پروفسور "جیمز لیپر" (James Leiper) از محققان مطالعه گفت: سندرم 
قلب شکســته یک بیمارى قلبى ناگهانى و فاجعه بار اســت که تنها در 
سال هاى اخیر شناخته شده است. درك ما از این بیمارى هنوز در مراحل 
ابتدایى است، بنابراین باید در مورد این سندرم نادیده گرفته شده قلب و 

عروق بیشتر بیاموزیم.
نتایج این تحقیق گامى مهم و رو به جلو در درك اینکه چگونه مغز و قلب 
در این شرایط به هم مرتبط هستند و چگونه یک رویداد عاطفى مى تواند 

به نارسایى قلبى منجر شود، است.
سندرم قلب شکسته یکى از گونه هاى کاردیومیوپاتى ایسکمیک است 
که در آن یک ضعف ناگهانى در ماهیچــه قلب اتفاق مى افتد حتى طى 
سال هاى گذشته محققان ارتباط میان سندرم قلب شکسته با سرطان را 
نیز کشف کرده اند. مطالعات پیشین گروهى از دانشمندان بین المللى که 
در مجله "Journal of the American Heart Association" منتشر 
شده بود، نشان داده بود که از هر شــش نفرى که مبتال به این سندرم 

هستند، یک نفر سرطان دارد.
از میان این سرطان ها هم سرطان پستان شایع تر از بقیه است. به دنبال 
این سندرم تومور ایجاد مى شود که دســتگاه گوارش و سپس پوست و 

دیگر نواحى بدن را تحت تاثیر قرار مى دهد.
محققان همچنین دریافتند اگرچه گروه افرادى که مبتال به این سندرم 
هستند و ســرطان دارند و چه آن هایى که ســرطان ندارند، با احتمال 
یکسان 30 روز پس از آغاز ابتال به ســندروم زنده مى مانند، اما احتمال 
مرگ آن هایى که سرطان دارند بیشتر است و یا به قلب و تنفس مصنوعى 
نیاز پیدا مى کنند. این افراد نیز احتماال ظرف پنج سال پس از آغاز سندرم 

فوت مى کنند.

 سوختگى درجه یک بسیار شــایع است و اغلب پس از 
لمس تصادفى اجاق گاز داغ، فر یا اتوى مو رخ مى دهد. 
آفتاب ســوختگى نیز مى تواند ســوختگى درجه یک 
محسوب شــود. برخالف ســوختگى هاى درجه دو یا 
سه که شدیدترند، سوختگى هاى درجه یک فقط الیه 

سطحى پوست را درگیر مى کنند.
 همانطور که بیشتر ســوختگى هاى درجه یک شدید 
نیســتند، مى توان اکثر آن ها را در خانه درمان کرد. با 
این حال اگر این سوختگى ها به درستى درمان نشوند، 
مى توانند درد زیادى داشته باشند و جاى زخم آن ها روى 

پوست باقى بماند.
روزنامه ایندیپندنت در مطلبى به چند توصیه به نقل از 

متخصصان پوست در این باره پرداخته است.
1- محل سوختگى را خنک کنید. فورا محل سوختگى 
را زیر آب خنک ببرید. ایــن کار را حدود 10 دقیقه یا تا 

زمانى که درد کاهش یابد ادامه دهید.
2- دو تا ســه بار در روز به محل ســوختگى وازلین 
بمالید. از مالیدن پمادها، خمیر دندان یا کره روى محل 
سوختگى خوددارى کنید، زیرا ممکن است باعث بروز 
عفونت شوند. از آنتى بیوتیک هاى موضعى نیز استفاده 

نکنید.
3- محل ســوختگى را با یک باند نچسب و استریل 
بپوشــانید. در صورت ایجاد تــاول، در حالى که ناحیه 
سوختگى را پوشانده اید اجازه دهید خود به خود بهبود 

یابند. تاول ها را نترکانید.
4- داروهاى مسکنى که براى تهیه به تجویز پزشک 
نیاز ندارند به تســکین درد و کاهــش التهاب کمک 

مى کنند.
5- ناحیه ســوختگى را در برابر نور خورشید محافظت 
کنید. پس از بهبودى ســوختگى، با قــرار گرفتن در 

سایه، پوشــیدن لباس هاى محافظ یا اســتفاده از کرم 
ضدآفتاب با طیف وسیع و مقاوم در برابر آب از آن ناحیه 
در برابر نور خورشــید محافظت کنیــد. این کار کمک 
خواهد کرد تا اثر زخم کمتــر باقى بماند؛ مخصوصا که

 قرمزى ناشــى از ســوختگى به ویژه در افــرادى که 
رنگ پوســت تیره تــرى دارند، گاهى بــراى هفته ها 

باقى مى ماند.
ســوختگى هاى درجــه یک معمــوال بــدون نیاز به 
درمان پزشــک خودبه خود بهبــود مى یابنــد. با این 
حال اگر ســوختگى درجه یک شــما منطقه وسیعى
 از پوســت را تحت تاثیــر قــرار داده، اگر ســوختگى

 در یک نوزاد یا فردى مسن است، یا اینکه بیمارى هاى 
زمینه اى یا دیابت دارید، در اولین فرصت به پزشــک 

مراجعه کنید.

در مغز افراد مبتال به سندرم قلب شکسته 
چه مى گـــذرد یاتى را 

فاده از 
ى توانند 
د. حتى 
م هاى 
ــت با 
د را در 

رخى از 
ه است:

زندگى 
هفته یا

یمارى 

ذاهاى 
ف کنید. 
 غذایى 
 قهوه، 

ست.
ه رژیم 
ج تا 10

ریافتى 
وگرمى 

ت که در 
محققان اسکاتلندى در جدیدترین یافته هاى خود تغییرات مغزى مرتبط 

با احساسات را کشف کرده اند.
 محققان دانشگاه آبردین اسکاتلند در مطالعه اخیر خود تغییرات رخ داده 
در نواحى از مغز که مسئول کنترل قلب و احساسات هستند را شناسایى 

کردند.
کاردیومیوپاتى تاکوتســوبو یا ســندرم بالونى آپیکال گــذرا که با نام 

به سندرم قلب شکسته را بررسى کنیم تا در نهایت روند مراقبت از این 
بیماران را بهبود بخشیم.

5در این مطالعه، دانشمندان به بررسى مغز 25 بیمار مبتال به این سندرم 
پرداختند و با اسکن ام آر آى، حجم مغز، مساحت سطح و سیگنال هاى 
ارتباطى بین مناطق مختلف مغز را اندازه گیرى کردند. آن ها سپس این 
نتایج را با یافته هاى به دست آمده از بیماران کنترل شده که از نظر سن، 

مشخص کنند که آیا سندرم قلب شکسته باعث تغییرات مغزى مى شود 
یا این تغییرات باعث سندرم قلب شکسته مى شود.

"جیمز لیپر" (JamesLeiper) از محققان مطالعه گفت: سندرم  "پروفسور

قلب شکســته یک بیمارى قلبى ناگهانى و فاجعه بار اســت که تنها در 
سال هاى اخیر شناخته شده است. درك ما از این بیمارى هنوز در مراحل

ابتدایى است، بنابراین باید در مورد این سندرم نادیده گرفته شده قلب و 
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ـذرد ؟چه مى گـــذردچهمىگ
توصیه هایى براى 

سالمت کبد
چند نکته 

در مورد سوختگى

دکتراى حرفه اى تغذیه گفت: اولین قدم براى جلوگیرى از ابتالء کودکان 
به دیابت نوع 2، سبک صحیح تغذیه است.اضافه وزن و چاقى از دالیل 

اصلى گرفتارى کودکان به دیابت نوع 2 است.
الدن گیاهى دکتراى حرفه اى تغذیه، درباره دیابت در کودکان و راه هاى 
پیشــگیرى از این بیمارى گفت: براى پیشــگیرى از دیابت باید تغذیه 
صحیــح را از دوره جنینى آغاز کرد. تغذیه مــادر از نظر ترکیب، زمان و 
مقدار مواد غذایى که دریافت مى کند اثر مستقیم بر روى جنین و زندگى 

او در آینده دارد.
وى با اشــاره به اینکه خطر ابتالء به دیابت نوع 2 در کودکانى که از شیر 

مادر تغذیه کرده اند بســیار کمتر از دیگر کودکان اســت اظهار داشت: 
بیمارى دیابت نوع 2 یک بیمارى بســیار همه گیر و پرهزینه و از طرفى 

قابل پیشگیرى با اصالح سبک زندگى است.
دکتراى حرفه اى تغذیه کشــورمان تصریح کرد: آنچه در سالهاى اخیر 
شاهد آن هستیم افزایش وزن بسیار شــدید در کودکان کم سن است. 
به طوریکه کودك 4 ساله وزن 50 کیلویى و کودك 10 ساله وزن 100 
کیلویى دارد که پیش از این در بزرگساالن مى دیدیم و تعجب مى کردیم.

وى تاکید کرد: چاقى و اضافه وزن، مهمترین عامل حرکت به سوى دیابت 
است. همه والدین مى دانند قند و شکر به ویژه قند و شکرهاى مخفى که 

در کیک ، سس، نوشابه و... 
وجــود دارد فرزندان ما را 

چاق مى کند. اگرچه شــاید 
برخى مواقع حس نکنیم شــکر 

زیادى دریافت مى کنیم.
دکتر گیاهــى مهمترین نکته 
براى جلوگیرى از دیابت نوع 2 
را محدودکردن قندهاى ساده، 

استفاده از سبزیجات و میوه جات و 

روش درست اســتفاده از چربى 
عنوان کــرد و اظهار داشــت: 
بــى نظمــى در غــذا خوردن 
و بى نظمى در خــواب مى تواند در 
ترشح هورمون ها اختالل ایجاد کند. 
همچنین خوردن مــواد غذایى 
در دفعات زیــاد و بى تحرکى 
کودکان هم مى تواند احتمال 
شیوع دیابت را در بچه ها افزایش دهد. در حال 

حاضر سن شیوع دیابت در دنیا بســیار پایین آمده است. وى با تایید این 
جمله که«الغر شوید و فعال بمانید» تا به دیابت نوع 2 مبتال نشوید گفت: 
وقتى وزن باال مى رود با افزایش ســلول هاى چربى، ترشح انسولین هم 
افزایش مى یابد تا سطح قند در خون ثابت بماند. گیاهى درباره عوارض 
دیابت نوع 2 در کودکان گفت: ممکن است دیابت نوع 2 بر خالف دیابت 
نوع 1 در کودکان که با عالئم جدى همراه است، براى ماه ها بدون عالمت 
باشد و والدین متوجه بیمارى فرزند خود نشــوند به همین دلیل توصیه 
مى شود والدین نســبت به آزمایش قند فرزندانى که اضافه وزن دارند و 

ژن دیابت در خانواده هایشان وجود دارد حتى از 5 سالگى اقدام نمایند.

مهم ترین عوامل ابتالى کودك به دیابت
به و...

ما را
شــاید 

نیم شــکر 
م.

رین نکته 
2بت نوع 2
اى ساده، 

 میوه جات و 

روش در
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بــى نظ
و بى نظمى
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همچنین
در دف
کودک
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فقدان مدارك
ســند و برگ ســبز یک دســتگاه موتــور ســیکلت سیســتم جت رو 
4 گــوش  CC CDI 125مــدل 1389 بنزینــى بــه شــماره موتور

 *NCW*HA  707302 و شــماره تنه  NCW***125A 8956110به 
شماره پالك 621/63455 ایران متعلق به على پور ابوطالب به شماره ملى 
1280417617 فرزند حسنعلى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد.

آگهى تغییرات
 شرکت فنى مهندسى آرمان ساز ســبز نقش جهان شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
46395 و شناسه ملى 10260644336 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/04/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مواردى به شــرح ذیل به موضوع شرکت الحاق شدو 
ماده مربوطه اساســنامه اصالح گردید. واردات انواع آفت کشــهاى نباتــى وبیماریهاى گیاهى 
–تولیدوفرموالســیون انواع آفت کشــهاى نباتى وبیماریهاى گیاهى –تولیدوواردات محصوالت 
بهداشتى وخانگى ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور مجوز نمیباشد و در صورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهاى الزم. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1358125)

آگهى تغییرات
 شرکت تعاونى تهیه و توزیع صنف کتاب نوشت افزار لوازم تحریر فروشان اصفهان به شناســه ملى 10260229321 و به شماره ثبت 2832 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
ســالیانه مورخ 1401/03/18 و نامه 11974 مورخ 1401/4/12 اداره تعاون اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد تراز نامه و صورتهاى مالى منتهى به سالهاى 1398 الى 1400 به تصویب 
مجمع عمومى رسید. سید محسن اعتصامى 1285583299 و یداله شعبانى 1288589921 و مهران بلوچى انارکى 0039344381 و مرتضى کشکولى 1286245273 و پرویز هادى 
زاده طالخونچه 1829195395 به عنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره و رســول محمدى ایچى و 1291337148 و مسعود قربانى دولت آبادى حسین على 51/8/2 252 6609590801 
8154996385 على البدل و على خراسانى زاده 1287741630 به عنوان اعضاى على البدل هیأت مدیره شرکت تعاونى براى مدت سه سال انتخاب و رسول کمالى نژاد 1286584841 و 
حمید کچوئى 1287559948 و امیررضا امین الرعایائى خوابجانى 1286651352 به عنوان بازرسان اصلى و عبدالرضا اسالمى ورنامخواستى 1288601638 به عنوان بازرسان على البدل 

شرکت تعاونى براى مدت یکسال مالى انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1358480)

آگهى تغییرات
 شرکت شفا صدر سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 37587 و شناسه ملى 10260551593 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/01/29 ، آگهى تاسیس جهت درج در روزنامه رسمى به 
شرح ذیل اعالم مى گردد:آگهى تاسیس شرکت شفا سدر سپاهان سهامى خاص تاریخ 11 / 05 / 1388 شماره 1351/ث103/ 88 شرکت فوق در تاریخ 11 / 05 / 1388تحت شماره 37587 و شناسه ملى 
10260551593 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11 / 05 / 1388 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه هاى رسمى و کثیراالنتشار 
نصف جهان آگهى مى شود -1موضوع شرکت :انجام کلیه فعالیت هاى مربوط به خرید و فروش - واردات و صادرات - تولید و توزیع دارو - محصوالت بهداشتى و تجهیزات پزشکى و هرگونه امورى که به 
نحوى با موضوع شرکت مرتبط باشد -2مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود -3 مرکز اصلى شرکت :-3-1 استان اصفهان شهر اصفهان خ جى خ مهر ك ارگ پالك 1 / 70 -4 سرمایه شرکت مبلغ 
000 / 000 / 1 ریال منقسم به یکصد سهم 000 / 10 ریالى که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ 000 / 350 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1803 مورخ 31 / 04 / 1388 نزدبانک 
صادرات شعبه شهید مجلسى 1803 پرداخت گردیده است و الباقى سرمایه در تعهد صاحبان سهام مى باشد -5 اولین مدیران شرکت :-5-1 آقاى حیدرعلى کافى زاده نجف آبادى به سمت رئیس هیئت 
مدیره -5-2 خانم صبیحه بهادر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره -5-3 خانم هاجر کافى زاده به سمت عضو هیئت مدیره-5-4 خانم هاجر کافى زاده به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند 
-6 دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد مالى تعهدآور شرکت با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است -7 اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره مى باشد -8بازرس اصلى 
و على البدل : 8-1خانم منیر پاکنژاد به عنوان بازرس اصلى -8-2 خانم مهرى قاسمى سمسورى به عنوان بازرس على البدل رونوشت به معاونت درمان بازگشت به شماره 12693 مورخ 10 / 05 /1388 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1358100)

آگهى تغییرات
 شــرکت فوالد اکســیر فدك شــرکت تعاونى به شــماره ثبت 1898 و شناسه ملى 
10260655779 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/03/28و 
نامه 1376 مورخ 1401/3/31 اداره تعاون خمینى شهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مرکز 
اصلى شرکت به اصفهان، خیابان مصلى، نبش کاخ ســعادت آباد شرقى، مجتمع ادارى 
پارسیان، واحد 11 کدپستى: 8164777433 تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. 
تبصره ماده 6 اساسنامه : به هیئت مدیره اختیار تام داده مى شود که هیئت مدیره مى تواند با 
تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها نسبت به تغییر آدرس دفتر 
مرکزى شرکت تعاونى اقدام نمایند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1358124)
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

1. راى شــماره 140160302026003883 مورخ 1401/03/12 هیات دو مالکیت آقاى 
اسماعیل اسماعیل زاده به شناسنامه شــماره 552 کدملى 1284450937 صادره اصفهان 
فرزند نجفقلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 105,37 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق 
مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى غالمعلى بهمنى شمس آبادى به موجب 

سند 33175 مورخ 48/07/27 دفترخانه 65 اصفهان.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/03 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/05/18 - م الف: 1352968 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى/4/328

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

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

قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 4748 مورخه 1400/09/18 آقاى لطفعلى نصیران نجف آبادى فرزند محمد 
مهدى ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 124/24 مترمربع قسمتى از پالك شماره 805  
اصلى واقع در قطعه2 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول:1401/05/03- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/18 – 
م الف: 1354131- حجت اله کاظم زاده اردستانى – سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/5/104

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 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 نوبــت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. درصورتى که 
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. آراى شــماره 1501 و 1502 مورخه 1401/03/03 آقاى 
حسن رحیمى فرزند على نسبت به یک و چهار پنجم دانگ مشاع و خانم زهره کمانى فرزند 
ابوالقاسم نســبت به چهار و یک پنجم دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 
205/68 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 164   اصلى واقع در قطعه11 بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشــد . تاریخ انتشار نوبت اول 
:1401/05/03   تاریخ انتشــار نوبــت دوم : 1401/05/18 – م الف:1353567 - حجت 
اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حــوزه ثبت ملک نجــف آباد ازطرف

آفرین میرعباسى/5/106

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت
1- -برابر رأى شماره 140160302177000082  مورخ 1401/02/19 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسین 
شفیعى دستجردى فرزند احمد به شماره شناسنامه 66 دستگرد و شماره ملى 6609826056  
در شش دانگ یک درب باغ شش دانگ پالك 281 فرعى واقع در روستاى هسنیجه 2اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 887/65 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى آقاى منوچهر 

کالنترى و خانم فردوس کالنترى و آقاى احمد کالنترى محرز گردیده است.
2- برابــر رأى شــماره 140160302177000055 مــورخ 1401/01/30 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمان هاى فاقد رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
مصطفى باقرى حســین آبادى فرزند حسن به شماره شناســنامه 471 نجف آباد و شماره 
ملى 1090642237 در شش دانگ یک واحد مرغدارى قســمتى از پالك 63 اصلى واقع 
در روستاى حسین آباد بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 2487/48متر مربع  انتقالى مع 
الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى آقاى قنبر على قندادى حسین آبادى محرز گردیده 

است. 

3- برابر راى شماره 140160302177000189 مورخه 1401/04/01  هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى ابراهیم 
کریمى   فرزند اسماعیل  بشماره شناسنامه 39  نجف آباد و شماره ملى 1092013350  در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى قسمتى از پالك 63 اصلى واقع درروستاى حسین آباد  
بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 10017/50 مترمربع انتقالى مع الواسطه بصورت عادى  

از مالک رسمى آقاى قنبر على قندادى حسین آبادى  محرز گردیده است.
4- برابر راى شماره 140160302177000031 مورخه 1401/01/17  هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه 
نورى علویجه   فرزندرجبعلى بشماره شناسنامه 120  نجف آباد و شماره ملى 1091927741  
در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  قسمتى از پالك 4699  فرعى واقع درعلویجه  
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 317/11 مترمربع انتقالى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى رجبعلى نورى علویجه  محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى 
شود تا شــخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر 
طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادر خواهد 
شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت 
اول:1401/05/03- تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/05/18 – م الف:133552-سرپرست 

اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت –نصراله علینقیان/5/108

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

راى شــماره 14016030202600022 مــورخ 1401/01/21 هیــات دو مالکیت آقاى 
سیدمصطفى موسوى به شناسنامه شــماره 857 کدملى 1283943107 صادره اصفهان 

فرزند اصغر بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 122,66 مترمربع از پالك شماره 
15178 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مع الواسطه 
خریدارى از مالکیت فخرى حسینى خوابجانى موضوع ســند انتقال شماره 18068 مورخ 

52/04/14 دفتر 82 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/03 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/05/18 - م الف: 1353896 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى/5/110 

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

1. راى شماره 140160302026002470 مورخ 1401/02/10 هیات یک مالکیت آقاى 
مجید طبیبى جبلى به شناسنامه شماره 375 کدملى 1286890489 صادره از اصفهان فرزند 
حسین بصورت سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 66,65 مترمربع از 
پالك شــماره77 فرعى 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت رسمى اسماعیل دهقان موضوع سند انتقال 

شماره 26175 مورخ 54/11/13 دفتر 82 اصفهان 
2. راى شــماره 14016030202602469 مــورخ 1401/02/10 هیــات یــک خانــم 
زهرا طبیبى جبلى بــه شناســنامه شــماره 76876 کدملــى 1281864511 صادره از 
اصفهان فرزند احمد بصورت ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
66,655 مترمربع از پالك شــماره 77 فرعــى 14915 اصلى واقــع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اســناد و امــالك شــمال اصفهان خریــدارى مــع الواســطه از مالکیت 
رسمى اســماعیل دهقان موضوع ســند انتقال شــماره 26175 مورخ 54/11/13 دفتر

 82 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/03 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/05/18 - م الف: 1354458 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى/5/112 

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

1. راى شــماره 1401160302026002251 مورخ 1401/02/06 هیات سه آقاى حسن 
شریفى بلمیرى به شناسنامه شماره 2098 کدملى 1159325121 صادره از فریدن فرزند 
روزعلى بصورت ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 161,04 مترمربع از پالك 
شماره 31 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال شماره 49914 مورخ 98/02/04 دفتر 

186 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/03 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/05/18 - م الف: 1354888 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى/5/114 

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

1. راى شــماره 140160302026003918 مورخ 1401/03/12 هیات دو مالکیت خانم 
فاطمه رضازاده انارکى به شناسنامه شماره 46 کدملى 1249856698 صادره نائین فرزند 
پیرعلى نسبت به 67 سهم مشاع از 180 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 180 
مترمربع پالك شماره 309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان مورد ثبت صفحه 538 دفتر 62 امالك مالک رســمى آقاى سید جالل برقعى که 
مورد درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه عادى و وکالتنامه 3191 مورخ 92/05/16 
دفترخانه 425 اصفهان و 8183 مــورخ 96/02/11 دفترخانه 425 اصفهان و 7703 مورخ 
95/11/6 دفترخانه 425 اصفهان به متقاضى واگذار شــده و تعدادى از شهود آن را تأیید 

نموده اند. 
2. راى شــماره 140160302026003921 مورخ 1401/03/12 هیات دو مالکیت خانم 
اعظم بیاتى به شناسنامه شماره 12732 کدملى 1283237075 صادره اصفهان فرزند احمد 
نسبت به 67 سهم مشاع از 180 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 180 مترمربع 
پالك شماره 309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مورد ثبت صفحه 538 دفتر 62 امالك مالک رســمى آقاى ســید جالل برقعى که مورد 
درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه عادى و وکالتنامه 3191 مورخ 92/05/16 دفترخانه 
425 اصفهان و 8183 مورخ 96/02/11 دفترخانه 425 اصفهان و 7703 مورخ 95/11/06 

دفترخانه 425 اصفهان به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تأیید نموده اند.  
3. راى شــماره 140160302026003922 مورخ 1401/03/12 هیات دو مالکیت خانم 
فاطمه عیســى وند به شناسنامه شــماره 11692 کدملى 4170107136 صادره الیگودرز 
فرزند عباس نسبت به 46 سهم مشاع از 180 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
180 مترمربع پالك شماره 309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مورد ثبت صفحه 538 دفتر 62 امالك مالک رسمى آقاى سید جالل برقعى 
که مورد درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه عادى و وکالتنامه 3191 مورخ 92/05/16 
دفترخانه 425 اصفهان و 8183 مــورخ 96/02/11 دفترخانه 425 اصفهان و 7703 مورخ 
95/11/06 دفترخانه 425 اصفهان به متقاضى واگذار شــده و تعدادى از شهود آن را تأیید 

نموده اند.  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/03 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/05/18 - م الف: 1354874 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى/5/116 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006002347- تاریخ: 1401/03/29- برابر راى شماره 2347 مورخ 
1401/03/26 به شــماره کالســه 2623 تصرفات آقاى / خانم مهدى اصغرى اندانى به 

شناسنامه شماره 667 کدملى 1289461821 صادره اصفهان فرزند رجبعلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 108 مترمربع پالك شماره 919 و 949 فرعى 
از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 2415 مورخ 1401/03/29 به شماره کالسه 1744 تصرفات مالکانه آقاى 
/ خانم فرزانه طهرانى اندانى به شناسنامه شماره 612 کدملى 1141276542 صادره خمینى 
شهر فرزند اسداله در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 108 مترمربع 
پالك شماره 919 و 949 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشــته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 
و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به 
مراجع قضایى تقدیــم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذکــور و عدم 
وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت 
اول: 1401/05/03- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/05/18- م الــف: 1352185 
– رئیــس اداره ثبــت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – سیدامیرحســین 

حسن زاده/5/119

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

راى شماره 13970302026012986 مورخ 1397/09/22 هیات یک مالکیت آقاى رضا 
خاکسار به شناسنامه شماره 209 کدملى 1285487907 صادره اصفهان فرزند اسماعیل 
بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 618,65 مترمربع از پالك شماره 15189 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 ضمنا به موجب نامه شــماره 17115 مورخ 1401/02/04 جهاد 
کشاورزى شهرستان اصفهان کاربرى مورد تقاضا کشــاورزى مى باشد اداره ثبت اسناد و 
امالك شماره اصفهان مبایعه نامه عادى از مالکیت زبیده عرشى نجف ابادى موضوع دفتر 

الکترونیک 139620302026019870
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/03 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/05/18 - م الف: 1354097 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى/5/121

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

شــماره  راى   -  1401 /05 /11 تاریــخ:   –  26047873 نامــه:  شــماره 
1400160302026005261 مورخ 1401/04/09 هیــأت دو مالکیت آقاى/خانم توران 
توانگر جزى به شناسنامه شماره 196 کدملى 1286459850 صادره اصفهان فرزند امراله 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه با مســاحت 112,92 متر مربع پالك شماره 3  فرعى از 
13892 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان طبق 
صفحه 112 و 119 و 125 و 448 و 2 دفتر 276 و 171 و 177 امالك به نام متقاضى سابقه 

ثبت و صدور سند مالکیت مشاع دارد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/18 – تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/06/02 – م الف: 1359867 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى/5/199

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

شــماره نامه: 140160302016000358  – تاریخ: 1401/04/16 -  برابر راى شــماره 
140160302016000248 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى خانم زهره نادرى فرزند حسین به شماره شناسنامه 52 صادره از تیران 
در یک درب باغ به مساحت 153904 متر مربع پالك 2232 فرعى از 1 اصلى بخش دوازده 
ثبت اصفهان خریدارى از مالک رسمى خانم فاطمه امانى فرزند کربالیى اسماعیل محرز 
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 ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/18 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/06/02 – م الف: 1359562 - رئیس ثبت اسناد و امالك تیران - سید 

محمد حسن مصطفوى/5/201

فقدان سند مالکیت
خانم ثریا کالنترى فرزند مهدى  باســتناد دو  برگ استشــهاد محلى که تحت شــماره 
19733 - 1401/05/04 به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است، مدعى است که سند 
مالکیت یازده – نود و ششم سهم مشاع از سیزده سهم ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 
323 فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که بنام ثریا نامبرده ثبت و سند 
کاداسترى صادر شده و معامله دیگرى انجام نشده، مى¬باشد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
جابجائى - چون درخواست صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 
1401/05/18 – م الف: 1359293 - سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا 

علینقیان/5/203

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره نامه: 140160302006002972 – تاریخ: 1401/04/11 -  برابر راى شــماره 
2972 مورخ 1401/04/11 به شماره کالســه 2030 آقاى/خانم حورى سیفى خلخالى به 
شناسنامه شماره 228 کدملى 2031439782 صادره فرزند عباس در ششدانگ یک باب 
ساختمان تجارى مسکونى به مســاحت 59,16 متر مربع پالك شماره 6344 فرعى از 72 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند الکترونیکى 
شماره 6006034 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز 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 ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/18 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/06/02 – م الف: 1359917 – رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر – امیرحسین 

حسن زاده/5/204

فقدان سند مالکیت
خانم محبوبه زمانى علویجه   فرزند اکبر  به وکالت از طرف وراث مرحوم اکبر زمانى علویجه 
فرزند احمد باستناد دو    برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود که تحت شماره 
19318-1401/01/21 توســط دفترخانه 182 علویجه     رسما گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت 2/5 سهم مشاع از 20 ســهم ششدانگ یکباب خانه، پالك شماره  1472 
فرعى واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 377  دفتر 7  امالك 
ذیل ثبت 931 بنام یحیى یحیائى علویجه ثبت و ســند صادر شــده و بعدا طى سند قطعى 
شــماره 23023-1349/10/12  دفترخانه 36   اصفهان به اکبر نامبرده انتقال گردیده و 
معامله دیگرى انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: جابجائى - چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار:  1401/05/18 – م الف: 1360785 - 

سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا علینقیان/5/206

فقدان سند مالکیت
خانم محبوبه زمانى علویجه  فرزند اکبر به وکالت از طرف وراث مرحوم اکبر زمانى علویجه 
فرزند احمد باستناد دو    برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود که تحت شماره 
19319-1401/01/21   توســط دفترخانه 182 علویجه     رسما گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت  15 سهم مشاع از 20 سهم ششــدانگ یکباب خانه،  پالك شماره  1472 
فرعى واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 374  دفتر 7  امالك 
ذیل ثبت 631   بنام یحیى یحیائى علویجه نامبرده ثبت و ســند صادر شده و بعدا طى سند 
قطعى شماره 23023-1349/10/12  دفترخانه 36   اصفهان به اکبر نامبرده انتقال گردیده 
و معامله دیگرى هم انجام نشــده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: جابجائى - چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/05/18 – م الف: 

1360787 - سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا علینقیان/5/207

فقدان سند مالکیت
 خانم محبوبه زمانــى علویجه   فرزند اکبر بــه وکالت از طرف وراث مرحــوم اکبر زمانى 
علویجه باســتناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شــهود که تحت شماره 
19318-1401/01/21 توســط دفترخانه 182 علویجه     رسما گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت  2/5 سهم مشاع از 20 ســهم ششدانگ یکباب خانه  پالك شماره  1472 
فرعى  واقع در علویجه یــک اصلى بخش 15 ثبــت اصفهان که درصفحــه 541  دفتر 
42  امالك ذیل ثبت 5267/931  بنام یحیى یحیائى علویجه نامبرده ثبت و ســند صادر 
شده و بعدا طى سند قطعى شــماره 23023-1349/10/12  دفترخانه 36 اصفهان به اکبر 
نامبرده انتقال گردیده و معامله دیگرى انجام نشده اســت. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
جابجائى - چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 
1401/05/18 - م الف: 1360788 - سرپرســت ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا 
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002947- تاریخ: 1401/04/16- برابر راى شــماره 2947 
مورخ 1401/04/16 به شماره کالســه 1736 آقاى / خانم زهرا ملکى به شناسنامه شماره 
1130383792 کدملــى 1130383792 صــادره فرزند عبدالرضا در دو دانگ مشــاع از 
ششدانگ به مســاحت 176,78 مترمربع پالك شــماره 1639 فرعى از 114 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب سند شماره 14420 مورخ 
1394/1/16 دفتر 322 و سند شماره 14419 مورخ 1394/1/16 دفتر 322 و مالحظه نقشه 

ملک گزارش کارشناس مالحظه و گردیده است. 
برابر راى شماره 2945 مورخ 1401/04/16 به شماره کالسه 1734 آقاى / خانم على محب 
سدهى به شناسنامه شماره 1142295461 کدملى 1142295461 صادره فرزند یوسف در 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 176,78 مترمربع پالك شماره 1639 فرعى از 
114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند شماره 
14420 مورخ 1394/1/16 دفتر 322 و سند شماره 14419 مورخ 1394/1/16 دفتر 322 و 

مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز 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 داشــته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/18- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/06/02- م الف: 1360691 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/5/209

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالك شــماره 2302 فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام  اشــرف حسین  هاشمى دهقى 
و غیره در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزپنج شنبه مورخ 1401/06/10 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب 
این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضوریابند. اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 1401/05/18 
– م الف: 1361426 - سرپرســت اداره ثبت اســنادوامالك بخش مهردشت  – نصراله
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ورزش 074382 سال نوزدهمسه شنبه  18 مرداد  ماه   1401

01

02

سایت «fantasytipsters» که به فوتبال فانتزى مى پردازد 
قبل از آغاز رقابت هاى فصل جدید بوندس لیگا آمارى از 
بهترین هاى خطوط مختلف را منتشر کرد. سردار آزمون 
ستاره تیم ملى کشــورمان و عضو باشگاه بایرلورکوزن در 
میان 10 مهاجــم خطرناك بوندس لیگا ایســتاد. مهاجم 
ایرانى در این رده بندى در جایگاه هشتم ایستاد. این رسانه 
درباره ستاره ایرانى، نوشــت: «بایرلورکوزن گزینه هاى 
زیادى براى گلزنى دارد اما آزمون بعد از پاتریک شــیک 
تأثیرگذارترین مهاجم بوده و مى تواند در نقش شماره 10 

ویرتس پیشرفت کند. »

پیام نیازمند، دروازه بان ایرانى تیم پورتیموننزه پرتغال که 
فصل گذشته در بیشتر مسابقات نیمکت نشین بود و اغلب 
در جام حذفى براى تیمش به میدان مى رفت، ممکن است 
در فصل جام جهانى به دروازه بان اصلى تیمش تبدیل شود. 
ساموئل، گلر 28 ساله اصلى شاگردان پائولو سرجیو، بعد از 
رد پیشنهاد تیم کوریتیبا برزیل، اکنون با پیشنهادى از باشگاه 
پورتو، قهرمان فصل گذشته پرتغال مواجه شده و احتمال 
دارد به جمع سفید و آبى ها اضافه شود تا در کنار دیگو کاستا 
مسئولیت حراست از دروازه اژدهاها را بر عهده بگیرد. اتفاقى 
که باعث مى شود پیام نیازمند، ملى پوش ایرانى پورتیموننزه 
در موقعیت بهترى نسبت به فصل قبل قرار بگیرد و با انجام 
بازى هاى بیشتر، بخت خودش براى قرار گرفتن در لیست 

تیم ملى براى حضور در جام جهانى را باال ببرد.

آزمون جزو 10مهاجم خطرناك

نیازمند 
هم تیمى طارمى مى شود؟

آگهى مزایده عمومى

محمد مهدى احمدى -شهردار مبارکه

دستگاه مزایده گزار: شهردارى مبارکه
شهرداري مبارکه در نظر دارد طبق مجوز شماره 01/466 مورخ 1401/04/29 شوراي اسالمی شهر مبارکه نسبت به 
فروش خودروهاي سبک و سنگین با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و یا حقوقی به 

شرح و شرایط زیر اقدام نماید :

م.الف:    1359925

چاپ دومچاپ دوم

شرایط شرکت در مزایده:
1- شرکت کنندگان مزایده می بایستی مبالغ سپرده شرکت در مزایده هر دستگاه خودرو را بصورت نقد بحساب سیباى 0105193396003  بنام 

شهردارى واریز و یا ضمانتنامه بانکی معتبر تهیه نمایند .
2- شرکت کنندگان بایستى رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.

3- محل دریافت اسناد مزایده : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت "ستاد"
4- مهلت دریافت اسناد  : در ساعات ادارى از تاریخ درج آگهی و درج در سامانه ستاد تا روز دوشنبه مورخ 1401/05/24 خواهد بود .

5- مهلت و نحوه تکمیل و تحویل پیشنهادات : مزایده گران بایستی پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 
1401/06/03 در سامانه ستاد بارگذارى نموده و اصل ضمانتنامه بانکى خود را به دبیرخانه محرمانه حراست شهردارى تحویل نماید .

6- پیشنهادات  مزایده از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، قلم خوردگى ،عیب و نقص و قلم خوردگى نداشته باشد.
7- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات ارسالى مختار مى باشد و به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ،فاقد سپرده،مشروط و کمتر از قیمت پایه اعالم 

شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- زمان بازگشایى پیشنهادات : ساعت 13:30 بعدازظهر روز شنبه مورخ 1401/06/05  با حضور  اعضاى کمیسیون معامالت  در  محل ساختمان 

شهرداري
9- زمان و مکان بازدید از خودروها : در ساعات اداري از ساعت 8 صبح لغایت 16 در محل مبارکه – بلوار خیام – جنب شرکت پگاه – تعمیرگاه 

مرکزى واحد نقلیه شهردارى مبارکه 
10- سپرده نفرات اول ، دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهردارى باقى خواهد ماند. چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبى شهردارى ظرف 
مدت هفت روز نسبت به انعقاد قرارداد اقدام ننماید ؛ در این صورت ضمن عدم پذیرش هیچگونه عذر و بهانه اي ، سپرده وي بنفع شهردارى ضبط 

گردیده و شهرداري  با نفرات بعدي قرارداد منعقد می نماید .
11- موازین  قانونی مالیات  بر  ارزش  افزوده  بر  این  مزایده  مصداق  دارد .

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)قیمت پایه کارشناسی (ریال)نوع سوختوضعیت ظاهريوضعیت فنیمدل تعداد (دستگاه)نوع سیستم و تیپ و رنگ

550/000/00027/500/000بنزینفرسودهنیاز به تعمیر کامل دارد11386پژو پارس ELX  خاکسترى – آبى متالیک

300/000/00015/000/000بنزینفرسودهفرسوده11369نیسان کمپرسى آبى آسمانى

2/900/000/000145/000/000گازوئیلنیاز به مرمت داردنیاز به تعمیر دارد11384مینى بوس هیونداى کروز سفید – روغنى

6/005/000/000325/000/000گازوئیلسالمسالم11389مینى بوس هیونداى کروز سفید – روغنى

400/000/00020/000/000بنزیننیاز به تعمیر داردنیاز به تعمیر دارد11370وانت مزدا 1600 فیروزه اى - متالیک

380/000/00019/000/000بنزیننیاز به تعمیر داردنیاز به تعمیر دارد11369وانت مزدا 1600   آبى - متالیک

150/000/0007/500/000بنزینفرسودهفرسوده11370سوارى رنو

700/000/00035/000/000بنزیننیاز به مرمت داردسالم11382پژو پارس              نوك مدادى - متالیک

200/000/00010/000/000ـــفرسودهغیر قابل استفادهــ1جرثقیل لیالند

مرضیه غفاریان
بحث تکرارِى نشستن برانکو ایوانکوویچ روى نیمکت تیم ملى ایران پس 
از اظهارات او در خصوص جزئیات امکان لغو قراردادش با عمانى ها وارد 
فاز تازه اى شده است. این موضوع پایه هاى نیمکت لرزان سرمربیگرى 

تیم ملى کشورمان را سست تر از قبل کرده است. 
هرچند با رأى فدراســیون به ابقاى دراگان اسکوچیچ در سمتش به نظر 
مى رســید بحث در خصوص تغییر در کادر فنى تیم ملى به پایان رسیده 
اما مصاحبه هفته گذشته برانکو و اشاره او به بند فسخ 600 هزاردالرى 
قراردادش با تیم ملى عمان دوباره آرامش نسبى دراگان را از او گرفت و 
این زمزمه را سر زبان ها انداخت که ســرمربى دیگرى غیر از او همراه 
با تیم ملى به قطر سفر خواهد کرد. در این صورت آیا اگر این شایعه 
رنگ واقعیت به خود بگیرد برانکو بهترین گزینه «پسااسکوچیچ» 

خواهد بود؟
بحث نارضایتى ملى پوشان از صالحیت فنى اسکوچیچ یکى از 
مهمترین دالیلى بود که باعث شد پرونده برکنارى او باز شود؛ 
پرونده اى که این روزها با مطرح شدن نام برانکو به عنوان گزینه 
احتمالى جانشینى وى دوباره  به جریان افتاده و اگر همینطور پیش رود 
هیچ بعید نیست امسال اسکوچیچ پاییز ایران را به خود نبیند و همزمان 
با رونمایى از رئیس جدید فدراسیون در 8 شهریور، به درب خروج از تیم 

ملى و کشورمان هدایت شود.
 این مسئله نشاندهده آن است که تنها ضمانت براى مقابله با قدرتى 
که این مربى کروات را از نیمکت تیم ملى دور کرد این اســت که 
جانشین او یا مورد تأیید همه ســتاره هاى ملى پوش کشورمان 
باشد یا خودش توانایى مواجهه با بازیکن ساالرى را داشته باشد. 
آیا هموطن اسکوچیچ که اظهارات اخیرش نشان مى دهد براى 
تصاحب نیمکت مربیگرى تیم ملى آنقدرها هم که پیش از 

این عنوان مى کرد، بى میل نیست این خصوصیات را دارد؟
با توجه به ناسازگارى سرمربى اسبق پرسپولیس با برخى ملى پوشان در 
گذشته و به خصوص زاویه داشتن او با چند ســتاره تأثیر گذار تیم ملى، 
مى توان پیش بینى کرد برانکو در صورت نشستن روى نیمکت تیم ملى 
با همان جریانى مواجه شــود که پیش از این علیه هموطنش در اردوگاه 
ملى پوشــان به راه افتاده بود؛ یعنى او پیش از هرچیــز باید خود را براى 
رویارویى با جبهه اى از مخالفانش در بین ملى پوشــان آماده کند. این 
موضوع براى برانکو با توجه به اینکه تجربه نشــان داده در سختگیرى 
هاى انضباطى با تردید و تأخیر اقدام مى کند کمى سخت خواهد بود؛ بر 
همین اساس، پربیراه نیست اگر بگوییم جوى که علیه اسکوچیچ در تیم 
ملى به راه افتاد و زمام امور را از دست او گرفت، برانکو را هم دچار مشکل 

خواهد کرد. 
حتــى تصمیمات قاطعانه ســرمربى محبوب ســرخ هــا در خصوص 
کنار گذاشــتن مهره هاى ســرکش و بى نظم از جمع شاگردانش هم 
کوچک ترین تأثیرى در این موضوع نخواهد داشت، چه اینکه همانطور 
که گفته شد او دیر تصمیم به این کار مى گیرد و هیچ بعید نیست زمانى 
دست به چنین عملى بزند که دیگر کار از کار گذشته و جو تیم ملى به کلى 

توسط همان یکى دو نفر مسموم شده باشد.  
اما این همه ماجرا نیست. نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که برانکو 
توانایى فنى باالیى دارد و با تکنیک روز فوتبــال دنیا هم چندان غریبه 
نیست. آشنایى این مرد کروات با فضاى فوتبال ایران نیز یکى از نقاط قوت 
او به حساب مى آید. او طى چند دوره سرمربى تیم ملى کشورمان بوده و 
اگرچه نتیجه خوبى در جام جهانى 2006 با ملى پوشان کسب نکرد اما این 
باعث نمى شود کارنامه خوبى که این مربى در مجموع از خودش چه در 
تیم ملى، چه در رده باشگاهى به جا گذاشته را نادیده بگیریم. ما با برانکو 
قهرمان بازى هاى آسیایى بوسان شدیم، در جام ملت هاى 2004 خیلى 

خوب کار کردیم، بهترین رنکینگ تاریخ فوتبال ایران در رده بندى فیفا 
زمانى به دست آمد که او سرمربى تیم ملى کشورمان بود، پرسپولیسى ها 
در قهرمانى لیگ برتر با هدایت برانکو موفق شدند هت تریک کنند، او با 
این تیم تهرانى رکوردهاى زیادى در مسابقات داخلى ایران جا به جا کرد 

و به فینال لیگ قهرمانان آسیا هم راه یافت. 
همین مورد آخر؛ یعنى نایب قهرمانى پرسپولیســى ها در ACL در حالى 
به دست آمد که پنجره نقل و انتقاالتى سرخ ها بسته بود و این موفقیت 
بادســتان خالى، با مدیریت و درایت برانکو رقم خورد. اگرچه این صعود 
درخشان به فینال بازى هاى آسیایى با اتحادى که این مرد کروات بین 

بازیکنانش به وجود آورد، حاصل شد اما زمانه تغییر کرده است. 
امروز بازیکنانى در تیم ملى بازى مى کنند که در فوتبال روز اروپا حرف 
اول را مى زنند. پرواضح است که کار کردن با آنها به همان سادگى کار 
کردن با شاگردان سابقش در تیم پرسپولیس یا ملى پوشان کشور عمان 
نخواهد بود. مهره هاى کلیدى تیم ملى در لیگ هاى معتبر و تحت نظر 
مربیانى فوتبال بازى مى کنند که از لحاظ دانش فوتبالى و آشــنایى با 
تکنیک هاى فن مربیگرى چندین پله از برانکو باالتر هستند. همین هم 
باعث مى شود این بازیکن ها به راحتى زیر بار فرامین سرمربى هایى در 
حد و اندازه اسکوچیچ و برانکو نرود. از طرفى دیگر خود برانکو هم هرچند 
طى این مدت تجربه هاى زیادى کسب کرده اما به فراخور آن بر سن و 
سالش نیز افزوده شده و همین امر، سرو کله زدن با ستاره هاى ناسازگار 

را براى او دشوارتر مى کند. 
در کل باید گفت برانکو ایوانکوویچ با تمام خصوصیات مثبت و ویژگى هاى 
فنى اى که دارد شاید سرمربى خوبى باشد اما کارایى او در سطح همان تیم 
ملى عمان و باارفاق در حد تکرار موفقیت هایش در تیم پرسپولیس است. 
هدایت بازیکنان بزرگ تیم ملى فوتبال ایران و به خط کردن آنها براى 
حساس ترین تورنمت فوتبالى جهانى فقط از عهده مربیان بزرگ برمى 
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مرضیه غفاریان
بحث تکرارِى نشستن برانکو ایوانکوویچ روى نیم
از اظهارات او در خصوص جزئیات امکان لغو قرا
فاز تازه اى شده است. این موضوع پایه هاى نیم
تیم ملى کشورمان را سست تر از قبل کرده است
هرچند با رأى فدراســیون به ابقاى دراگان اسک
مى رســید بحث در خصوص تغییر در کادر فنى
اما مصاحبه هفته گذشته برانکو و اشاره او به بند
قراردادش با تیم ملى عمان دوباره آرامش نسبى
این زمزمه را سر زبان ها انداخت که ســرمربى
با تیم ملى به قطر سفر خواهد کرد. در این ص
رنگ واقعیت به خود بگیرد برانکو بهترین

خواهد بود؟
بحث نارضایتى ملى پوشان از صالحیت
مهمترین دالیلى بود که باعث شد پر
پرونده اى که این روزها با مطرح شدن نا
و احتمالى جانشینى وى دوباره  به جریان افتاده
هیچ بعید نیست امسال اسکوچیچ پاییز ایران را
8با رونمایى از رئیس جدید فدراسیون در 8 شهری

ملى و کشورمان هدایت شود.
 این مسئله نشاندهده آن است که تنها ضمان
که این مربى کروات را از نیمکت تیم ملى
جانشین او یا مورد تأیید همه ســتاره ها
باشد یا خودش توانایى مواجهه با بازیکن
آیا هموطن اسکوچیچ که اظهارات اخیر
تصاحب نیمکت مربیگرى تیم ملى

برانکو بهترین گزینه «پسااسکوچیچ» خواهد بود؟ برانکو بهترین گزینه «پسااسکوچیچ» خواهد بود؟ 
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باشگاه سپاهان در آستانه شــروع لیگ برتر عذر هافبک کنارى 
خود را خواسته است.

تیم سپاهان در حالى پاى به تمرینات پیش فصل خود گذاشت که 
در ابتدا میالد جهانى را باتوجه به خواهرخواندگى با باشگاه کوییک 
ارمنستان در انتقالى به این تیم فرستاد تا وینگر سابق ذوب آهن 
فرصت بازى در لیگ ارمنستان و چالش جدید با تیمى که سهمیه 

پلى آف اروپایى داشت را به دست بیاورد.

با این حال بدشانســى میالد جهانــى و مصدومیت در تمرینات 
کوییک باعث شــد تا او به اصفهان بازگردد و دوبــاره در اختیار 
سپاهان باشــد اما به دلیل همین مصدومیت نتوانست مدتى در 

تمرینات حضور یابد.
باتوجه به اینکه جهانى در اردوى پیش فصل سپاهان حاضر نبوده 
و در ترکیه زیر نظر ژوزه مورایس تمرین نکرده، این سرمربى عذر 
وینگر شوت زن تیمش را خواسته تا به این ترتیب در آستانه آغاز 

لیگ برتر جهانى در لیست فروش سپاهان قرار بگیرد.
به این ترتیب مشخص نیســت که در روزهاى آینده چه اتفاقى 
رخ خواهد داد اما خروج جهانى از لیســت سپاهان در فاصله چند 
روز تا شروع لیگ برتر، جدیدترین اتفاقى است که در این تیم رخ 
داده است. او در تمرین با  حضور تماشاگر تیم هم حضور نیافت تا 
مشخص شود در تیم فصل آینده جایى نخواهد داشت. باید دید این 

بازیکن تا شروع فصل به چه تیمى منتقل مى شود.

سپاهان عذر میالد جهانى را خواست

باشگاه سپاهان روز جمعه از خرید جدید خارجى اش رونمایى کرد. «نلسون جونیور» مدافع 30 ساله 
برزیلى خرید جدید مورایس براى زردهاى اصفهانى بود. مدافع برزیلى با قراردادى دوساله به این تیم 

ملحق شد. 
 این مدافع برزیلى سابقه حضور در تیم هاى ســامپایو کوریاو  ویالنوا برزیل و موریرنسه پرتغال را در 
کارنامه خود دارد. سایت «ترانفسر مارکت» ارزش این مدافع برزیلى را 250 هزار یورو(حدود 8 میلیارد 
تومان) تخمین زده است. با این تفاسیر سپاهان یک خرید اقتصادى دیگر انجام داده است. این سومین 
خرید خارجى مورایس به شمار مى آید. سرمربى پرتغالى با خرید بازیکنان خارجى با کیفیت به دنبال 

تجدیدقوا پیش از آغاز فصل جدید لیگ ایران است.

ارزش خرید جدید سپاهان چقدر است؟

باشگاه پورتو با پیشنهاد 26 میلیون یورویى میالن براى جذب مهاجم ایرانى اش مخالفت 
کرده و خواستار رقم 36 میلیون یورو براى صدور رضایتنامه شده است.

مهدى طارمى بعد از پشت سر گذاشتن یک فصل موفق دیگر در تیم باشگاهى پورتو و در 
سالى که میانه  آن با جام جهانى همراه خواهد بود، با یک پیشنهاد جذاب مواجه شده است. 
بسیارى از رسانه هاى اروپایى طى چند وقت اخیر روى این موضوع صحه گذاشته اند اما آن 
گونه که خبر مى رسد گویا باشگاه پورتو قصد ندارد به هر قیمتى ستاره خود را از دست بدهد.
بعد از جدایى دیاز و الیویرا، مهدى طارمى ســتاره بى چون و چــراى خط حمله تیم پورتو 
به شمار مى رود؛ آمار تحسین برانگیز او که هر فصل بهتر مى شود، این بازیکن را در 30 
سالگى به یک انتقال بزرگ نزدیک کرده است. مهدى چندى پیش در یک گفتگو  راجع به 

ترك پورتو اظهار نظر جالبى کرده بود:
«اگر مدیرعامل پورتو بودم به این نکته توجه مى کردم که بازیکنى با این شرایط که دارد 
30 سالش مى شود در آینده نمى تواند دستاورد زیادى براى پورتو داشته باشد. از نظر مالى 
حساب کنید مى توانند بازیکنان جوان خود را نگه دارند و بعداً با قیمت باالتر بفروشند ولى 

شرایط من طورى نیست که مرا نگه دارند و دو سال دیگر بفروشند.» 
با این اوصاف اما باشگاه پورتو همچنان در تالش است تا به هر نحوى که شده از جدایى 
شماره 9 محبوب خود جلوگیرى کند. طبق اطالعات جدیدى که نشریه «جوگو» منتشر 
کرده، این باشگاه از باشگاه ایتالیایى میالن خواسته که یا رقم درخواستى خود را باالتر ببرد 
یا پروژه را متوقف کند. پیام پورتو به میالن در مورد طارمى این گونه است: «اگر مبلغ 36 

میلیون یورو را بپردازید، مى توانید طارمى را به خدمت بگیرید؛ در غیر این صورت از وسوسه 
کردن بازیکن ما خوددارى کنید!»

طارمى 10 میلیون گران تر شد

درباره آینده مهدى قائدى مهاجم ایرانى شباب االهلى دوبى اخبار زیادى شنیده مى شود.
طبق گزارش رسانه هاى امارات قائدى بعد از جذب شدن عمر خربین ستاره سورى الوحده 
دیگر جایى در لیست شــباب االهلى ندارد و جدایى اش از این تیم قطعى است. اما نحوه 

جدایى قائدى از االهلى مسئله مهمى است. ستاره سابق استقالل فصل گذشته با قراردادى 
5 ساله به االهلى پیوست و اکنون مدیریت باشگاه به دنبال انتقال قرضى این بازیکن به 

تیم دیگرى است.
سایت «اسپورت» امارات در جدیدترین خبر در این زمینه خبر داد باشگاه استقالل مجدداً 
براى جذب مهدى قائدى وارد عمل شده و براى باشگاه الوصل دیگر مشترى این مهاجم 

ایرانى مزاحمت ایجاد مى کند.
در همین حال رســانه اماراتى از تمایل قائدى براى ماندن در امارات و عدم بازگشــت به 
استقالل خبر داده بود. اما به نظر مى رسد ریکاردو ساپینتو روى قائدى دست گذاشته و مى 

خواهد این بازیکن را به خدمت بگیرد. 
پیش از این فرهاد مجیدى، ســرمربى فصل گذشــته اســتقالل و کنونــى اتحاد کلباء 
براى جذب قائدى براى مدت یک هفته با مدیران باشــگاه شــباب االهلى وارد مذاکره 
شــد ولى در نهایت این مذاکرات به نتیجه نرســید و انتقال مهاجم ایرانى به اتحاد کلباء

 محقق نشد.

تالش مجدد استقالل براى جذب قائدى
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مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان

مزایده امالك تملیکى مدیریت بانک کشاورزى –  مرداد ماه
مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد امالك تملیکى خود را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره 
گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(www.setadiran.ir) با شماره مزایده 2001003560000003 به صورت 

الکترونیکى به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت : 1401/05/13-ساعت 8

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/05/26-ساعت 12
تاریخ بازدید: تا 1401/05/20 ساعت 12

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/06/06-ساعت 8
زمان بازگشایى: 1401/06/07-ساعت 10

زمان اعالم به برنده:  06/09 /1401 ساعت 9

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد:
1-برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید 
و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد 

قیمت، بازگشایى پاکت ها، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد.
امالك فوق تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مســئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ندارد و امکان فروش نقد و 

اقساط نیز وجود دارد.  اطالعات تکمیلى امالك مذکور در سامانه ستاد موجود است.

امالك  مزایده مرداد ماه (1401)

  شماره نام شعبه ردیف
  وضعیت ملک    شرایط پرداخت     قیمت پایه  اعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتى آدرس ملکپرونده   

گلپایگان خیابان اردیبهشت به طرف اسفرنجان کوچه ده مترى بوستان کد پستى 4399گلپایگان 1
  تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد  نقد و اقساط   6,350,000,000 3910670دامدارى یازده سهم مشاع از چهل و پنج سهم 87717981494572/2

کرمان خیابان طالقانى کوچه 11 بن بست اول سمت چپ منزل آخر سمت راست 4042دولت آباد 2
  تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد  نقد و اقساط   9,850,312,500 225175مسکونى پنجاه و هفت سهم مشاع  از نود و شش سهم اصلى310 پالك 356 کدپستى 7613915788

بوستان 3
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد و پالك با حفظ و صلح نقد و اقساط   92,800,000,000 445-آپارتمان دو و نه دهم دانگ مشاع از ششدانگ 146/2548کرج شاهین ویال خیابان ششم شرقى پالك 318813سعدى 

کلیه حقوق بانک در پرونده کالسه 01001470 شعبه 38 شوراى حل اختالف کرج به فروش مى رسد.  
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد نقد و اقساط   104,706,043,750 49613400هتل سى و یک نیم حبه مشاع از   هفتاد دو حبه4430/578نائین بلوار دکتر حسین فاطمى جنب دانشگاه آزاد هتل گل نرگس 1122نایین 4

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. نقد و اقساط   35,926,226,000 3125002201/58مرغدارى یک و سى و سه دانگ مشاع از ششدانگ76/297امتداد جاده شهرضا بعد از سه راه مبارکه دشت مهیار 3844شهرضا 5

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. ملک بدون مرغدارى نقد و اقساط   27,815,568,464 -780000مرغدارى پنجاه و یک صدم دانگ از ششدانگ 76/61جاده اصفهان شهرضا بعد از افتخاریه دشت مهیار جاده ایران سرسبز 5813شهرضا 6
ارزیابى گردیده است  

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. نقد و اقساط   56,000,000,000 176-آپارتمان ششدانگ 11750/34اصفهان خیابان مهر خیابان مهران پالك 18 طبقه دوم کد پستى 8158968988تیران7

خیابان مشتاق سوم(سلمان فارسى) خیابان مهر آباد بن بست شکوفه مجتمع تیران8
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. نقد و اقساط   56,100,000,000 124/65-آپارتمان ششدانگ 15193/1381مسکونى هدیه واحد شماره 12 

اصفهان خیابان بازارچه خیابان الله غربى کوچه علیخانى نبش کوچه آناهیتا تیران 9
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. نقد و اقساط   32,897,000,000 117/49-آپارتمان ششدانگ 11704/63ساختمان آئین طبقه دوم شرقى 

256/1قریه شهرضا جاده هوك 2166شهرضا 10
پنج و سه چهارم حبه مشاع به انضمام ثمنیه 
اعیانى پنجاه- شصت و چهارم حبه مشاع 

از 72 حبه 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. نقد و اقساط   15,196,164,000 -174644باغ

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. نقد و اقساط   19,666,500,000 -280950باغیک دو دهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 256/1قریه شهرضا جاده هوك 2166شهرضا 11

زرین شهر نوگوران خیابان اصلى کوچه شهید حسن کرمى انتهاى بن بست اول 6941زرین شهر 12
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد. نقد و اقساط   5,151,200,000 1023/41265مسکونى شانزده سهم مشاع از هفتاد و دو سهم 697/1821سمت چپ

م.الف:1361362

ارمغان چشمگیر براى سهامداران پرشمار شرکت فوالد مبارکه
افزایش سرمایه 80/88 درصدى از محل سود انباشته و تقسیم سود نقدى بى سابقه شرکت فوالد مبارکه تحقق پیدا کرد

گزارش مجمع عمومى عادى سالیانه و مجمع عمومى فوق العاده یکى از مهمترین شرکت هاى فوالدى منطقه 

افزایش سرمایه 80/88 درصدى از محل سود انباشته و تقسیم حدود 50 
هزار میلیارد تومان سود نقدى(170 تومان به ازاى هر سهم) در مجمع 

فوالد مبارکه اصفهان محقق شد.
در مجمع عمومى عادى ســالیانه شــرکت فوالد مبارکه، قابلیت هاى 
منحصر به فرد این شــرکت به عنوان مولود انقالب اسالمى در عرصه 
ارزش و ثروت آفرینى و پیشــران اقتصاد غیر نفتى و تأثیر در بورس 
اوراق بهادار کشور به عینه تثبیت شد. در این مجمع، تقسیم بى سابقه سود 

نقدى و افزایش سرمایه شرکت مورد توجه قرار گرفت.
مجمع عمومى عادى سالیانه صاحبان سهام شرکت فوالد مبارکه روز 
سه شنبه 11 مردادماه سال جارى با حضور امیر خرمى شاد(به نمایندگى از 
سازمان ایمیدرو)، به عنوان رئیس مجمع، سعید محمدى(به نمایندگى 
از شرکت توسعه رفاه)، طهمورث جوانبخت(به نمایندگى از سهام عدالت) 
به عنوان ناظران، نماینده سازمان بورس و حسابرس شرکت و مدیرعامل 

شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.
مجمع عمومى عادى سالیانه صاحبان سهام شرکت فوالد مبارکه براى 
سال منتهى به 29 اسفندماه 1400، به صورت حضورى و آنالین با حضور 
74/7 درصد از سهامداران برگزار و با اکثریت آراء سهامداران، صورت هاى 
مالى این شرکت، به عنوان دومین شــرکت بورسى کشور از نظر ارزش 
بازار تصویب شد و تخصیص 170 تومان سود به ازاى هر سهم شرکت 
فوالد مبارکه مورد موافقت مجمع عمومى عادى ســالیانه قرار گرفت؛ 
همچنین طى مجمع عمومى فوق العاده، سرمایه شرکت از مبلغ 29300 
به 53000 میلیارد تومان(معادل 80/88 درصد) از محل ســود انباشته 
افزایش یافت؛ این افزایش سرمایه به منظور احداث نیروگاه 914 مگاواتى، 
خرید 50 دستگاه لوکوموتیو و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت هاى 
سرمایه پذیر صورت گرفته است؛ همچنین اصالحات پیشنهادى سازمان 

بورس در اساسنامه شرکت اعمال گردید.

 تعریف 186 هزار میلیارد تومان پروژه در فوالد مبارکه 
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در ابتداى این 
مجمع ضمن خیرمقدم به سهامداران اظهار کرد: کارکنان و جهادگران 
بلنـــدهّمت گروه فوالد مبارکه در 3 ماهه نخست ســالى که از سوى 
رهبر معظم انقالب اسالمى، بـــه عنوان ســال «تولید، دانش بنیان؛ 
اشتغال آفرین» مزّین گردید، توانســتند به رکوردهاى متعدد روزانه و 

ماهیانه دست یابند.
وى با بیان اینکه ثبت 27 رکورد به تنهایى گذر از یک حد نصـاب و رویه 
معمـول بـوده و 186 هزار میلیارد تومان پروژه براى فوالد مبارکه طى 
سه سال آینده در دستور کار قرار گرفته است، افزود: عـالوه بـر این، در 

پى کسب ایـن موفقّیت ها در اولین همایش تجلیل از برترین هاى بورس 
کاالى کشور نیـز بـه عنوان شرکت برتر از لحاظ ارزش در بورس کاال 

انتخاب شد.

 آغاز عملیات احداث 5 پروژه بزرگ بـا سرمایه گذارى 40 
هزار میلیارد تومانى 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه در سال گذشتـه بـه 
عنـوان یکى از شرکت هاى بزرگ کارگروه پیشرانان پیشرفت ایــران 
اسالمى بـراى مشارکت در بزرگ ترین سرمایه گذارى صنعتى تاریخ 
اقتصاد ایـران، عملیـات احـداث 5 پروژه بزرگ بـا سـرمایه گذارى 40 
هزار میلیارد تومانى را آغاز کرد و در همین راستا در سـال جـارى نیز با 
امضاى تفاهمنامه همکارى با معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى، 
راه آهـن جمهورى اسالمى ایران و شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان، 
در مسیر تحقـق ایـن طرح هــا گام نهـاد و با پیگیرى اهـداف تعیین شده 
در سند چشم انداز 20 ساله صنعت کشور، همـــه تـوان و تالش خود را 
جهت افزایش تولید به کار گرفته تا با تضمین ادامه روند رو به رشد خود و 
تأمیـن نیـاز بیش از 3 هزار و 500 شرکت و صنایع استراتژیک ازجمله 
خودروسازى، لوازم خانگى، لوله و پروفیل، صنایع نفت، گاز و پتروشیمى، 

پیشران اقتصاد غیر نفتى کشور باشـد.
وى خاطرنشان کرد: آمار و ارقـام بـه روشـنـى گـواه این مدعاست که 
شرکت فوالد مبارکه در سال 1401، با مدیریت و برنامه ریزى دقیـق و 
با بهره بردارى از پروژه هـاى متعـدد ازجمله با قّوت هرچه بیشتر عـزم 
خود را جزم نمـوده تا على رغم همه محدودیت ها، اسمز معکوس ثانویه 
(RO2) و راه اندازى واحـــد گاززدایى و کربن زدایى، ضمـن کاهش 
مصرف آب، امکان تولید فوالدهـاى الکتریکى را فراهـم کنـد کـه ایـن 
امـر نشان دهنده توانایى باال براى رقابت تنگاتنگ با فوالدسازان برتـر 
جـهـان اسـت. این در حالى است که در سال 1400 براى پاسخگویى 
بهتـر بـه نیـاز بـازار داخـــل 8 محصول جدید توسط فوالد مبارکه 

طراحى و تولید گردید.

 حمایت  همه جانبه از شرکت هاى دانش بنیان 
طیب نیا تأکید کرد: بومى سازى بیش از 100 هـزار قطعـه و تجهیـز 
طى ســالیان گذشـــته با حمایت هاى همه جانبـــه از شرکت هاى 
دانش بنیان و همکارى شــرکت هاى ســازنده داخلى تنها گوشه اى از 
دستاوردهاى فوالد مبارکه براى خودکفایى حداکثرى صنعت فوالد کشور 
است که على رغـم وجـود مشکالت، با مدیریت بهینه منابع موجـود و 
جدّیت کارکنان در بخش هاى مختلـف تـــداوم مى یابـد تمامى مایه 

مباهـات اسـت کـه در کنـار ایـن دستاوردها فوالد مبارکـه بـه عنـوان 
شهروندى مسئولیت پذیر و در راستاى عمـل بـه مسئولیت هاى اجتماعى 
خـود از ابتـداى همه گیـرى ویروس کرونا در سطح کشور در کنار کادر 
درمـان و مـردم شریف ایـران بـوده اســـت و بـا تأمیـن بیـش از 25 
هـزار و 700 تن اکسیژن مـورد نیـاز مراکز درمانى کشور، از هیچ تالشـى 

بـراى کمک به خدمتگزاران ایـن عـرصـه کوتاهـى ننـمـوده است.

 تولید بیش از 9 میلیون و 338 هزار تن فوالد خام 
طیب نیا تصریح کرد: گروه فوالد مبارکه با تولید بیش از 9 میلیون و 338 
هزار تن فوالد خام بیش از 43/11 درصد از بازار فوالدسازان بزرگ کشور 
را در دست دارد و میزان تولید محصوالت سرد این شرکت در سال 1400 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، به میزان 11 هزار تن افزایش یافت.
وى با اشاره به رکورد تولید ســالیانه در خطوط اصلى تولید این شرکت 
در سال 1400 گفت: در سال تولید، پشتیبانى ها و مانع زدایى ها، در این 
شــرکت با همراهى و همکارى تمامى کارکنان شــرکت توانستیم به 
رکوردهاى جدیدى دســت یابیم؛ به طورى که رکورد 9 میلیون و 338 
هزار تن تختال، رکورد 4 میلیون و 17 هزار تن گندله، رکورد 6 میلیون 
و 154 هزار تن کالف گرم و رکورد یک میلیون و 602 هزار تن کالف 

سرد ثبت شده است.

 عملکرد درخشان طرح هاى توســعه اى، زیرساختى و 
سرمایه اى شرکت فوالد مبارکه 

وى در ادامه به عملکرد فروش پرداخت و توضیــح داد: میزان افزایش 
فروش محصوالت گروه فوالد مبارکه در سال 1400 نسبت به سال قبل 
از آن در محصوالت گرم 4 درصد، در محصوالت سرد، 10 درصد و در 
محصوالت پوشش دار، 5 درصد افزایش یافت که در نهایت توانستیم به 
عدد فروش 9 میلیون و 318 هزار تن برسیم که 5 درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل از آن رشد یافته است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه به عملکرد طرح هاى توســعه اى، 
زیرساختى و سرمایه اى شرکت فوالد مبارکه هم اشاره کرد و افزود: پروژه 
احداث خط تولید نورد گرم 2 به منظور کسب سودآورى پایدار از طریق 
تکمیل سبد محصوالت کیفى با ظرفیت تولید 4/2 میلیون تن کالف 
گرم شامل گریدهاى مختلف در ابعاد متفاوت در دستور کار است؛ احداث 
نیروگاه سیکل ترکیبى با راندمان باال به ظرفیت اسمى 914 مگاوات، 
افزودن 50 دســتگاه لوکوموتیو به ناوگان حمل ونقل ریلى گروه فوالد 
مبارکه، اجراى پروژه هاى آهن سازى، فوالدسازى، انرژى و سیاالت، 
طرح توسعه سنگان، طرح هاى جنبى و پشتیبانى، پروژه هاى نورد گرم، 

نورد سرد، فوالد سبا و فوالد سفیددشت ازجمله طرح هاى توسعه اى است 
که در گروه فوالد مبارکه برنامه ریزى شده است.

 فوالد مبارکه پیشتاز سودآورى شرکت هاى بورسى کشور 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان کــرد: مجموع بهاى 
تمام شده سرمایه گذارى ها در سهام شرکت هاى بورسى در پایان سال 
1400 نسبت به سال قبل معادل 71 درصد رشد داشته است. رشد بهاى 
تمام شده پرتفوى سرمایه گذارى شرکت ناشى از مشارکت در افزایش 
سرمایه شرکت هاى ســرمایه پذیر و تحصیل سهام مى باشد؛ به عالوه 
در سال 1400 با وجود شرایط حاکم بر بازار سرمایه مجموع ارزش بازار 
سرمایه گذارى هاى بورسى نسبت به سال قبل از آن به میزان 9 درصد 
افزایش داشته است؛ ارزش روز شرکت هاى بورسى در سال 1400 بالغ بر 

5 برابر بهاى تمام شده آن هاست.
طیب نیا حاشیه سودآورى خالص شرکت در ســال 1400 را 58 درصد 
اعالم کرد و گفــت: با توجه به بهبــود تقاضــاى داخلى محصوالت 
و افزایــش قیمت هاى جهانــى فــوالد در ســال 1400 و افزایش 
فروش شــرکت در درآمد شرکت از رشــد 88 درصدى برخوردار بود و 
به دنبال اجراى سیاســت هاى کاهش هزینه ها، نهایتًا نســبت هاى 
ســودآورى از رشد چشــم گیرى نســبت به ســال 1399 برخوردار 
بوده اند. همچنین مقایســه این نسبت ها با ســایر رقبا حاکى از باالتر 
بودن این نسبت هاى ســودآورى به طور قابل مالحظه نسبت به رقبا

 بوده است.

 افزایش سرمایه با همراهى ســهامداران شرکت فوالد 
مبارکه محقق شد 

امیر خرمى شــاد رئیس مجمع نیز در ادامه ضمــن قدردانى از عملکرد 
شرکت فوالد مبارکه در سال مالى 1400 اظهار کرد: از دو سال گذشته 
وعده افزایش سهام فوالد مبارکه را در بورس داشتیم که این امر به دالیلى 
محقق نشد اما امروز این افزایش سرمایه با همراهى  سهامداران شرکت 

فوالد مبارکه محقق شد.
وى افزود: سهامداران در شرکت نمایندگانى دارند که به راحتى مى توانند 
با هیئت مدیره ارتباط داشته باشد و مطالبات خود را پیگیرى مى کنند، ما 
در مجامع نیز بنا را بر این داریم که سهامداران صحبت کنند و این مطالب 

باید بر اساس آیین نامه باشد.
مؤسسه حسابرسى وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس 
قانونى اصلى و مؤسسه حسابرسى دش و همکاران به عنوان حسابرس 
على البدل براى سال مالى منتهى به 29 اسفندماه 1401 انتخاب گردید.

روزنامه هاى دنیاى اقتصاد و صمت به عنوان روزنامه هاى کثیراالنتشار 
شرکت با اکثریت آراء به تصویب مجمع رسید.

 تقسیم 170 تومان سود به ازاى هر سهم فوالد مبارکه 
در مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت فوالد مبارکه با راى حداکثرى 
سهامداران، صورت هاى مالى شــرکت فوالد مبارکه به عنوان دومین 
شرکت بورسى کشــور از نظر ارزش بازار تصویب شد و حدود 50 هزار 

میلیارد تومان سود (170 تومان سود به ازاى هر سهم) تقسیم گردید.


