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درختان اصفهان همچنان 
چشم انتظارند 

بورس تحصیلى متقاضیان 
رشته گردشگرى در نطنز
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افتتاح زیرگذر«جرم افشار» 
شهرضا تا یک ماه آینده 
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آغاز به کار گشت هاى منع 
ساخت و ساز در حریم مشکات

همیشه پاى یک زن
 در میان است
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عوارض مصرف 
بیش از حد 

D ویتامین

آب براى خیلى ها نان دارد
3
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ممنوعیت تردد 
موتورسیکلت در 
میدان امام(ره)

به تازگى هشــدارى در مورد مصرف بیش از حد ویتامیــن D پس از ماه ها 
اســتفراغ و بســترى شــدن مــردى در 

بیمارستان منتشر شده است.
 این مــرد که بیــش از نیــاز روزانه 

مکمل هاى ویتامین D مصرف ...

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به ممنوعیت 
تردد موتورسیکلت ها در پیاده راه میدان امام (ره) شهر 
اصفهان بر لزوم همکارى مســئوالن، شهروندان و 

کسبه در اجراى این طرح تأکید کرد.
محمدرضا محمدى اظهار داشت: تردد موتورسیکلت ها 
در میــدان تاریخى حضرت امــام(ره) که محل تردد 
گردشگران داخلى و خارجى است به هیچ عنوان زیبنده 

پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمى نیست.
وى از اجراى طرح ممنوعیت ورود و تردد موتورسیکت 
در این میدان و برخورد قاطعانه با متخلفان خبر داد و 
افزود: تردد موتورسیکلت ها در این میدان به تهدیدى 

براى عابران ...

ورود «میدل باس» به خیابان هاى اصفهان رسمى شد
شوراى شهر الیحه دوفوریتى شهردارى را تصویب کرد
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استاندار اصفهان با اشاره به اینکه موضوع آب را پیگیرى مى کنیم اما با کسى دعوا نمى کنیم؛

شکست برنتفورد
 با حضور هافبک ایرانى

برنتفورد در حالى که سامان قدوس را براى دومین مسابقه متوالى 
جزو نفرات ذخیره داشت، به مصاف فوالم رده سیزدهمى رفت. 
یاران قدوس که در دو هفتــه ابتدایى فصل جدید لیگ جزیره 

یک تساوى برابر لستر سیتى و یک برد ُپر گل...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

آسیب ها در 
خوابگاه ها بیدار 

مى شوند

بازار مصالح ساختمانى روسیه
 فرصتى براى تولیدکنندگان اصفهانى

8
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پیام انتقال قرضىپیام انتقال قرضى
 نیازمند به سپاهان

حق مسکن کارگران 650 هزار تومان مى شود؟ راهکارهایى براى داشتن یک موبایل خاص و کارآمدجهان نما واکسیناسیون پیشرفت خوبى نداردتکنولوژى سر سفره نمکدان نگذارید؛ طول عمرتان کم مى شوداستان سالمت

شرکت توسعۀ منابع آب و نیروى ایران در نظر دارد ارزیابى کیفى جهت برگزارى مناقصه عمومى "اجراى پروژه طرح و ساخت نیروگاه برقابى 4 مگاواتى 
سد گلپایگان در اســتان اصفهان" را با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به شــماره فراخوان 2001001083000019 به انجام رساند. از 
متقاضیانى که داراى گواهینامه صالحیت طرح و ساخت صنعتى حداقل پایه دو در رشته نیرو مى باشند و یا گواهینامه صالحیت پیمانکارى حداقل پایه 
3 رشته نیرو را در اختیار دارند با معرفى مشاور همکار داراى گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره در گروه مهندسى آب تخصص سدسازى حداقل پایه 

3، دعوت مى شود با توجه به تاریخ هاى زیر جهت دریافت اسناد ارزیابى کیفى به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه "ستاد": 1401/05/26 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى: 1401/06/03 
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابى کیفى: 1401/06/19

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام خواهد شد. 

آگهى فراخوان ارزیابى کیفى براى مناقصه عمومى

روابط عمومى شرکت توسعه منابع آب و نیروى ایران 
م.الف:1366594

چاپ دومچاپ دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد، جهت شناسایى سرمایه گذاران واجد شرایط، فراخوان پروژه اى  تحت عنوان " تامین مالى احداث تاسیسات 
فاضالب شهر دامنه در ازاى واگذارى بخشى از پساب حاصله" را  در قالب قرارداد بیع متقابل با مشخصات ذیل، برگزار نماید. لذا بدین وسیله از سرمایه گذاران 

واجد الشرایط دعوت به عمل مى آید.
الف- شرح مختصرى از پروژه

- نحوه اجراى پروژه: بیع متقابل
- دوره احداث: 3 سال

- دوره بهره بردارى از پساب قابل واگذارى: 20 سال
- جمعیت افق (1430) :  7103 نفر

- میانگین حجم پساب ساالنه : 300,000 متر مکعب
-شرح عملیات: 

اجراى شبکه فاضالب شهر دامنه به طول تقریبى 45 کیلومتر
عملیات بهره بردارى شبکه فاضالب در طول دوره بهره بردارى

از عالقه مندان خواهشمند است مدارك ذیل را تا پایان مهلت مقرر به دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تحویل نمایند:
مدارك الزم اشخاص حقوقى: 1-آخرین روزنامه رسمى مبنى بر دارندگان امضاهاى مجاز معتبر 2- اساسنامه   3- تصویر کارت ملى و شناسنامه دارندگان امضاى 

مجاز  4- اظهار نامه امکان تامین منابع مالى پروژه  5- اطالعات کلى و حقوقى شرکت  
محل تحویل اسناد: اصفهان ، خیابان شیخ کلینى ، خیابان جابر ، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، دبیرخانه کمیسیون معامالت (اتاق 292).

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 1401/06/12
www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir    پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن: 03136680031-8

داخلى 253
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى فراخوان عمومی شماره 401-2-200 
فراخوان  شناسایى سرمایه گذار تأمین مالى احداث تأسیسات فاضالب شهر دامنه

 در ازاى واگذارى بخشى از پساب حاصله به روش بیع متقابل

چاپ دومچاپ دوم

روزنامه نصف جهان| تاریخ انتشار 1401/05/31

مدیــرکل امــور مالیاتــى اســتان اصفهــان اظهــار 
داشت:کارشناســان مالیاتىهیچگونه دخالتى در پرداخت 

یا تحمیل مالیات ندارند.
عباس مزیکى گفت: با اجراى قانون و فعال سازى سامانه 
مودیان از طریــق درگاه خدمات الکترونیکى ســازمان 
امورمالیاتى کشور،کارشناسان مالیاتى هیچگونه دخالتى 
در پرداخت یا تحمیل مالیات نخواهند داشت و این ویژگى 
کمک شایانى به برقرارى عدالت مالیاتى خواهد کرد.وى 
بیان داشت: قانون پایانه هاى فروشگاهى و سامانه مودیان 
براى سازمان مالیاتى داراى اهمیت است اول تاثیر اجراى 
قانون در وصول مالیات و همچنین تاثیر آن بر ایجاد فضاى 
کسب و کار سالم جهت فعاالن اقتصادى.این مقام مسئول با 
اشاره به لزوم تبیین و توضیح جایگاه اجراى قانون پایانه هاى 
فروشگاهى وسامانه مودیان و نحوه اجراى آن براى فعاالن 
اقتصادى بیان داشــت: دراجراى مطلوب این قانون مى 
طلبد همه فعاالن اقتصادى، اتحادیه ها ،و اصناف و تشکل 
هاى صنفى وحرفه اى نظام مالیاتى و فعاالن اقتصادى را 

همراهى کنند.
مزیکى با اشــاره به پیش بینى قانون در خصوص کمک 
شــرکت هاى معتمد به افراد کم توان و ناتوان در اجراى 

قانون افزود: اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان همزمان با 
سازمان مالیاتى مراحل اجراى قانون را به فعاالن اقتصادى 
اعالم مى کند و با استفاده از ظرفیت هاى مطلوب اطالع 
رسانى اقدام الزم در راستاى اجراى قانون معمول خواهیم 

داشت.
وى افــزود: امیدواریــم کلیــه فعــاالن اقتصــادى در 
راســتاى اجراى قانــون آمادگــى الزم بدســت آورند 
چرا کــه اجراى قانــون به جلوگیــرى از فــرار مالیاتى، 
شــفاف شــدن فعالیــت هــاى اقتصــادى و ایجــاد

 فعالیت هاى اقتصادى سالم و نهایتاً فضاى کسب وکارسالم 
کمک مى کند.

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان با بیان اینکه اجراى 
قانون و فعال سازى سامانه مودیان از طریق درگاه خدمات 
الکترونیکى است، گفت: سازمان امورمالیاتى کشور سامانه 
قادر به ارائه ســود و زیان فعاالن اقتصــادى خواهد بود و 
کارشناسان مالیاتى هیچگونه دخالتى در پرداخت یاتحمیل 
مالیات نخواهند داشــت و این ویژگى کمک شــایانى به 

برقرارى عدالت مالیاتى خواهد کرد

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان اعالم کرد؛

کارشناسان مالیاتى هیچگونه دخالتى در پرداخت یا تحمیل مالیات ندارند
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اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجى استاندارى اصفهان در چهارچوب وظایف محوله 
در نظر دارد امور ادارى و مالى نیروى بدرقه اتباع خارجى از اردوگاه مراقبتى استان به 
سمت نقاط مرزى و سایر امور جانبى آن را به شرکت هاى توانمند واگذار نماید، بدین 
وسیله از شــرکت هاى داراى گواهینامه صالحیت کار پیمانکارى و گواهینامه تایید 
صالحیت ایمنى (مورد تایید از سوى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى) داراى حداقل 2 
سال سابقه کار مرتبط (طبق مستندات) در زمینه تامین نیروى انسانى دعوت به عمل 
مى آید از تاریخ 1401/06/01 تا 1401/06/07 در ساعات ادارى با ارائه سوابق کار جهت 
اخذ اسناد مربوطه به آدرس خیابان امام خمینى – ضلع شرقى میدان استقالل – اداره 

کل امور اتباع و مهاجرین خارجى استاندارى – اتاق 20 مراجعه نمایند.
تلفن:  33864242-031داخلى: 129-128

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجى استاندارى اصفهان 

اطالعیه دعوت به همکارى
 در انجام امور ادارى و مالى نیروى بدرقه اتباع خارجى

م.الف:1368084

آنقدر هم ما آنقدر هم ما 
ملت آشفته و ملت آشفته و 

گرفتارى نیستیمگرفتارى نیستیم
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آنقدر هم ما ملت آشفته و 
گرفتارى نیستیم 

کاالهاى اساسى
 در صدر احتکار

خبرخوان
چرا پیکر «سایه» 
به ایران منتقل نشد

  خبرآنالین |اختالفات جدى میان فرزندان 
«سایه» باعث شــده مراحل انتقال پیکر او به 
ایران متوقف شود و با توجه به اینکه این ماجرا 
در حال حاضــر در محاکم قضایــى آلمان در 
حال پیگیرى است مشــخص نیست پیکر این 
شــاعر دیرپا و پرآوازه چه زمانى به کشورمان 
منتقل مى شود. بر اساس این گزارش دادستانى 
آلمان به دلیل شــکایت یکــى از دختران این 
شــاعر فقید، ضمن ممانعت از انتقــال پیکر 
وى به کشــور تصمیم گیرى در ایــن مورد را 
به ارائــه نتایج تحقیقات موکول کرده اســت. 
همچنین بــا پیگیرى هــاى به عمــل آمده 
مشخص شد که دادگاه رســیدگى به شکایت 
فرزند «ســایه» روز دوشــنبه (امروز) برگزار 

مى شود.

کیف 3000 دالرى
کیــف 3000 دالرى ســحر    ایران آرت|
دولتشاهى خبرساز شده است. سحر دولتشاهى 
اخیراً در یک برنامه ســینمایى شــرکت کرده 
و کیفى که به دست گرفته اســت از برند دیور 
بوده و بیــش از 3250 دالر قیمــت دارد. اگر 
دالر را 30 هــزار تومان در بــازار آزاد در نظر 
بگیریم، قیمت این کیــف 100 میلیون تومان

 خواهد بود.

شدیدترین بارش قرن 
تکذیب شد 

  همشهرى آنالین |رئیس مرکز ملى 
پیش بینى و مدیریــت بحران مخاطرات وضع 
هوا در پى انتشار متنى در فضاى مجازى درباره 
هشدار نسبت به وقوع شدیدترین بارندگى هاى 
قرن در ایران، صدور چنین هشدارى را تکذیب 
کرد. صــادق ضیاییان تأکید کــرد: هیچگونه 
هشدارى با عنوان «شــدیدترین بارش قرن» 
توسط سازمان هواشناســى کشور صادر نشده 

است.

راه عبور از 
سلبریتى گرایى 

آفـــــــت    روزنامه همشهرى | 
اظهارنظرهاى ســطحى، کم عمــق و بدون 
آگاهى، به جــان اهالى عرصــه هنر و ورزش 
کشــور افتاده. انتظــار معقول این اســت که 
سلبریتى ها در حوزه  فعالیت خودشان اظهارنظر 
کنند. چهره هاى معروف هنرى و ورزشــى که 
هم درباره قیمت پوشــک بچه حرف مى زنند 
و هم درباره کاندیداى اصلح ریاست جمهورى 
نظر مى دهند، باید هزینــه این حرف زدن ها را 
هم بپردازند. این شــاید تنها راه عبور از دنیاى 
«سلبریتى گرایى» به دنیاى «نخبه محورى» 

باشد.

طاعون در 
حیات وحش البرز  

  رکنا | غالمرضا ابدالى، سرپرســت دفتر 
مدیریت حیات وحش ســازمان محیط زیست 
گفت: در حال حاضر با تأیید دامپزشکى، الشه 
104 رأس کل و بز وحشى تلف شده در طول سه 
هفته گذشته بر اثر بیمارى طاعون جمع آورى 
شده است. این بیمارى کشنده حاد با واگیرى 
بسیار باالســت و نشــخوار کنندگان کوچک 
و شــترها را درگیر مى کند.  در ســال گذشته 
مجموعًا 400 الشه حیات وحش تلف شده در 
10 زیستگاه در سراسر کشور بر اثر ابتال به این 
بیمارى به دست آمده بود و تلف شدن بیش از 
100 رأس در ســه هفته آن هــم فقط در یک 
زیستگاه زنگ خطر بسیار  مهمى درباره شیوع 

این بیمارى است.

مسئولیت پذیرش توافق با 
رئیسى است

محسن ماندگارى، معاون سردبیر    خبرآنالین |
پیشین خبرگزارى «فارس» و سردبیر پیشین روزنامه 
«جام جم» نوشت: یکى از مهمترین دالیل تأخیر در 
توافق هسته اى، تعلل و عدم قاطعیت و مسئولیت پذیرى 
رئیس جمهور است. آنطور که از منابع معتبر شنیدم هر 
لحظه که آقاى رئیسى حاضر به قبول مسئولیت توافق 
باشــد، دیگر مقامات و نهادها مخالفتى نخواهندکرد 
امــا رئیس جمهــور علیرغــم نظر مثبــت خودش، 
امیرعبداللهیــان و باقرى کنى با متــن نهایى، بازهم 
تصمیم گیرى را به شــوراهایى مى سپارد که اکثریت 

اعضاى آن مخالف نظر دولت براى امضاى توافقند.

پایان 
اصالح طلبى و اصولگرایى 

اسدا... بادامچیان، دبیرکل حزب مؤتلفه    قرن نو|
اسالمى مى گوید: مسئله اصالح طلبان و جریان اصالح 
طلبى تمام شده هستند به این دلیل که دوره آنها گذشته 
است. اصولگرایان هم همین وضعیت را دارند. به بیان 
دیگر دوره اصولگرایى فعلى و مرسوم نیز به پایان رسیده 

چرا که تحوالت جهانى نیازمند سیاست جدید است.

جریمه بدحجابى، چند؟!
  روزنامه اعتماد | با اظهارنظرهاى اخیر دبیر 
ستاد امر به معروف و نهى از منکر به نظر مى رسد برخورد 
با بدحجابى وارد فاز جدیدى شود. فازى که براى انواع 
پوشش ها، جرایمى را نیز تعریف کرده است. گرچه وى 
صحبتى در مورد میزان و مقدار جرایم در نظر گرفته شده 
نکرده اســت، اما در فضاى مجازى گفته مى شود که 
جریمه افتادن شال و روسرى 300 هزار تومان، کوتاه 
بودن مانتو 150 هزار تومان، پوشیدن مانتو جلوباز 100 
هزار تومان، نداشــتن مانتو 500 هزار تومان و آرایش 

غلیظ 85 هزار تومان خواهد بود.

جلسه خارج از گود
و  اعتدالگرایــان  اخیــر  جلســه    انتخاب |
اصالح طلبــان پیــش از محــرم در منزل اســحاق 
جهانگیرى برگزار شــده اســت. پیش از این و در 24 
خردادماه 1401 بود که روزنامه «ایران» ارگان دولت، 
خبر از جلســه اى داد که  در منزل حسن روحانى و با 
حضور ســیدمحمدخاتمى و سیدحسن خمینى برگزار 
شد؛ با این حال، جلسات این جمع به طور منظم درحال 
برگزارى اســت و آخرین جلسه آن به میزبانى اسحاق 
جهانگیرى، معاون اول دولــت روحانى در منزل وى 
برگزار شد. در این جلسه ظاهراً به بررسى مسائل روز 
از جمله احیاى برجام، مشــکالت فضــاى مجازى و 
محدودیت هاى اجتماعى، بحث حجاب و گشت ارشاد 

پرداخته شده است.

تلخ ترین خبر
 براى سهامداران 

  فارس |مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران از 
تعلیق نماد معامالتى فوالد مبارکه در این بازار خبر داد. 
محمود گودرزى در مورد گــزارش تحقیق و تفحص 
نمایندگان مجلس از فوالد مبارکه که در آن از تخلفات 
گسترده این شرکت پرده برداشته است، گفت: بورس 
تهران با توجه به ابهامات شــفافیت اطالعاتى ناشر 
(شرکت فوالد مبارکه) وجود داشت با هماهنگى سازمان 
بورس اقدام به تعلیق نماد معامالتى فوالد در بورس کرد 
تا بعد از اینکه اطالعات الزم به صورت شفاف از سمت 

ناشر اخذ شود، بازگشایى نماد انجام نخواهد شد.

تأسیس دبستان انرژى اتمى
  انتخاب|  محمد اسالمى، رئیس سازمان انرژى 
اتمى گفت: امسال با همکارى وزارت آموزش و پرورش 
تصمیم گرفتیم مدارس انرژى اتمى خود را که هر ساله 
سهمى در المپیادى ها نیز داشته اند، در شهر هایى که 
در آنها تأسیسات وجود دارد از مقطع دبستان گسترش 

دهیم.

معاون روابط عمومى و ســخنگوى ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمى گفت: امروز فضاى مجازى را طورى بار

آورده اند که کســى جرأت نکند در آن از دستاوردهاى 
انقالب اسالمى بگوید و دفاع کند.

به گزارش «ایرنا»، سردار رمضان شریف با بیان اینکه 
با زبان آمار و ارقام باید به انعکاس دستاوردهاى انقالب 
اسالمى پرداخت، افزود: االن در دو ماه تابستان به طور 
متوسط روزى80 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف 
مى شود، اگر این مسافرت ها، رفاه نیست پس چیست؟ 
در تعطیالت عید فطر امسال پنج هزار نفر فقط به شهر 
وان مســافرت کردند، ملت ایران همــه هم تا کمر در 

سطل آشغال آویزان نیستند، رســانه هاى غربى به ما 
توهین مى کنند.

ســردار شــریف گفت: امروز اگر به روستاهاى خوش 
آب و هواى کشــور بروید، آدم حیرت مى کند که چه 
ســاختمان هایى ســاختند، اگر این رفاه نیست پس 
چیست؟وى ادامه داد: مشــکالتى هم در زمینه توزیع، 
بى عدالتى و نا عدالتى داریم و کســى منکر این نیست 
که با آرمان هایى که امــام (ره) و رهبر معظم انقالب 
ترسیم کردند، فاصله داریم؛ ولى ایران، کشور ثروتمند 
و قدرتمندى است و آنقدر هم ما ملت آشفته و گرفتارى 

نیستیم که رسانه هاى بیگانه تصویرسازى مى کنند.

بر اساس اطالعات منتشر شــده از سوى سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در تیرماه امسال بیش 
از 26 هزار و 807 بازرســى از انبارها، سردخانه و و مراکز 
نگهدارى کاال، بــراى مقابله با احتــکار احتمالى کاالها 
انجام شد و این بازرسى ها منجر به تشکیل 1341 پرونده 
براى واحدهاى متخلف شــده است.بیشترین کاالهاى 
مکشوفه نیز شامل کاالهاى اساسى از جمله برنج، چاى، 
روغن نباتى، شــکر و تخم مرغ، تجهیزات پزشکى، انواع 
شوینده و... به ارزش بیش از 440 میلیارد تومان بوده است.

همچنین بر اساس این آمار، از ابتداى سال جارى تاکنون 
بیش از 131 هزار و 629 مورد بازرســى از انبارها و مراکز 

نگهدارى کاال صورت گرفته که منجر به تشکیل 13 هزار 
و 507 فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از 14 هزار و 727 
میلیارد تومان شده است.مردم مى توانند با مراجعه به ستاد 
خبرى ســازمان هاى صنعت، معدن و تجارت استان ها و 
شهرستان هاى تابع، شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق 
تلفن 124، پورتال سازمان حمایت به نشانى الکترونیکى 
www.cppo.ir، سایت ir.124 و اپلیکیشن «آپ» شکایت 

خود را مطرح کنند.گرانفروشى، کم فروشى، تقلب، احتکار، 
عرضه خارج از شــبکه، عدم اجراى ضوابط قیمتگذارى 
و توزیع، فروش اجبارى،  عــدم درج قیمت و عدم صدور 

صورتحساب از جمله مهم ترین تخلفات صنفى است.

الدن ایرانمنش
یک ماه دیگر ســال تحصیلى در حالى آغاز مى شود که 
غربت خوابگاه هاى دانشجویى همچنان پابرجاست. حاال 
چه خوابگاه هاى رسمى باشند که در آمار وزارت علوم قرار 
مى گیرند و چه خوابگاه هاى غیر رسمى و غیر مجازى که 
با انواع آسیب ها روبه رو هستند، هر کدام مسائل مربوط 

به خود را دارند. 
چالش خوابگاه هاى دانشــجویى و اسکان دان شجویان 
غیربومى در شــهرهایى که براى آنها غربت محسوب 
مى شود مسئله تازه اى نیست؛ خیلى وقت است که نظام 
آموزش عالى با این موضوع دست و پنجه نرم مى کند و 

هنوز به نتیجه درستى نرسیده است. 
البته چندى پیش، وزیرعلوم عنوان کرد که راهکارى براى 
جبران بخشى از کمبودهاى خوابگاهى در نظر گرفته شده 
و گویا بر اساس گفته هاى محمدعلى زلفى گل قرار است 
وام ودیعه اى در اختیار دانشــگاه ها گذاشــته شود تا به 
کمک آن خوابگاه هایى اجاره شود و به این ترتیب بخشى 

از مشکالت اسکان دانشجویان برطرف گردد.
به گفته او، راهکار دیگر نیز این است که وزارت علوم از 
دانشگاه ها خواسته تا ظرفیت پذیرش دانشجو را مطابق با 
امکانات رفاهى خود از جمله خوابگاه ها تعیین کنند. شاید 
به همین دلیل است که در دفترچه انتخاب رشته امسال 
48 دانشگاه کشــور به صراحت اعالم کرده اند که تعهد 

خوابگاهى به دانشجویان نخواهند داشت.
این در حالى است که در کنار کمبود خوابگاه هاى ملکى 
دانشــگاه ها، هر روز خوابگاه هاى غیر رســمى و غیر 
مجاز هم مثــل قارچ در حال افزایش اســت و این قصه 

سر درازى دارد. 
کسرى خوابگاه دانشجویى تقریباً مشکلى مسرى در همه 
دانشگاه هاى کشور اســت ولى این چالش در شهرهاى 
بزرگ، عمق بیشــترى دارد. تا ســال گذشته تحصیلى 
حدود 920 بلوك خوابگاهى با ظرفیت 196 هزار دانشجو 
در کشور وجود داشت که این رقم در سال جارى به هزار 
و 21 بلوك و ظرفیت پذیرش 214 هزار دانشجو رسیده 
اســت و با اینکه براى ســال تحصیلى جدیــد 18 هزار 
ظرفیت به خوابگاه هاى دانشــجویى کشور افزوده شده 
است اما باز هم این تعداد نمى تواند جوابگوى حجم زیاد 

دانشجویان  باشد. 
کمبودها در برخى از استان ها در وضعیت قرمز قرار گرفته 
و وزیر علوم از آن با اصطالح «ذبح فرهنگ رفاهیات» نام 
برده و معتقد است که حوزه هاى مهم، قربانى اعتبارات 
اندك دانشگاه ها شــده اند و بودجه هایى که اکنون در 

اختیار دانشگاه ها قرار مى گیرد اغلب صرف هزینه هاى 
جارى، پرسنلى و اموراتى همچون سلف هاى دانشجویى 
مى شــود به طورى که به ناچار بودجــه هاى فرهنگى 
و پژوهشى، مشاوره، ورزشــى و انجمن هاى علمى در

 راه هاى دیگر ذبح مى شوند.
او وضعیت حاکم بر دانشگاه ها را به خودرویى مدل باال 

توصیف کرده که صاحب آن پول خرید بنزین را ندارد.
همسو با ســخنان وزیر علوم، مدیر کل دانشجویى هم 
در آستانه باز شــدن دانشــگاه ها از آمارى تأسفبار خبر 
داده است؛ اینکه بررســى ها نشان مى دهد 39 درصد از 
خوابگاه ها بسیار فرسوده و 44 درصد از این خوابگاه ها 
نیز نیازمند بازســازى و ضرورى و 17 درصد نیز شرایط 

قابل قبولى دارند. 
با این اوصاف به خوبى مشــخص مى شــود که کفگیر 
دانشــگاه ها آنچنان به ته دیگ خورده کــه توانایى و 
اعتبارات الزم براى تعمیرات و ساماندهى خوابگاه ها را 

ندارند، چه برسد به اضافه کردن آنها. 
خوابگاه هاى دانشجویى به نوعى خانه دوم دانشجویان 
اســت و از این نظر باید یک مکان مناسب براى اسکان 
دانشــجویان باشــد تا آنها در محیطى خوب مشــغول 
به گذراندن دوران دانشــجویى و تحصیل علم باشــند 

اما آنچه مســلم اســت، یکى از مســائل مهم در بحث
 دانشــگاه ها و مراکز آموزشــى تأمیــن خوابگاه هاى 
دانشجویى به خصوص در کالنشــهرها و کمبود زمین 
و حتى گرانى مســکن است که باعث شــده هر سال با 
کسرى روبه رو باشند. همین موضوع پاى پانسیون هاى 
بدون نظارت را باز کرده اســت تا خأل و کمبود و کسرى 

خوابگاه هاى دانشجویى را جبران کنند. 
مجموعه هایى بــا متولیان متعدد و در واقع رها شــده و 
بى متولى که زمانى چند مجموعه دولتى و نهاد رســمى 
مدعى متولیگرى آنها بودند و اینک کسى زیربار نظارت و 

پاسخگویى براى آنها نمى رود.
این مجموعه ها تا ســال 1394در حیطــه کارى وزارت 
میراث فرهنگى و گردشــگرى که آن زمان سازمان بود 
قرار داشت اما آن ســال وقتى آیین نامه «ایجاد، اصالح، 
تکمیل، درجه بندى و نرخگذارى تأسیسات گردشگرى 
و نظارت بر آنها» مصوب شــد، عبارت «پانسیون» نیز 
از شمول تأسیسات گردشگرى خارج و در واقع به یکباره 
صورت مسئله این مراکز که مجوزشــان توسط میراث 
فرهنگى صادر مى شد پاك و به طور کامل حذف شده و 
به قولى روى اسناد، قوانین و آیین نامه ها چیزى با عنوان 
پانسیون وجود خارجى ندارد اما در سطح شهرها به ویژه 

کالنشهرها، به دلیل افزایش گسترده جمعیت متقاضى، 
تعداد آنها رشد مضاعف و بى حساب و کتابى داشت. 

اکنون این مجموعه ها در مــدت زمان یک ماهه اى که 
دانشجویان و قبول شــدگان در دانشگاه هاى غیر بومى 
مى خواهند مکانى را براى اسکان بیابند فرصت یافته و بار 

دیگر دندان تیز کرده اند. 
پانسیون ها معموًال خدمات موقتى مى دهند اما با توجه 
به شرایط به وجود آمده، محل اسکان موقتشان به اقامت 
ساالنه هم تبدیل شده است؛ واحدهایى که اکثرشان غیر 
مجاز یا غیر رسمى بوده و با آسیب هاى فراوانى هم روبه 

رو هستند. 
این پانسیون ها برخالف خوابگاه هاى دانشجویى اعم از 
دولتى و خودگردان که فقط مختص دانشجویان هستند و 
یا هتل ها و مهمانپذیرها که مسافران را اسکان مى دهند و 
زیر نظر چند مجموعه نظارت مى شوند، ملغمه اى از افراد 
با شرایط اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مختلف هستند و 
تقریبًا همه اقشار اعم از کارمند، سرباز، کارآموز، دانشجو، 
مهاجر، کارگر و حتى پزشــک و وکیــل را در خود جاى 
مى دهند. همین باعث مى شود که این مراکز دیگر جنبه 
آموزشى نداشته باشــند و در معرض مشکالت فراوانى 

قرار بگیرند.

آسیب ها در خوابگاه ها بیدار مى شوند

شــیوه جدید دالالن بازار دالر براى فرار از مالیات را 
مى توان اینطور خالصه کرد: «اگر بخواهید، حاضریم 

کارت بانکى شما را 500 هزار تومان اجاره کنیم.»
دالالن ارز در تهران حاضرنــد بابت یک تراکنش 60 
میلیون تومانــى به صاحبــان کارت بانکى 500 هزار 

تومان اجاره پرداخت کنند.
براساس این روایت، تمام 60 میلیون تومان پولى که بعد 
از عاریه گرفته شدن کارت ملى به حساب واریز مى شود 
صرف خرید دالر خواهد شــد که دالالن متقاضى آن 
هســتند و در مقابل دارنده حســاب تنها صاحب نیم 

میلیون تومان خواهد شد.
دریافــت 500 هزار تومــان آنهم در کســرى از ثانیه 
شاید اغواکننده مى رسد اما با سختگیرى هاى که این 
روزها دولت در گرفتــن مالیات از مؤدیــان و فعاالن 
اقتصادى دارد، چنین اجاره بهایى ریســک دریافتش

 را ندارد.
اول آنکه براساس قانون پایانه هاى فروشگاهى تمامى 

تراکنش هاى بانکى مربوط به حساب هاى بانکى فعاالن 
اقتصادى مبناى محاسبه مالیات خواهد بود، این یعنى از 
نظر سازمان امور دارایى هر وجهى که به این حساب ها 
واریز شــود، حکم درآمدى را خواهد داشت و مشمول 
اخذ مالیات خواهد شــد. محض اطالع شــما، بانک 
مرکزى بخشنامه اى دارد که به موجب آن مى  توان از 
تراکنش   هاى بانکى اشخاص حقیقى هم مالیات گرفت.
به موجب این بخشنامه چنانچه حساب بانکى افراد فاقد 
شغل تراکنش مالى باالى 500 میلیون تومان در سال 
داشته باشــد، به عنوان مؤدى مالیاتى شناخته خواهند 
شد، این مبلغ در مورد افراد مستمرى بگیر و بازنشسته 

به ترتیب یک میلیارد و دو میلیارد تومان است.
در نهایــت اینکــه  بــا ســختگیرى هاى مالیاتــى 
چند ســال اخیــر روال این بــازار تغییر کرده اســت 
و ممکن اســت یک پیشــنهاد اغــوا کننــده اجاره 
کار به تعیین مالیاتى ســنگین بــراى صاحب کارت

 تبدیل شود.

«داریا داگینا»، دختر «الکساندر دوگین» اندیشمند سیاسى روسیه که در غرب 
به مغز متفکر کرملین و متحد پوتین مشهور است، در حادثه انفجار خودرو در 

نزدیکى مسکو کشته شد.

داریا داگینا، 30 ساله، به همراه پدرش که یک فرد «فرا ملى گرا» است به خارج 
از مسکو سفر کرده بود. الکساندر دوگین به شدت بر «والدیمیر پوتین» رئیس 
جمهورى روسیه نفوذ دارد و حاال دختر وى در یک حادثه انفجار قدرتمند در 

داخل خودرو کشته شده است.
حوالى ساعت 3 بامداد یک شنبه به وقت محلى، خودروى الکساندر دوگین، 
فیلسوف و نظریه پرداز شناخته شده روسى در یکى از بزرگراه هاى مسکو منفجر 
شد و داریا داگینا دختر الکساندر دوگین که تنها سرنشین این خودرو بود در میان 

شعله هاى آتش جان باخت. 
«آندرى کراسنوف»، فعال اجتماعى و از دوستان نزدیک خانواده دوگین گفت: 
«شواهد اولیه از برنامه ریزى براى ترور الکساندر دوگین حکایت دارد، چراکه 
این خودرو متعلق به الکساندر بوده و قرار بود آقاى دوگین سوار بر این خودرو به 

محلى در نزدیکى مسکو برود.»
شبکه خبرى «راشاتودى» نیز ضمن پوشش این خبر گزارش داد: «الکساندر 
دوگین که یک مفســر سیاسى اســت، در غرب به "مغز متفکر ایدئولوژیک 

کرملین" مشهور است.»
این رسانه روسى درادامه افزود: «الکساندر دوگین  غروب روز شنبه و پیش از 
وقوع این حادثه براى ســخنرانى در مورد "سنت و تاریخ" در جشنواره اى در 
نزدیکى مسکو شرکت کرده بود که دخترش نیز به عنوان مهمان حضور داشت. 
برخى خبرهاى تأیید نشده حاکى است که دوگین ابتدا قصد داشته با خودروى 
دخترش این جشنواره را ترك کند  اما بعداً تصمیم خود را تغییر مى دهد، شاهدان 
از حضور بهت زده الکســاندر دوگین در نزدیکى محل وقوع انفجار خودروى 
دخترش خبر دادند، مقام هاى روسى در حال بررسى علل این حادثه هستند.» 

دختر مغز متفکر کرملین را به جاى پدر کشتند

حق مسکن کارگران 650 هزار تومان مى شود؟اجاره دهندگان کارت بانکى مراقب مالیات باشند!
علیرغم اینکه حق مسکن 650 هزار تومانى براساس 
تصویب سه جانبه در شوراى عالى کار الزم االجراست، 

بازهم کارگران از این مؤلفه  مزدى محروم ماندند.
بیست و هفتم مردادماه، سرپرست وزارت کار، مصوبه 
افزایش حقــوق بازنشســتگان کارگرى براســاس 
تصمیمات مزدى شــوراى عالى کار را ابالغ کرد؛ اما 
اصالح حق مسکن 1401 همچنان معطل مانده است.
 در نامه بیســت و نهم تیرمــاه رئیــس مجلس، به 
دو موضوع اشــاره شــده بود اول افزایش مستمرى 
بازنشستگان و دوم حق مســکن کارگران شاغل؛ در 
این نامه، هر دو مســئله نیازمند اصالح عنوان شدند؛ 
محمدرضا تاجیک، نماینده مجمــع عالى نمایندگان 
کارگرى در شــوراى عالى کار در این رابطه مى گوید: 
باید خیلى پیش از این ابالغیه حق مسکن 650 هزار 

تومانى توسط دولت صادر مى شد.
او اضافه مى کنــد: بعد از نامه  رئیــس مجلس انتظار 
داشتیم ظرف نهایت یک هفته یا ده روز دولت اصالحیه  

کمک هزینه  مسکن را صادر کند و زمینه هاى اجرایى 
آن فراهم شود؛ کارگران و کارفرمایان در مرداد معطل 
این ابالغیه بودند و علیرغم اینکه حق مســکن 650 
هزار تومانى براساس تصویب سه جانبه در شوراى عالى 
کار الزم االجراست، بازهم کارگران از این مؤلفه  مزدى 

محروم ماندند.
به گفته وى، در حال حاضر بیش از نیمى از دســتمزد 
کارگران پاى اجاره خانه و هزینه هاى مسکن مى رود، 
حق مسکن 650 هزار تومانى نمى تواند مشکل مسکن 
کارگران را حل کند اما بــا همه اینها دولت از ابالغ آن 

سر باز مى زند.
تاجیک ادامه مى دهد: عالوه بر ابالغ حق مسکن، باید 
زمینه هاى پرداخت مابه التفاوت آن براى چند ماه اول 
سال فراهم شود؛ شوراى  عالى کار حق مسکن 1401 
را 650 هزار تومان مصوب کرده بنابراین باید از همان 
فروردین حق مســکن 650 هزار تومانى به کارگران 

شاغل پرداخت شود.



استاناستان 03034393 سال نوزدهمدوشنبه  31  مرداد  ماه   1401

واکسیناسیون
 پیشرفت خوبى ندارد

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: روند 
واکسیناســیون کرونا براى نوبت هاى سوم و چهارم در 
استان پیشرفت خوبى ندارد در حالى که با توجه به وقوع 
موج هفتم کووید-19 از مردم انتظار داریم که بمنظور 
تکمیل واکســن خود اقدام کنند. پژمان عقدك افزود: 
زمانى که مجوز تزریق نوبت یادآور و ُدز چهارم واکسن 
کرونا صادر شد در ابتدا مردم اصفهان استقبال خوبى از 
آن کردند اما پس از مدتى، این روند کاهش یافت و اکنون 

رضایت بخش نیست. 

مازوت به آبنیل نشت کرد
مدیر روابط عمومى شــرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران در منطقه اصفهان از نشــت مازوت در خط 
لوله اصفهان بــه آبنیل در جاده اصفهان ســه راهى 
درچه خبر داد. بهمن مدنــى پورگفت: عصر روز جمعه 
کارشناسان این شرکت براى بررسى موضوع به محل 
اعزام شدند و پس از بررسى الین خروجى خط به دنبال 
نقطه  اصلى نَشت این مواد نفتى در الین ورودى خط 
اقدامات الزم را به انجام رساندند. وى گفت: خاك هاى 
آلوده در اطراف این لوله خارج شده و به محدوده  ایمن 
منتقل شده است و هیچ گونه نگرانى محیط زیستى در 

این خصوص وجود ندارد.

اعزام دهمین اکیپ از اصفهان 
به شهرکرد 

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از اعزام 
دهمین اکیپ فنى و مهندسى از استان به چهارمحال و 
بختیارى براى کمک به تعمیرات شبکه هاى آبرسانى 
خبرداد. منصور شیشــه فروش اظهار داشت: از زمان 
گل آلود شــدن چشــمه کوهرنگ تاکنون 14 تانکر 
آبرسانى سیار از استان اصفهان به استان چهارمحال 
و بختیارى اعزام شده است. وى ادامه داد: همچنین 
پنج هزار بطرى آب معدنى 1/5 لیترى، 12 هزار عدد 
آب بسته بندى 2 و سه لیترى، 2 هزار و 200 لیتر کلر 
و 6 هزار متر لوله به همراه هشت اکیپ فنى و حوادث 
با تجهیــزات کامل تاکنون از اصفهان به شــهرکرد 

اعزام شده است.

تأمین ایمنى غرب بازار اصفهان 
محمدباقر کالهدوزان، مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان 
گفت: ایستگاه آتش نشانى چهارباغ پایین با ارائه زمین 
توسط شهردارى منطقه یک و احداث توسط شهردارى 
منطقه سه با هزینه هشت میلیارد تومان از شهریورماه 
سال 1399 آغاز شده بود، روز چهارشنبه هفته جارى با 
هدف تأمین ایمنى غرب بازار اصفهان و ابنیه تاریخى و 
فرسوده و به عنوان یک پروژه شاخص به بهره بردارى 

مى رسد.

جذب خادم براى مساجد
حجت االسالم و المسلمین مجتبى کوچک زاده مدیر 
اجرایى رســیدگى به امور مساجد اســتان اصفهان در 
خصوص تعداد مساجد استان اصفهان تصریح کرد: در 
استان اصفهان پنج هزار مسجد وجود دارد که دو هزار 
و 500 مسجد از آن در شهرستان اصفهان و هزار و 200 
مسجد از آن در شهر اصفهان وجود دارد که از این تعداد 
حدود یک سوم فعال است. وى با اشاره به جذب خادمین 
مســاجد تصریح کرد: نقش خادم از امام جماعت کمتر 
نیست، ســعى مى کنیم با جذب اعتبار خادمان مساجد 
متأهل با حدود سنى 30 تا 50 سال را با حقوق اداره کار 

جذب کنیم.

اصفهان، رتبه اول
 تولید تخم مرغ 

مدیر امور طیور ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه اصفهان سال گذشته در 
ردیف دوم تولید تخم مرغ قرار داشــت، افزود: سال 
جارى با ایجاد ظرفیت هاى جدید استان اصفهان در 

رتبه اول تولید تخم مرغ کشور قرار گرفت.

خبر

در جلســه علنى دیروز (یکشنبه) شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان الیحه دوفوریتى تأمین منابع مالى خرید 53 دستگاه 

میدل باس به تصویب رسید.
محسن رنجبر، معاون مالى اقتصادى شهردار اصفهان در 
این جلســه اظهار کرد: تعداد ناوگان اتوبوســرانى در شهر 
باید به هزار دســتگاه افزایش یابد، بــراى تحقق این مهم 
بازسازى، نوسازى و خرید اتوبوس در دستور کار شهردارى 

قرار گرفته است.
وى با اشاره به خرید 53 دســتگاه میدل باس، افزود: براى 
استفاده از این دســتگاه در خیابان هاى شــهر دو ماه کار 
مطالعاتى، میدانى و فنى انجام شده است که پس از بررسى، 

تمام مطالعات مورد تأیید قرار گرفت.
معاون مالى اقتصادى شهردار اصفهان با بیان اینکه الیحه 
دوفوریتى خرید 53 دســتگاه میدل باس با توجه به تعداد 
محدود آن به شوراى اسالمى شهر تقدیم شد، خاطرنشان 
کرد: قیمت خرید هر دســتگاه میدل بــاس را در رایزنى با 

شرکت تولید کننده به حداقل رساندیم .
وى گفت: 26 دستگاه از 53 دســتگاه میدل باس در مسیر 
انتقال به اصفهان اســت و مابقى آنها تــا 10 روز آینده به 

شهر مى رسد.
رنجبر گفت: میدل باس به طول 5/8 متر ظرفیت استفاده 27 

مسافر به صورت نشسته و 15 نفر ایستاده را دارد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به ممنوعیت تردد 
موتورسیکلت ها در پیاده راه میدان امام (ره) شهر اصفهان بر 
لزوم همکارى مسئوالن، شهروندان و کسبه در اجراى این 

طرح تأکید کرد.
محمدرضا محمدى اظهار داشت: تردد موتورسیکلت ها در 
میدان تاریخى حضرت امام(ره) که محل تردد گردشگران 
داخلى و خارجى است به هیچ عنوان زیبنده پایتخت فرهنگ 

و تمدن ایران اسالمى نیست.
وى از اجراى طرح ممنوعیت ورود و تردد موتورسیکت در 
این میدان و برخورد قاطعانه با متخلفان خبر داد و افزود: تردد 
موتورسیکلت ها در این میدان به تهدیدى براى عابران پیاده 

تبدیل شده و گالیه و شکایت شهروندان در این خصوص را 
در پى داشته است. محمدى بیان کرد: با این حال رسیدگى 
و ساماندهى به وضعیت موجود نیازمند همت جمعى از جانب 
مسؤوالن شهرى، شهروندان و کسبه اى که در این میدان 
فعالیت دارند، است و باید همه در اجراى این طرح به پلیس 
کمک کنند. رئیس پلیس راهور استان اصفهان بر لزوم در 
نظر گرفتن پارکینگ هاى اطراف میــدان و محدوده بازار 
براى پارك موتورســیکلت ها به ویژه موتورسیکلت کسبه 
این میدان با شرایط ویژه تأکید کرد. وى خاطر نشان کرد: 
به شهروندان توصیه مى کنیم اخبار مربوط به این پلیس را 

از سایت خبرگزارى پلیس و رسانه هاى معتبر دریافت کنند.

ممنوعیت تردد موتورسیکلت 
در میدان امام(ره) 

ورود «میدل باس» به 
خیابان هاى اصفهان رسمى شد

اســتاندار اصفهان در رابطه با اجراى طرح بندر خشک در 
اصفهان گفت: یکى از پروژه هایى که پیشران اقتصاد استان 

به شمار مى رود پروژه بندر خشک است.
علیرضا مرتضوى در نشســت سه ســاعته خود در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به ســئوال« نصف جهان» مبنى بر 
اینکه چند سال پیش موضوع بندرخشک مطرح شد اما بعد 
از مدتى به سرانجام نرسید. با توجه به مشکالت خشکسالى 
در اصفهان و با اهمیت بودن این پروژه آیا برنامه جدیدى 
در قبال آن در دست اجراست یا خیر؟ گفت: این پروژه یکى 
از پروژه هاى پیشران اقتصادى در استان اصفهان به شمار
 مى رود و در این زمینه در حوزه راه آهن کشــور رایزنى و 
مذاکراتى کرده ایم و قرار اســت در معاونت حمل و نقل 
کشور این مسئله حل شود و دستورات الزم صادر شود تا 
بتوانیم دسترســى ویژه و اتصال پیوسته اى را به سیستم 
ریلى کشور داشته باشیم و با متقاضیان بندر خشک و منطقه 
ویژه اقتصادى در اصفهان نیز جلساتى داشتیم و قرار است 
با نگاهى ویژه به آینده این طرح در اصفهان عملیاتى شود. 
اســتاندار اصفهان همچنین در پاســخ به ســئوال دیگر 
«نصف جهان» مبنى بــر اینکه نقاط بى دفاع شــهرى 
آســیب هاى زیادى را به اصفهان وارد مى کنند و این در 
حالى است که اصفهان شهر مهاجرخیزى به شمار مى رود 
و بالطبع نقاط بى دفاع شهرى هم در حال گسترش است 
و در این رابطه استاندارى چه تدابیرى اندیشیده است بیان 
کرد: موضوع حاشیه نشینى را در قرارگاه محرومیت زدایى 
دنبال مى کنیــم تا یک نــگاه هم افــزا و هدفمند براى 
ظرفیت هاى استان به وجود آوریم و براى حاشیه هاى شهر 
برنامه ریزى هایى انجام شده که درحال اجراست و تالش 
مى کنیم از طریق قرارگاه محرومیت زدایى و اعتبارات ملى 

و استانى، عملکرد این قرارگاه را تقویت کنیم.
وى افزود: در این رابطه نگاه هدفمندى را در حاشیه شهر 
برنامه ریزى و اجرا مى کنیم و بر همین اساس تا کنون 75 
میلیارد تومان بر اساس اعتباراتى که در حوزه  اعتبارات ملى 

پرداخت مى شود مشخص شده است.

مجوزهایى که 3 ماهه گرفته شد
استاندار اصفهان در بخش دیگرى از سخنان خود در رابطه 
با انتقال آب از جنوب اســتان نیز بیان کرد: برنامه ریزى و 
زیرســاخت هاى الزم براى اجراى این پروژه با همکارى 
وزارت نیرو آغاز شــده و مجوزهایى که دیگر شهرها در 
عرض سه سال دریافت مى کردند ما توانستیم سه ماهه 

بگیریم. 
مرتضوى ادامه داد: ساماندهى محور زاینده رود و مسائلى 
چون برداشت هاى غیر مجاز از باالدست در غرب استان 
و همچنین چاه هاى غیر مجاز در دســتور کار طرح جامع 
احیاى زاینده رود اســت و در حال پیگیــرى این موضوع 

هستیم.
استاندار اصفهان در ادامه با اشــاره به طرح بن بروجن نیز 
گفت: این طرح مخالف مصوبات شوراى عالى آب است و 
به همین خاطر این پروژه در حوضه آبریز در استان اصفهان 
متوقف شد ولى در استان چهار محال مجدداً پیگیرى شد. 
وى افزود: مشکالت اخیر آب چهارمحال و بختیارى ناشى 
از عدم ســاخت یک تصفیه خانه مناسب است و از این رو 
مجبور هستند از داشته هاى استان خودشان برداشت کنند 

و ربطى به حوضه آبریز زاینده رود ندارد.
وى تصریح کرد: سیاست استان اصفهان هر گونه بارگذارى 
جدید در زاینده رود را دست درازى به حق مردم اصفهان 

مى داند و ما با بارگذارى جدید مخالفیم.
استاندار اصفهان با اشاره به طرح احیاى دائمى زاینده رود 
نیز گفت: این طرح در مرحله نهایى و اجرایى شدن است، 
سیاست ما در حوزه آب این اســت که کمتر حرف بزنیم 
و بیشــتر کار کنیم و در این رابطه پیگیــرى مى کنیم اما 
دعوا نمى کنیم چرا که ممکن اســت با این مناقشات این 

طرح ها اجرایى نشود. 
استاندار اصفهان در ادامه در رابطه با سامانه دوم آبرسانى 
نیز اعالم کرد: سامانه دوم آبرسانى با پیگیرى هاى مختلف 
در هفتم مردادماه وارد مدار شد و با ظرفیت یک هزار و 600 

متر بر ثانیه کار خود را شروع کرد.
وى گفت: بهره بردارى بیشتر از پساب، تغییر الگوى کشت، 
بهره بردارى از کوهرنــگ3 و غیره از برنامه هاى مقابله با 

کم آبى است.
مرتضوى با اشاره به تغییر مدیریت اجرایى پروژه کوهرنگ 
3 گفت: مدیر این پروژه تغییر کرده است و به زودى علمیات 

اجرایى آن شروع مى شود.

نانى که در مشکالت آبى وجود دارد 
استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه نگاه حاکمیتى باید 
به شکلى باشد که مشکالت را حل کند اضافه کرد: آب براى 
خیلى ها نان دارد اما ما به دنبال اقناع سطوح مختلف و ایجاد 
فضاى گفتمانى هستیم تا مشکل حل شود بنابراین نمى 
خواهم مصاحبه هاى جنجالى انجام دهم و به دنبال حل 
مشکل زاینده رود هستم.  مرتضوى ادامه داد: امروز مدیریت 
در استان و حاکمیت به شدت به دنبال حل مشکالت آبى 
است اما بخشى از این امر نیز دست ما نیست؛ بنابراین، نمى 
خواهیم جنجال کنیم و اجازه مى دهیم تا شرایط به آرامى 
پیش برود.  استاندار اصفهان در ادامه با بیان اینکه ما وزارت 
نیرو را مکلف کرده ایم که همه پروژه هاى آبى اســتان را 

اجرایى کند، گفت: این امر باید در زمان خود اجرایى شود.

هر سال 50 هزار واحد مسکونى 
باالترین مقام اجرایى استان همچنین با اشاره به اینکه طى 
یکســال اخیر دو هزار کالس درس بازسازى و بهسازى 
شــده و از این طریق توانســته ایم خدمــات خوبى را در 
مناطق محروم داشته باشیم،گفت: در سفر استانى ریاست 
جمهورى در حوزه راهدارى استان اصفهان نیز چهار هزار 
میلیارد تومان با  27قرارداد در حوزه راهدارى در اســتان 
اصفهان در زمینه راهسازى هاى جدید در دستور کار قرار 
گرفت. وى بیان کرد: این تصمیمات در راستاى محرومیت 
زدایى انجام گرفته است. استاندار اصفهان در ادامه در رابطه 
با نهضت ملى مســکن نیز گفت: بیش از 230 هزار واحد 
مسکن باید طى چهار سال آینده در دستور کار قرار گیرد و 
در این شرایط باید هر سال 50هزار واحد مسکونى بسازیم، 
با توجه به اینکه در این رابطه 420 هزار نفر ثبت نام کرده 
بودند که از این تعداد 140 هزار نفر از استان در نهضت ملى 

مسکن حائز شرایط بودند و ثبت نام قطعى شده اند.
وى با بیان اینکه 70 درصد از زمین هاى اقدام ملى مسکن 
در استان اصفهان تعیین تکلیف شده است، افزود: براى 20 

هزار واحد نیز پروانه ساختمان واگذار شده است.

برخى طرح ها در دولت سیزدهم شاهکار 
بود

استاندار با اعالم اینکه در این دوران برخى از فعالیت هایى 
که انجام شد شــاهکارهایى بود که در معاونت عمرانى، 
مجموعه شهردارى، بنیاد مسکن و غیره انجام شد و گره 
هاى چند دهه اخیر تعیین تکلیف شد بیان کرد: برخى از 
مشــکالت مثل على آباد کلنگان که قریب به  47 سال 
مشکل بغرنجى شده بود به ســرعت برنامه ریزى شد و 

تصمیم گیرى و اسباب رضایت را ایجاد کرد.
مرتضوى در خصوص مرمت گنبد مســجد امام (ره) نیز 
گفت: این امر مورد اعتراض ما هم هست و اگر خبطى در 
این زمینه صورت گرفته باید پیگیرى شود. اما بر اساس 
گزارش اداره کل میراث فرهنگــى در دولت جدید حتى 

یک کاشى هم اضافه نشده است.
وى تأکید کرد: داشتن طرح مناسب براى مرمت درمانى 
مسئله اى است که باید به دنبال آن باشیم و در این رابطه 
از میراث فرهنگى خواسته ایم که این موضوع را بررسى 
کند ولى هنوز گزارشى در این رابطه به ما ارائه نشده است.

درباره فوالد مبارکه
استاندار اصفهان در زمینه انتشــار اخبار اخیر مربوط به 
تحقیق و تفحــص مجلس از  فــوالد مبارکه نیز گفت: 
اصل موضوع تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه را مبارك 
مى دانم، اما فــوالد مبارکه یک مجموعــه توانمند و از 
افتخارات جمهورى اسالمى است و اگر تخلفى صورت 
مى گیرد نباید نــگاه ما را به این ظرفیت عظیم کشــور 

عوض کند.
وى ادامه داد: اینکه یک مســئله جزیى را بزرگش کنیم 
و بگوییم همه دارند مى خورند و مى برند حرف درســتى 
نیست. استاندار اصفهان با اشاره به اینکه گاهى جاى متهم 
و مدعى عوض و خوراکى براى الشــخورهاى بیرون از 
مرزها فراهم مى شود که هستى ما را هدف قرار داده  است 
تأکید کرد: البته منکر مشکل نیستیم و حتماً مشکلى بوده 
که در مجلس تحقیق و تفحص مطرح شده، اما این نباید 

باعث نادیده گرفته شدن ظرفیت هاى بزرگ کشور شود.
مرتضوى با بیــان اینکه گاهى بــه مجموعه اى حمله 
مى کنند تا کشور را از وجود یک ظرفیت بى بهره کنند و 
باید از آن مراقبت کنیم تأکید کرد: در این باره چون بررسى 
نکرده ام اظهار نظر نمى کنم، اما اگر دستگاه قضا تخلفى را 
تشخیص داد، درخواست برخورد قاطعانه داریم تا سرمایه 

اجتماعى مان از دست نرود. 

بازگشــت 219 بنگاه تولیدى به چرخه 
تولید

استاندار اصفهان در ادامه با اعالم اینکه رئیس جمهور در 
شرایطى دولت را تحویل گرفت، گفت: اوضاع نابسامانى 
در اقتصاد داشتیم و بسیارى از بنگاه هاى تولیدى تعطیل 
شده بودند اما با تشکیل ستاد تسهیل استان توانستیم 219 
بنگاه تولیدى را به چرخه تولید بازگردانیم و همچنین در 
این رابطه 950 واحد تولید و کشــاورزى هم رفع مشکل 

شدند و به عرصه تولید بازگشتند.
وى ادامه داد: از این طریق شــش هزار نفر اشــتغالزایى 
شــدند و هفت هزار میلیارد تومان نیز سرمایه در گردش 

پرداخت شد.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه موضوع آب را پیگیرى مى کنیم اما با کسى دعوا نمى کنیم؛

آب براى خیلى ها نان دارد

حوادث پشت سکوت مکانیزه ها 
نصف جهان    یکــى از گالیه هاى شــهروندان در 
خیابان کاوه این روزها خاموش بــودن پل مکانیزه 

این منطقه است.
برخى از شهروندان اعالم مى کنند که یکى از پل هاى 
عابر پیاده مکانیزه مقابل ایستگاه متروى کاوه همواره 
خاموش بوده و به علت اینکه این منطقه با تردد انبوه 
وسایل حمل و نقل عمومى و مسافربرى مواجه است 
ممکن اســت حوادث و تصادفات جدى رخ بدهد و 
مى طلبد که مسئوالن نسبت به برقرار بودن این پل 

مکانیزه اقدامات الزم را انجام دهند. 

خاموش بودن یا خرابى پل عابرپیاده مشــکالتى را 
براى شهروندان ایجاد کرده است؛ آنها مى گویند با 
توجه به اینکه این پل محل تردد بسیارى از شهروندان 
به دلیل وجود مراکز مهم در اطراف آن است، کارکرد 

صحیح پله برقى این پل الزم و ضرورى است.
با توجه به اینکه پل هاى مکانیزه در راستاى افزایش 
ضریب ایمنى شــهروندان و عابر پیاده در خیابان ها 
احداث مى شود خاموش بودن آنها باعث مى شود که 
افراد مسن و سالمندان نتوانند به خوبى از این پل ها 

استفاده کنند.

آغاز به کار گشت هاى منع ساخت و ساز 
در حریم مشکات

نصف جهان    شــهردار مشــکات از آزادســازى و 
بهسازى اراضى «خیابان انقالب» تا پایان سالجارى 
خبر داد و گفت: 1200 مترمربــع از اراضى خیابان 
انقالب با اعتبارى بالغ بر 20 میلیارد ریال آزادسازى 
شد و آزاد سازى تمام این معبر تا پایان امسال انجام 

مى شود.

پیراینده همچنین در بخش دیگرى از ســخنانش 
به ساماندهى و نظارت بیشتر بر ساخت  و سازهاى 
حریم شهرمشکات اشــاره کرد و ادامه داد: تشکیل 
گشت مشترك جهاد کشاورزى و شهردارى جهت 
جلوگیرى از ساخت  وســازهاى غیرقانونى و تبادل 

اطالعات مشترك نیز آغاز شده است.

نگاه روز

مریم محسنى
مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان در آخرین روزهاى مانده به مردادماه از شستشوى 
درختان و درختچه هاى سطح شهر به واسطه آلودگى هواى 

اصفهان خبر داده بود.
مجید عرفــان منش همچنین اعالم کــرده بود که این 
موضوع مى تواند به شادابى درختان و کنترل نسبى برخی 

از آفات مستقر بر روى برگ ها، کمک کند.

این در حالى اســت که با اینکه قرار بود این روش موجب 
کاهش حداقل یک نوبت سمپاشى و کاهش آلودگى هاى 
زیست محیطى شــود اما تا کنون که یک ماه و اندى از 
گفته هاى این مدیر مى گذرد خبرى از شستشوى درختان 
اصفهان نشده است.  این ها همه در حالى است که با وجود 
خشکسالى و کمبود بارش ها در اصفهان و آالینده هایى 
که وجود دارد، درختان اصفهان اکنون با وضعیت نامناسبى 

روبه رو بوده و نیازمند رسیدگى بیشتر هستند.

درختان اصفهان همچنان چشم انتظارند 

دریا قدرتى پور همیشه پاى یک زن در میان است
نصــف جهــان    اگر بــراى اولین روزهــاى هفته
 برنامه اى ندارید و فیلم دیــدن را ترجیح مى دهید 
بهتر است سرى به ســینما سپاهان اصفهان بزنید. 
این ســینما در اکران روز دوشنبه خود، فیلم ابلق به 
کارگردانى نرگس آبیار جدیدترین ساخته کارگردان 
زن ســینماى ایران را بر پرده دارد. فیلمى که راهى 

سى و نهمین جشنواره فیلم فجر هم شد.
این فیلم قصه اى از جنس مشکالت و معضالت یک 

زن در جامعه را به تصویر مى کشد و الناز شاکردوست 
که تجربه همکارى با نرگس آبیار را در شبى که ماه 
کامل شد داشت، بار دیگر در ابلق نقش اصلى قصه 
این فیلم را بازى میکند. این فیلم امروز در ســانس 
مختلف سینما سپاهان از ســاعت 10 و نیم صبح 
تا 11 و ربع روى پرده است و به نظر مى رسد مانند 
ساخته هاى قبلى نرگس آبیار مى تواند نظرات مثبت 

زیادى از مخاطبان را دریافت کند.

افتتاح زیرگذر«جرم افشار» شهرضا تا یک ماه آینده 
نصف جهان   شهردار شهرضا از تکمیل زیرگذر«جرم 
افشــار» تا یک ماه آینده خبــر داد و گفت: با بهره 
بردارى از این زیرگذر، شــاهد کاهش تصادفات در 

این محور خواهیم بود.
حبیب قاســمى همچنین به افزوده شدن دستگاه 
هاى جدید بازى به شهربازى شهرضا اشاره کرد 

و ادامــه داد: با توجه به این که ســالیان متمادى 
امکانات ســرگرمى، هیجانى و بازى به مجموعه 
وسایل شهربازى شهرضا اضافه نشده است، این 
شهردارى در نظر دارد دســتگاه هاى جدید بازى 
براى رده ســنى جوانان، بزرگســاالن و کودکان 

خریدارى کند.

بورس تحصیلى متقاضیان رشته گردشگرى در نطنز
نصف جهــان    حســین بوجارى، رئیس دانشــگاه 
آزاد اســالمى واحد نطنز از بورس تحصیلى کامل 
متقاضیان رشته گردشــگرى خبر داد و بیان کرد: 
عالقه  مندان به ادامه تحصیل در رشــته کاردانى 
حرفه  اى گردشــگرى در این دانشــگاه به صورت 

کامل بورسیه تحصیلى مى شوند.

وى افزود: واحد دانشــگاهى نطنز به عنوان قطب 
گردشگرى شمال اســتان اصفهان و نیز به منظور 
رشــد و تعالى گردشــگرى در شهرســتان نطنز، 
عالقه مندان به ادامه تحصیل در رشــته کاردانى 
حرفه اى گردشــگرى را به صــورت 100 در صد 

بورسیه تحصیلى مى  کند.

رئیس اتحادیه اغذیه و ساندویچ فروشــان اصفهان با 
اشاره به افت 50 درصدى فروش در این صنف، گفت: 
افزایش قیمت ســاندویچ موجب ریزش 70 درصدى 

واحدهاى این صنف و تعطیلى آنها شده است.
مرتضى اساســى گفت: قیمت انواع ســاندویچ در دو 
مرحله گران شــد؛ در یــک مرحله ابتــدا قیمت نان 
ســاندویچى و از ســوى دیگر قیمت مواد اولیه بیش 
از انتظار افزایش یافت. از ســوى دیگر، دو برابر شدن 

افزایش قیمت اجاره بها، موجب گرانى ساندویچ شد.
اساســى افزود: در حال حاضر قیمت همبرگر با 100 
گرم گوشت 45 هزار تومان و فالفل 6 قرصه 25 هزار 

تومان، است.
وى تصریح کــرد: درمجموع قیمت انواع ســاندویچ 
نسبت به پیش از گرانى ها بیش از 100 درصد افزایش 
یافته و به دلیل باال رفتن قیمت ها، کیفیت ســاندویچ 

کاهش یافته است.

فروش ساندویچ در اصفهان 50 درصد افت کرد
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یکى از بهتریــن مزایاى تلفن همــراه اندرویدى این اســت که 
روش هاى نامحدودى براى سفارشى ســازى موبایل در دسترس 

شماست.
 یکى از بهتریــن مزایاى تلفن همــراه اندرویدى این اســت که 
روش هاى نامحدودى براى سفارشى ســازى موبایل در دسترس 
شماست. درحالى که iOS همیشــه ازنظر ظاهر و احساس آن قفل 
مى ماند، اندروید به شما این اجازه را مى دهد که پیکسل به پیکسل 
دستگاه را تغییر دهید و سفارشى سازى کنید. روش هاى زیادى وجود 
دارد که با استفاده از آن ها مى توانید گوشى قدیمى خود را تغییر دهید 
و درنتیجه احساس کنید که گوشــى جدیدى خریده اید. به همین 
دلیل، ما در این مقاله شما را با چند راهکار آشنا مى کنیم تا از طریق 

آن ها داشتن یک موبایل خاص را تجربه کنید.

تصویر پس زمینه را تغییر دهید
شما زمان زیادى از روز را به خیره شدن به تصویر پس زمینه گوشى 
مى گذرانید. بنابراین، مهم است براى آن تصویرى را انتخاب کنید 
که دوست دارید. وقتى تصویرى را انتخاب مى کنید مى توانید آن را 
به عنوان پس زمینه صفحه اصلى، صفحه قفل یا هر دو قرار دهید. 
بسیارى از گوشى هاى جدید مجموعه جالبى از تصاویر پس زمینه 

را در اختیار شــما قرار مى دهند که یکى از این 
گوشى ها، گوشى وان پالس است. براى 
خرید بهترین موبایل وان پالس با قیمت 

مناســب کمى تحقیق کنید. عالوه بر 
این، شما مى توانید تصاویر خود را نیز 
براى پس زمینه گوشى بارگذارى کنید.

ابزارك ها را امتحان کنید
ابزارك ها یا ویجت ها نه تنها مى توانند 
صفحه اصلى گوشى شما را جالب تر 
کنند، بلکه مى توانند بسیار مفید نیز 
باشند. براى مثال، ابزارك تقویم، 
برنامه آینده شما را نشان مى دهد 
و ابزارك پخش کننده رسانه شما 
را از جابه جا شدن میان برنامه ها 
نجات مى دهــد. براى اینکه 
به ابزارك ها دسترسى پیدا 
کنید، انگشت خود را روى 
یک ناحیه خالى از صفحه 
نگــه داریــد و وقتى 
قســمت ابزارك هــا 
ظاهر شد بر روى آن 

ضربه بزنید.

یک النچر جدید نصب کنید
اپلیکیشــن هاى النچر، مســئولیت صفحه اصلى گوشى، کشوى 
اپلیکیشــن ها، آیکون هاى اپلیکیشــن ها و موارد دیگر را به عهده 
مى گیرند. آن ها اندرویــد را به صورت بصرى اصــالح مى کنند و 
مجموعه اى از گزینه هاى سفارشى ســازى جدید را در اختیار شما 
قرار مى دهند. در حال حاضر، چند النچر عالى در دســترس است 
که مى توانند به راحتى ظاهر سیستم عامل گوشــى را تغییر دهند. 
 Nova Launcher، Evie Launcher، :برخى از آن ها عبارت اند از

.Action Launcher و Lawnchair

صفحه اصلى گوشى را دوباره مرتب کنید
چه النچر نصب کرده باشــید چه نه، اندرویــد در مورد چیدمان 
آیکون هاى اپلیکیشن ها، میانبرهاى وب و ابزارك ها در صفحه 
اصلى، انعطاف زیادى نشان مى دهد. کافى است که بر روى هر 
آیکون ضربه بزنید و سپس براى جابه جا کردن، آن را نگه دارید 
و بکشید. به یاد داشته باشید که گوشى شما مى تواند چند صفحه 
اصلى داشته باشد که با کشیدن به سمت راست مى توانید آن ها را 
مشاهده کنید. عالوه بر این، اگر مى خواهید پوشه اى از آیکون هاى 
برنامه ها ایجاد کنید کافى اســت یکى از آن هــا را روى دیگرى 
بکشــید تا فولدر ایجاد شــود. نام فولدر را نیز خودتان مى توانید 

تعیین کنید.

برنامه هاى پیش فرض را تغییر دهید
اندروید به شما امکان مى دهد برنامه هاى پیش فرض را براى 
کارهایى مانند باز کردن ایمیل، صفحــات وب و فایل هاى 
رســانه انتخاب کنید. بنابرایــن، اگر برنامــه ایمیل، مرورگر 
وب یا پخش کننده رســانه اى را 
ترجیح مى دهید که اندروید براى 
شــما انتخاب نکرده است، 
مى توانید آن را به راحتى 
تغییر دهیــد. براى این 

کار الزم است 
قســمت  به 

Settings و ســپس Apps and notifications و پــس از آن، 

Advanced و Default apps بروید.

کنترل صداها را در دست بگیرید
ممکن است زیاد به صداى نوتیفیکیشن هاى گوشى خود توجه 
نکنید اما اگر مى خواهید موبایلى خاص داشته باشید یکى از بهترین 
راه ها براى سفارشى سازى گوشــى، تغییر صداهایى است که از 
گوشى منتشر مى شود. در موبایل خود مطمئنا با گزینه هاى زیادى 
براى تغییر صداى گوشى مواجه مى شوید اما اگر هیچ یک از آن ها 
را دوست نداشته باشــید حتى مى توانید گزینه هایى که خودتان 
دوست دارید را اضافه کنید. براى تغییر صداى گوشى کافى است 
که به بخش Sound در Settings گوشى بروید و در آنجا صداى 

نوتیفیکیشن ها و تماس ها را تغییر دهید.

تنظیمات تم را بررسى کنید
اندروید تم هاى مختلفى را در اختیار شما قرار مى دهد که بسته به 
سالیق و عالقه خود مى توانید از میان آن ها تم گوشى خود را انتخاب 
کنید. از سوى دیگر، ممکن است با توجه به نوع گوشى اى که دارید 
تم هایى که در دسترس شــما قرار مى گیرند متفاوت باشند. براى 
 Settings، اینکه بتوانید تم گوشى را تغییر دهید مى تواند در بخش
 Styles را انتخاب کنید و در قسمت Advanced و سپس Display

and wallpapers مى توانید تغییرات موردنظر خود را در زمینه 

شکل و رنگ آیکون ها، فونت ها و تصویر پس زمینه ایجاد کنید.

از حالت تاریک استفاده کنید
در حال حاضــر، اندروید تم تاریک را نیز در دســترس کاربران 

خود قرار داده اســت. این 

حالت مى تواند در ظاهر گوشــى شما بســیار موثر باشد و حتى در 
برخى مواقع، از چشم هاى شما در برابر فشــار و خستگى مراقبت 

کند.
 Settings، Display براى انتخاب این حالت الزم است در بخش 
را انتخاب کنید و از این قسمت، بر روى Dark theme ضربه بزنید. 
حتى مى توانید براى فعال کردن آن زمان بندى را انتخاب کنید. این 
ویژگى به این صورت است که گوشــى در برخى ساعات به حالت 

تاریک تغییر کند.
گوشى samsung galaxy a۳۲   یکى از گوشى هایى است که از 
چنین ویژگى اى برخوردار است. گوشى A۳۲s که از ۴G پشتیبانى 
مى کند یکى از گوشــى هاى مقرون به صرفه سامسونگ است که 
در مقایســه با مشــخصات و ویژگى هایى که دارد از قیمت خوبى 
نیز برخوردار اســت. بااین حال، قبل از خرید آن، قیمت روز موبایل 

را بررسى کنید.

گوشى اندرویدى خود را روت کنید
براى اینکه به نهایت سفارشى ســازى دســت پیدا کنید، تنها یک 
گزینه در اختیار شــما مى ماند و آن روت کردن است. اگرچه روت 
کردن یک فرایند فنى است و گارانتى گوشى را از بین مى برد اما به 
شــما این آزادى را مى دهد که هر کارى که دوست دارید با گوشى 

انجام دهید.
 به یاد داشته باشــید که این کار را با مسئولیت 
خودتان انجام مى دهیــد. بنابراین، قبل 
از تصمیم گیــرى در این مــورد، مزایا و 
معایب روت کردن گوشى را به خوبى 

بررسى کنید.
درنهایت، اگر از گوشــى اى که 
اکنون دارید خسته شده اید الزم 
است بدانید همیشه براى داشتن 
یک گوشــى جدید، نیازى نیست که 
یک گوشى نو تهیه کنید. گاهى اوقات 
با استفاده از برخى راهکارها مى توانید 
ظاهر متفاوتى را به گوشى بدهید و 
درنتیجه یک موبایل خاص داشته 
باشید. راهکارهایى که در این 
مقاله مطرح شــد مى تواند 
در این زمینه براى شــما 
بســیار مفید باشد و به 
شما کمک کند که از 
کار کردن با گوشى 
خود لذت بیشترى 

ببرید.

آموزش این که چکار کنیم هنگام عضویت مخاطبین در تلگرام، هشدار 
دریافت نکنیم را در این گزارش بخوانید.

تلگــرام یک پلتفــرم مرجع بــراى برنامه هــاى پیام رســانى فورى 
از جمله واتســاپ اســت. این پلتفــرم به کاربــران اجــازه مى دهد 
پیام هــا را حــذف یــا ویرایش کننــد و فایل هــاى پیوســت بزرگ

 ارسال کنند.

 در ژوئن امسال، تلگرام ســطح پریمیوم خود را با ویژگى هاى متعددى 
از جمله امکان پیوستن به 1000 کانال تلگرام و آپلود فایل ها تا سقف 4 

گیگابایت، راه اندازى کرد.
وقتى هر یک از مخاطبین شــما به پلتفرم مى پیوندنــد، برنامه اعالنى 
را ارســال مى کند. در صورتى که این اعالن ها شــما را اذیت مى کنند، 

مى توانید آن ها را خاموش کنید.

مراحل غیرفعال کردن اعــالن عضویت مخاطب در 
تلگرام

مرحله 1: برنامه تلگرام را باز کنید و به تنظیمات بروید
 " (Notifications & Sounds) مرحله 2: روى "اعالن هــا و صدا هــا

ضربه بزنید
مرحله 3: "هشدار عضویت مخاطب (Contact joined Telegram) " را 

در تب رویداد ها (Events) غیرفعال کنید
این گزینه ارســال اعالن هاى عضویت مخاطبین در تلگرام را متوقف 
مى کند، با این حال، نکته مهم اینجاســت، وقتــى مخاطبى به پلتفرم 
مى پیوندد، تلگرام همچنان پیام هاى درون چت را ارسال مى کند. به گفته 
توسعه دهندگان XDA، تلگرام تنظیماتى براى جلوگیرى از هشدار هاى 

درون چت ندارد و به جز حذف دستى آن ها راهى وجود ندارد.

ویندوز داراى رمزگذارى داخلى قوى براى محافظت از فایل ها و پوشه هاى 
شما با رمز عبور است.

گزینه رمزگذارى وینــدوز کمک مى کند تا داده هاى موجــود در فایل ها و 
پوشه هاى شما را ایمن کنید. فایل یا پوشه محافظت شده با رمز عبور توسط 
شما یا شخصى که رمز عبور شما را مى داند باز مى شود. همچنین مى توانید 
مالکیت شخصى فایل یا پوشه را به اشتراك بگذارید و این عمل کامًال قابل 

برگشت است.

مزایاى رمزگذارى فایل
از پوشه ها و فایل هاى کارى خصوصى خود محافظت کنید.

پس از گذاشتن رمز عبور روى آنها، فایل ها را با دیگران به اشتراك بگذارید. 
این کار دسترسى به فایل ها را فقط براى کاربرانى که رمز عبور را دارند محدود 

مى کند.
شما تنها فردى هستید که به فایل ها و پوشه هاى خود دسترسى دارید.

1.به مدیر فایل بروید و فایل یا پوشه اى را که مى خواهید با رمز عبور محافظت 
کنید انتخاب کنید.

 "Properties" 2.براى باز کردن منوى کشویى کلیک راست کرده و گزینه
را انتخاب کنید.

3.در " general tab"، روى دکمه " advanced" کلیک کنید.
کادر   ،«compress or encrypt attributes  » منــوى  4.در 
 «OK» را عالمــت زده و دکمه «encrypt contents to secure data »

را بزنید.
5.بر روى دکمه " Apply" کلیک کنید.

6.گزینه «encrypt the file only» را از منوى پاپ آپ انتخاب کنید و دکمه 
«OK» را بزنید.

7.دوباره روى دکمه "OK" کلیک کنید و ویژگى ها را ببندید.
8.یک قفل در فایل یا پوشه محافظت شده با رمز عبور شما مشاهده مى شود.
1.براى رمزگشایى یک فایل یا پوشه، کافى است روى آن راست کلیک کنید.

2.از منوى کشویى، "Properties" را انتخاب کنید.
Advanced".3" را از منو انتخاب کنید.

4.عالمت تیک کنار « Encrypt contents to secure data» را بردارید.
5.دکمه هاى OK و Apply را بزنید.

اعالن عضویت مخاطبان در تلگرام را چگونه غیرفعال کنیم؟

راهکارهایى براى داشتن یک موبایل خاص و کارآمد

نحوه محافظت از فایل ها 
در ویندوز با رمز عبور

زمانى که کسى از استورى هاى شما اسکرین شات بگیرد، اینستاگرام بهتان 
اطالع نمى دهد، البته اگر شما از تصویر ناپدیدشونده اى که در چت براى شما 

فرستاده اند، اسکرین شات بگیرید، اینستاگرام به آن کاربر اطالع مى دهد.
 اسکرین شات گرفتن به شما اجازه مى دهد تا تصویرى از مطلبى که دیده اید 
داشته باشید، اما در اینســتاگرام، این کار گاهى نقض حریم خصوصى به 
شمار مى رود، به خصوص اگر کاربرى بخواهد آن مطلب را بعدا پاك کند. 
اما آیا راه هایى وجود دارد که به شما نشان دهد چه کسى از محتواى صفحه 

اینستاگرام شما، اسکرین شات گرفته اســت؟ یا اگر کسى از استورى شما 
اسکرین شات بگیرد، اینستاگرام به شما اطالع مى دهد؟

اینستاگرام پر از محتواى تصویرى است و اگر بدانید دیگران بدون آگاهى 
شــما، از تصاویر و ویدیوهایتان، اسکرین شات مى گیرند، کمى آزاردهنده 
است. البته متاسفانه اینستاگرام در حال حاضر اگر کسى از استورى شما، 
اسکرین شــات بگیرد، بهتان اطالع نمى دهد؛ این اتفــاق درباره تمامى 
پیام هاى شخصى، پست هاى اینستاگرامى، ریلز و هر محتواى دیگرى در 

این پلتفرم صدق مى کند.تنها زمانى که اینستاگرام به شما اطالع مى دهد 
که کسى اسکرین شات گرفته، در چت  شــخصى است؛ هرچند در همان 
چت هاى شخصى هم مى توان از تمامى پیام ها بدون اینکه طرف مقابل 
مطلع شود، اسکرین شــات گرفت، اما تنها زمانى اسکرین شات گرفتن را 
اطالع مى دهد که با دکمه دوربین که در پایین صفحه اینستاگرام وجود دارد، 
عکسى بگیرید و آن را بفرستید. این بدین خاطر است که ارسال این تصاویر 
زودگذر، طورى طراحى شده که تنها یک یا دو بار دیده شوند و نه بیشتر و 

به همین خاطر، اگر کسى از این تصاویر اسکرین شات بگیرد، اینستاگرام 
اطالع مى دهد.

براى فهمیدن روند این کار، به صفحه چت خــود با یکى دیگر از کاربران 
اینستاگرام بروید و دکمه آبى دوربین در پایین صفحه را بزنید، یک عکس 
بگیرید و آنگاه گزینه هــاى ALLOW REPLAY (اجازه پخش مجدد) و 
VIEW ONCE (یک بار تماشا) را انتخاب کنید و در این حالت اگر طرف 

مقابلتان از این استورى اسکرین شات بگیرد، اینستاگرام به شما نوتیفیکیشن 

مى دهد.
به عالوه شــما یک آیکون شــبیه دایره بارگیرى در کنار عکس هایى که 
از آنها اسکرین شــات گرفته شــده، دیده مى شــود و این آیکون؛ دائمى 
اســت. البته این فرآیند براى تصاویرى که از گالرى خود در چت ارســال 
کنید، صــدق نمى کند و ایــن تصاویر، ماننــد یک پیام عــادى در نظر 
گرفته شــده و در صورت اسکرین شــات گرفتن، به شــما نوتیفیکیشن 

داده نمى شود.

اینستاگرام اسکرین شات ها را لو مى دهد؟

 گوشى هاى جدید مجموعه جالبى از تصاویر پس زمینه 
ننناین ر شــما قرار مى دهند که یکى از

 گوشى وان پالس است. براى 
ین موبایل وان پالس با قیمت 

کمى تحقیق کنید. عالوه بر 
ززززززززنیزیز مى توانید تصاویر خود را
دددیدیدنیدیدیددد. مینه گوشى بارگذارى ک

دکنید رك ها را امتحان
ندندنننننندندند ا ویجت ها نه تنها مى توا
ررررر ترر لى گوشى شما را جالب
 مى توانند بسیار مفید نیز 
ى مثال، ابزارك تقویم، 
ه شما را نشان مى دهد 
خش کننده رسانه شما 
 شدن میان برنامه ها
دهــد. براى اینکه
ها دسترسى پیدا
شت خود را روى
 خالى از صفحه 
یــد و وقتى
بزارك هــا 
ر روى آن 

د.

برنامه ها ایجاد کنید کافى اســت یکى از آن هــا را روى دیگرى 
بکشــید تا فولدر ایجاد شــود. نام فولدر را نیز خودتان مى توانید 

تعیین کنید.

برنامه هاى پیش فرض را تغییر دهید
مهامههاى پیش فرض را براى اندروید به شما امکان مى دهد برن
مانند باز کردن ایمیل، صفحــات وب و فایلهاى کارهایى

رســانه انتخاب کنید. بنابرایــن، اگر برنامــه ایمیل، مرورگر 
وب یا پخش کننده رســانه اى را 
رررترجیحمى دهید که اندروید براى 
شــما انتخاب نکرده است، 
را به راحتى مى توانید آن

تغییر دهیــد. براى این 
است  الزم کار
قســمت  به 

تم هایى که در دسترس شــما قرار مى گیرند متفاوت باشند. براى 
Settings،بخش ،اینکه بتوانید تم گوشى را تغییر دهید مى تواند در
Styles را انتخاب کنید و در قسمت s Advanced و سپس d Display

and wallpapers مى توانید تغییرات موردنظر خود را در زمینه

شکل و رنگ آیکون ها، فونت ها و تصویر پس زمینه ایجاد کنید..

از حالت تاریکاستفاده کنید
در حال حاضــر، اندروید تم تاریک را نیز در دســترس کاربران

داده اســت. این خود قرار

کردن یک فرایند فنى است و گارانتى گوشى را از بین مى برد ام
با گو مى دهد که هر کارى که دوست دارید نین آزادى را شــما ا

انجام دهید.
 به یاد داشته باشــید که این کار را با مسئول
خخودتان انجام مى دهیــد. بنابراین،
مز اینمــورد، تصمیم گیــرى در از
معایب روت کردن گوشى را به خو

بررسى کنید.
از گوشــى اى درنهایت، اگر
اکنون دارید خسته شده ایدال
استبدانید همیشه براى داش
یک گوشــى جدید، نیازى نیست
یک گوشى نو تهیه کنید. گاهى اوق
با استفاده از برخى راهکارها مى تو
به گوشىبدهی ظاهر متفاوتى را
درنتیجه یک موبایل خاص داش
باشید. راهکارهایى که در
مقاله مطرح شــد مى تو
در این زمینه براى شـ
بســیار مفید باشد
شما کمک کند ک
کار کردن با گو
خود لذت بیشت

ببرید.

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

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

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

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

ثبت اصفهان
ردیف ب :

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

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

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

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

سید اسداله موسوى/4/311  

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

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره نامه:  140160302006002746 – تاریخ ارســال: 1401/04/09 - برابر راى شماره 
2746 مورخ 1401/04/09 به شماره کالسه 1818 مالکانه آقاى/خانم عباس پریشانى فروشانى 
به شناسنامه شماره 1130020819 کد ملى 1130020819 صادره فرزند عباس در ششدانگ 
یکباب منزل مسکونى به مساحت 152,54 متر مربع پالك شماره 769 و 770 فرعى از 106 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب دفتر 593 صفحه 402 و دفتر 

الکترونیک 2398 و مالحظه نقشه ملک مالحظه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/05/31 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/15 – م الف: 1366470  – 

رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر – امیرحسین حسن زاده /5/261

آگهى اعالم ورشکستگى و دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
شماره نامه: 868/01 – تاریخ:1401/04/21 - به عموم بستانکاران شرکت نساجى کوثر دهق به 
شناسه ملى 10260263339 (با مدیریت آقاى محمدحسین خسروى دهقى) که حکم ورشکستگى 
وى طى دادنامه شماره 9409970369300672 مورخ 1394/06/07 توسط شعبه 11 دادگاه تجدید 

نظر اصفهان صادر و تاریخ توقف ورشکسته 1390/12/29 تعیین گردیده، ابالغ مى گردد:
اولین جلسه بستانکاران در تاریخ 1401/06/20 ساعت 10 صبح روز یکشنبه

در محل اداره تصفیه امور ورشکســتگى اصفهان واقع در چهارباغ باال – خیابان شهید نیکبخت 
تشکیل مى شود و کلیه بستانکاران و کسانى که ادعائى دارند و همچنین کسانى که با ورشکسته 
مزبور مسئولیت تضامنى دارند یا ضامن او هستند مى توانند در ساعت و روز مذکور در اداره تصفیه 

حضور بهم رسانند.
ضمنا اخطار مى شود:

1- کلیه بستانکاران و کســانى که هر گونه ادعائى علیه ورشکسته دارند باید ضمن اعالم ادعاى 
خود، ظرف دو ماه از تاریخ نشر آگهى اصل و رونوشــت گواهى شده مدارك خود را به اداره تصفیه 

تسلیم نمایند.

مدت ارسال مدارك براى بستانکارانى که در کشور هاى بیگانه اقامت دارند سه ماه مى باشد.
2- کسانى که به ورشکســته نامبرده، بدهى دارند باید ظرف مدت مذکور، خود را معرفى و ترتیب 

پرداخت بدهى خود را در وجه صندوق اداره تصفیه بدهند.
طبق ماده 24 قانون تصفیه بدهکاران مختلّف از این وظیفه، به جریمه نقدى معادل صدى بیست و 

پنج دین محکوم خواهند شد.
بعالوه دادگاه مى تواند عالوه بر جریمه نقدى بدهکاران مذکور را به حبس تادیبى از سه تا شش ماه 

نیز محکوم نماید.
3- کسانیکه به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است باید در ظرف مدت دو ماه مذکور اموال را 
تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند وگرنه هرحقى که نسبت به آن دارند سلب خواهد شد، مگر اینکه عذر 
موجهى داشته باشند. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/31 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/12 

– م الف: 1362729 - مستشار قضایى اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان –  بختیار /5/263

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008001381 - تاریخ ارســال نامه: 1401/04/29 نظر به اینکه سند 

مالکیت به شماره چاپى 180174 نسبت به تمامیت ششدانگ پالك ثبتى 2254 فرعى از 76 اصلى 
ثبت دفتر امالك به شماره 400 و صفحه 523 و شماره ثبت 66377 بنام عباسعلى عیوضى فرزند 
رحمت اله ثبت و سند صادر گردیده است. هم اکنون آقاى: عباسعلى عیوضى با ارائه درخواست کتبى 
به شــماره وارده 140121702008006297 مورخ 1401/04/29 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود ذیل شماره 8469 مورخ 1401/02/21 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 
347 شهرضا گواهى امضاء گردیده است مدعى است که سند مالکیت به دلیل مخدوش شدن از بین 
رفته است. لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى مى شود که هر کسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ 
کند تا صورت جلسه تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور 
سند المثنى طبق مقررات خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/05/31 - م الف: 1353990- سرپرست 
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کبد چرب محصول زندگى بى تحرك و تغذیه نامتوازن 
است که اگر به موقع به آن رسیدگى شود مى تواند بهبود 
یابد. اگر شــما هم این عالئم را در بدن خود مى بینید 
براى چک آپ و تغییر سبک اقدام کنید تا به دردسر هاى 
فیبروز و سیروز کبدى دچار نشوید. همین امروز دست 

به کار شوید!
هنگامى که چربى پنج تا ده درصد وزن کبد را بگیرد، 
به آن کبد چرب گرید یک مى گویند و اگر کبد وارد فاز 
التهابى شود به درجه دو مى رسد. فیبروز و سیروز کبدى 
مربوط به درجه 3 و 4 هســتند که ســالمتى فرد را با 

مخاطره اى جدى روبرو مى کنند.
کبد چرب محصول سبک زندگى پر سکون و پر خوراك 
است، پس طبیعى اســت وقتى نحوه خوردن اصالح 
شود، مشــکالت گوارشــى و کبد چرب نیز مدیریت 

خواهند شد.
دکتر الدن گیاهى متخصص تغذیــه و رژیم درمانگر 
در این رابطه گفت: «کبد نقــش کلیدى و مرکزى در 
متابولیسم قندها؛ چربى ها و پروتئین ها دارد. این عضو 
در واقع هم قند را ذخیره مى کند و هم آن را آزاد مى کند. 
محل تولید پروتئین هاى حامل کلسترول و بسیارى از 
فاکتور هاى سیستم ایمنى نیز است. ذخیره ویتامین هاى 
A D E، K به عهده کبد است و نقش بسیار کلیدى در 

سم زدایى دارد.»
نکته شگفت انگیزى که در خلقت این عضو بدن وجود 
دارد این است که کبد نقش باز ترمیمى باالیى هم دارد 
و در صورتى که ما فشار خارجى غیر طبیعى به آن وارد 
نکنیم با قدرت به حمایت از ما ادامه مى دهد، اما اگر این 
فشــار اضافه و دائمى آن را دچار مشکل کند، ما دچار 

کسالت خواهیم شد.

نشانه هاى چرب شدن کبد
خستگى- نفخ بیش از حد صبحگاهى - مشکالت 
هورمونى-یبوست-کاهش عملکرد سیستم ایمنى-

بیمار شدن مکرر.

پس اگر با این عالئم روبرو هســتید حتما به پزشک 
مراجعه کنید و عوامل موثر بر چرب شــدن کبد را در 
نظر بگیرید؛ دکتر الهام اخترى، متخصص طب سنتى و 
استاد دانشگاه گفت: «اگر عواملى را که به چرب شدن 

کبد مى انجامد حذف کنیم، کبد اصالح خواهد شد.»

عوامل تشدید کننده کبد چرب
مصرف زیاد ترشى، ماست و دوغ همراه غذا -مصرف 
زیاد خیار در فصول ســرد ســال-مصرف زیاد میوه و 
نوشــیدن آب روى میوه- مصرف زیاد غذا هاى سرخ 
شده مانند فســت فود و غذا هاى چرب- مصرف زیاد 
انواع سس، تنقالت شــور و چرب، انواع خوراکى هاى 
داراى نگه دارند- کــم مصرف کردن ســبزى و آرد 
سبوس دار-اســتفاده زیاد از غذا هاى غلیظ مانند کله 
پاچه، ساالد الویه، کنسروها، غذا هاى مانده-پرخورى و 
در هم خورى- عدم فعالیت روزانه و ورزش نکردن-دیر 
خوابیدن و شــب بیدارى-خوابیدن تــا ظهر یا خواب 
طوالنى بعد از ناهار-نوشــیدن آب یخ بعد ورزش، در 
استخر، ناشتا، میانه شب و... -استرس - مصرف غذاى 

پر حجم در ساعات انتهایى شب.
طبیعى اســت اگر این موارد از زندگــى روزمره حذف 
شوند اوضاع کبد بهبود خواهد یافت. دکتر گیاهى نیز 
افزود: «نکته مهمى که ما از متخصصین طب سنتى یاد 
گرفتیم این است که مخلوط کردن دارو هاى گیاهى و 
عرقیجات مشهور در درمان کبد با یکدیگر الزاما منجر 
به اثر بخشى بیشتر نمى شود! و درمان دارویى کبد چرب 

نیز در ویزیت حضورى و پیگیرى آن انجام مى شود.»
دکتر اخترى تاکید کرد: «نکته طالیى اصالح سبک 
زندگى و داشــتن فعالیت کافى بدنى و ورزش روزانه 
است؛ ورزشى که موجب تعریق و طپش قلب بشود کار 
کبد شما و همه بدن شما را به تدریج بهتر خواهد 

کرد.»

نتایج یک مطالعه توسط متخصصان دانشگاه "تولین" نشان 
مى دهد: افزودن نمک به غذا سر سفره مى تواند طول عمر را 

براى چند سال کاهش دهد.
 بر اساس مطالعه اى که متخصصان دانشگاه تولین در ایاالت 
متحده روى 500 هزار انگلیسى میانسال انجام دادند، مشخص 
شــد: افزودن نمک به وعده هاى غذایى سر سفره با مرگ زود 
هنگام مرتبط است.متخصصان دریافتند: همیشه افزودن نمک 
به غذا باعث کاهش بیش از دو سال امید به زندگى در مردان و 

یک سال و نیم در زنان مى شود. این شامل افزودن چاشنى در 
طول فرآیند پخت و پز نمى شود.

پروفسور لو چى از دانشکده بهداشت عمومى و طب گرمسیرى 
دانشــگاه تولین در نیواورلئان ایاالت متحده که هدایت این 
مطالعه را بر عهده داشت، گفت: طبق اطالعات من، مطالعه ما 
اولین مطالعه اى است که رابطه بین افزودن نمک به غذا و مرگ 

زودرس را ارزیابى مى کند.
حتى مقدارى کاهــش   در مصرف ســدیم از طریق افزودن 

نمک کمتر به غذا در ســفره یا خوددارى از این کار احتماال با 
مزیت هاى قابل توجهى براى سالمت همراه است.

این یافته ها بر اساس تحقیقاتى است که با حضور بیش از 500 
هزار شرکت کننده در مطالعه اى در انگلیس بدست آمده که به 
طور متوسط   9 ســال تحت نظر بودند. مشخص کردن دقیق 
میزان مصرف نمک دشوار است، زیرا بسیارى از خوراکى هاى 
فرآورى شده حاوى ســطح باالیى از نمک هســتند و اندازه 
گیرى مستقیم با آزمایش ادرار لزوما تصویرى فورى از میزان 

مصرف نمک ارائه نمى دهد. تقریبا 70 درصد سدیم دریافتى در 
کشور هاى غربى از غذا هاى فرآورى شده و آماده و هشت تا 20 

درصد از نمک مازاد در سفره ناشى مى شود.
 در این بررسى مشخص شد: در مقایســه با افرادى که هرگز 
نمک به غــذاى خود اضافــه نمى کردند یا به نــدرت اضافه 
مى کردند، خطر مرگ زود هنگام در افرادى که همیشــه این 
چاشــنى را به غذاى خود اضافه مى کنند، 28 درصد افزایش 

داشت. 

6 عالمت چرب شدن کبد

ضافه و دائمى آن
خواهیم شد.

شانه هاى چرب شدن کبد
گى- نفخ بیش از حد صبحگاهى - مشکالت
ونى-یبوست-کاهش عملکرد سیستم ایمنى-

ر شدن مکرر.

ز
پش است؛ ورزشى که موجب تعریقو

کبد شما و همه بدن شما را به تدریج بهتر خواهد
کرد.»

D عوارض مصرف بیش از حد ویتامین
به تازگى هشدارى در مورد مصرف بیش از حد ویتامین 
D پس از ماه ها اســتفراغ و بسترى شــدن مردى در 

بیمارستان منتشر شده است.
 این مرد که بیش از نیاز روزانــه مکمل هاى ویتامین 
D مصرف مى کــرد ماه ها از عواقب جــدى آن براى 
سالمتى اش رنج مى برد. در موردى که خطرات مصرف 
بیش از حد مکمل ها را برجسته مى کند مردى میانسال 
پس از سه ماه اســتفراغ مکرر و سایر عالئم جدى در 

بیمارستانى در بریتانیا بسترى شد.
پزشکان اکنون هشدار مى دهند که این مورد نمونه اى 
از «هایپرویتامینوز D» (اصطالح رسمى براى مصرف 
بیش از حــد ویتامین D) پدیده اى اســت که به دلیل 
محبوبیــت مکمل هــا در حال افزایش اســت. طبق 
گفته کلینیک مایــو، هایپرویتامینوز D مى تواند باعث 

تجمع کلسیم در خون شــود که منجر به تهوع 
و اســتفراغ، ضعف و تکرر ادرار مى شود. 

مرکز پزشکى ایاالت متحده هم 
چنین مى گوید سمیت ویتامین 
D مى تواند باعث درد استخوان 

و مشــکالت کلیوى مانند تشــکیل 
سنگ هاى کلسیمى شود.

پزشــکان پس از معالجه مرد مــورد نظر در 
 BMJ پژوهشــى که نتیجــه آن در مجله
Case Reports منتشــر شــد نسبت به 
D خطرات مصــرف بیش از حــد ویتامین

هشدار داده اند.

اســتفراغ، حالــت تهــوع
درد شکم

این مرد پس از تحمل طیف وســیعى از عالئم جدى 
توسط پزشک خانواده اش به بیمارســتان ارجاع داده 
شد که یک ماه پس از شروع رژیم فشرده مکمل هاى 

ویتامین رخ داده بود.
عالئم او که به مدت سه ماه ادامه داشت شامل استفراغ 
مکرر، حالت تهوع، درد شــکم، گرفتگى عضالت پا، 
وزوز گوش (صداى زنگ در گوش)، خشــکى دهان، 
افزایش تشنگى و اسهال بود. هم چنین، او در این مدت 
12.7 کیلوگرم وزن کم کرد. پــس از بروز این عالئم 
بیمار مصرف مکمل روزانه را متوقف نمود، اما عالئم از 
بین نرفت. آزمایش خون به دستور پزشک خانواده اش 
نشان داد که سطح کلسیم او بسیار باال و سطح منیزیم 

قدرى افزایش یافته است.
سطح ویتامین  D او هفت برابر بیش تر از سطح توصیه 

شده بود. هم چنین، مشخص شد که او آسیب کلیوى 
حاد دارد و اندام هایش به درستى کار نمى کنند. این مرد 
به مدت هشت روز در بیمارســتان بسترى شد و به او 
مایعات داده شد تا سیستم بدن اش به عادى بازگشته و 
سموم دفع شوند و هم چنین درمان براى کاهش سطح 

کلسیم در خون او انجام شد.
بیمار رژیم مکمل خود را با توصیه یک درمانگر تغذیه 
شروع کرد. نویسندگان این مقاله هشدار مى دهند که 
چنین مواردى در ســطح جهانى بــه دلیل محبوبیت 

فزاینده مکمل هاى تبلیغ شده رو به افزایش هستند.
مردى که توســط پزشکان معالجه شــده بود روزانه 
دوز هاى باالى بیش از 20 مکمل بدون نسخه مصرف 

مى کرد.
این شــامل 150000 واحد بین المللى (IU) ویتامین 
D بود که بیش از 300 برابر دوز استاندارد توصیه شده 

روزانه بوده است. 
دو ماه پس از ترخیص از بیمارستان، سطح کلسیم او به 
حالت عادى بازگشــته بود، اما سطح ویتامین D او هم 
چنان به طور غیر طبیعى باال بود. نویســندگان مقاله 
در آن نشریه علمى هشــدار دادند که در سطح جهان 
روند رو به رشــدى از هایپرویتامینوز د وجود دارد یک 
وضعیت بالینى که با افزایش سطح ویتامین D 3 سرم 
مشخص مى شود. آنان افزوده اند که زنان، کودکان و 

بیماران تحت عمل جراحى بیش ترین احتمال ابتال به 
این مورد را دارند.

دکتــر «عالمیــن الکونــدى» متخصص غــدد به 
«یورونیوز» مى گوید که آگاهــى عمومى بیش ترى 
براى جلوگیرى از استفاده بیش از حد یا استفاده بدون 
نظارت مکمل هاى ویتامین D مورد نیاز است. او افزود 
که خطراتى در مورد ســایر مکمل هاى بدون نسخه 

نیز وجــود دارد. او مى افزاید: «در عمل 
ممکن اســت مصرف بیش از 

حد از هــر مکمل یا عامل 

تغذیه اى (از جملــه آب) وجود 
داشته باشــد و این امر به ویژه در صورتى که کبد و یا 
کلیه ها به خوبى کار نمى کنند بیش تر است. از این رو 
باید مراقــب بود تا از مصرف بیــش از حد هر مکملى 

جلوگیرى شود».

D مصرف توصیه شده ویتامین
علیرغم آن که نویســندگان مقالــه در مورد خطرات 
مصرف بیــش از حد ویتامین D هشــدار مى دهند آن 
ویتامین براى سالمت کلى بدن مهم است و سرویس 
ســالمت ملى بریتانیا به افراد توصیه مى کند در طول 
پاییز و زمســتان مکمل مصرف کنند. این بدان خاطر 
است که بهترین منبع ویتامین D از نور خورشید است 
که به گفته آنان در طول ماه هاى زمستان به اندازه کافى 
قوى نیست تا بدن را با ویتامین کافى تامین کند. هم 

چنین، ویتامینD در برخــى غذا ها از جمله ماهى هاى 
روغنى مانند سالمون، ساردین، شاه ماهى و ماهى خال 
مخالى گوشــت قرمز، کبد، زرده تخم مرغ و برخى از 
غذا هاى غنى شده مانند غالت صبحانه یافت مى شود.

ویتامین D  به تنظیم مقدار کلســیم و فسفات در بدن 
کمک مى کند و مــواد مغذى مورد نیــاز براى حفظ 
سالمت اســتخوان ها، دندان ها و ماهیچه ها را تامین 
مى کند. با این وجود، طبق دســتورالعمل ســرویس 
سالمت ملى بریتانیا براى اکثر افراد مکمل روزانه 
 IU 400 یا (μg) توصیه شده فقط 10 میکروگرم
است. یک میکروگرم 1000 برابر کوچک تر از 

یک میلى گرم (میلى گرم) است.
سرویس ســالمت ملى بریتانیا ز مردم مى خواهد 
که بیش از 100 میکروگــرم (4000 واحد 
بین المللى) ویتامینD در روز مصرف 
نکنند، زیرا ممکن است مضر باشد. 
این امــر در مورد بزرگســاالن، از 
جمله زنان باردار و شــیرده و افراد 
مســن، و کودکان 11 تا 17ســاله 
اعمال مى شود. کودکان 1 تا 10ساله 
نباید بیش از 50 میکروگرم (2000 
IU) در روز مصرف کنند. نوزادان 
زیر 12 مــاه نباید بیــش از 25 
میکروگرم (IU 1000) در روز 

مصرف کنند.
در ایــاالت متحــده، دوز 
روزانــه 15 میکروگرم یا 600 
Dواحــد بین المللــى ویتامین

براى اکثر بزرگســاالن توصیه 
مى شــود اگرچه براى افراد باالى 70 سال این دوز به 
20 میکروگرم یا 800 واحد بین المللى در روز افزایش 

مى یابد.
نویســندگان مقاله مذکور اشــاره کرده اند که عالئم 
مســمومیت با ویتامین D متفاوت هستند و مى توانند 
شامل تجربه خواب آلودگى، گیجى، بى تفاوتى، روان 
پریشى، افسردگى، کما، بى اشتهایى، زخم، پانکراتیت، 
فشار خون باال و ریتم غیرطبیعى قلب همراه با عالئم 

توسط بیمار باشند.
آنان هشدار مى دهند که بسیارى از مردم ممکن است 
از خطرات بالقوه مصرف مکمل هاى غذایى در «مقادیر 
ناایمن یا در ترکیبات ناایمن» آگاه نباشند و افراد باید 
پیش از شروع هر گونه درمان جایگزین یا رژیم دارویى 

بدون نسخه از پزشک خود سوال کنند.

سر سفره نمکدان نگذارید؛ طول عمرتان کم مى شود

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ششدانگ قطعه زمین باکاربرى صرفا کشاورزى بمساحت 328/30مترمربع

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

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

 مترمربع

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

یک قطعه زمین مزروعى بمساحت 752/50 مترمربع

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

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

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

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

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

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

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

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

14811/76متر مربع

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

مترمربع.

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

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

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

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

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

بمساحت 460/41مترمربع

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

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

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

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

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



0606آگهىآگهى 4393 سال نوزدهمدوشنبه  31 مرداد  ماه   1401

به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك  و ماده 59 اصالحى آیین نامه مربوط به 
امالك در سه ماهه  اول سال1401  تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره 
هاى از قلم افتاده و نیز آنچه هیات نظارت ثبت و بموجب اختیارات تفویضى آگهى هاى 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پالك 179 فرعى به مساحت 211,80 مترمربع.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و امالك شهرضا/4/310

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مترمربع واقع در ونداده

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1845/35 واقع در مزرعه دولت آباد
93- احمد و غالمرضا و محمد رضا و خانم فتانه  شــهرت همگى پاك زاده فرزندان 
حاجى خان کما فرض اله  درششــدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 6588/40 

مترمربع واقع  در مزرعه دولت آباد

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

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

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

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

لذا به موجب ماده 16قانون ثبت اسناد و امالك چنانچه کسى نسبت به امالك مندرج 
در این آگهى اعتراض(واخواهى ) داشته باشد نسبت به آنهایى که تقاضاى ثبت پذیرفته 
شده از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهى ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهى خود 
را تسلیم این اداره نموده و رســید دریافت دارد ضمنا معترض بایستى از تاریخ تسلیم 
اعتراض ظرف مدت یکماه مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه مراجع قضایى نموده و 
گواهى طرح دعوى اخذ و به این اداره تســلیم نماید ونیز طبق مــاده 17 قانون ثبت 
در صورتى که قبل از انتشــار این آگهى دعوایى اقامه شده باشد طرف دعوى بایستى 
گواهى دادگاه را مشعر بر جریان طرح دعوى ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات 
یا گواهى طرح دعوى که بعد از انقضا مدت اعتراض  مرقوم واصل شود طبق ماده 24 
قانون ثبت بال اثر اســت و مطابق ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد 
شد ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود و در 
صورتمجلس تحدید حدود قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حقوق 
ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و اصالحى آن پذیرفته خواهد شــد این آگهى در 
دو نوبت و به فاصله 30 روز از تاریخ اولین نوبت انتشار در روزنامه هاى چاپ اصفهان 
درج و منتشر میشود. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/05/31 - م الف: 1349959 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك بخش میمه – 

مهدى ذکاوتمند/4/308

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

آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1401 
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01 محرومیت 2 ایرانى
 بخاطر دوپینگ

شوراى صدور راى ســتاد ملى مبارزه با دوپینگ «شاهین 
مهردالن» ملى پوش پرتاب وزنه رشته ورزشى دوومیدانى 
که از ماده ممنوعه اُکساندرولون استفاده کرده را به مدت 
7 سال و «ابراهیم قجر» ملى پوش رشــته کوراش را به 
دلیل استفاده از ماده ممنوعه استانوزولول به مدت 8 سال 
از فعالیت در تمامى حوزه هــاى ورزش محروم کرد. دلیل 
صدور احکام سنگین براى این دو ورزشــکار مطابق بند 
قانون در خصــوص «دومین یا ســومین تخلف از قوانین 
مبارزه با دوپینگ» اســت و با توجه به اینکه مهردالن در 
سال 2014 به مدت 2 سال و قجر در سال 2015 به مدت 4 
سال محرومیت ناشى از دوپینگ داشته اند و هر دو مرتکب 

تخلف دوم دوران ورزشى خود شدند، صادر شده است.

03

در یکى از مســابقات هفته پنجم چمپیونشیپ انگلیس، 
تیم هال ســیتى در حالى که اللهیار صیادمنش را برخالف 
دیدارهاى قبل به  خاطر آسیب دیدگى در ترکیب و فهرست 
بازیکنان خود نداشت، مقابل وست بروم رده بیست و دومى 
قرار گرفت. یاران صیادمنش پــس از اینکه در چهار هفته 
گذشــته چمپیونشــیپ انگلیس هیچ باختى نداشتند و دو 
مساوى و دو پیروزى به دســت آورده بودند، در دیدار برابر 
وســت بروم نتوانســتند به روند خوب خود ادامه بدهند و 
نخستین شکست فصل را متحمل شدند. تیم فوتبال هال 
سیتى در دیدار خارج از خانه مقابل وست بروم، عملکردى 
کامال متفاوت نسبت به تمام بازى هاى گذشته خود داشت 
و در پایان با نتیجه 5 بر 2 شکست خورد تا هشت امتیازى 

بماند و در رتبه ششم جدول چمپیونشیپ بایستد.

اولین باخت هال سیتى 
بدون اللهیار

02

پایان رأفت پیشکسوت پرسپولیس در مورد چالش هواداران 
این تیم با مهدى هاشمى نسب و فحاشى به او تصریح کرد: 
نمى دانم چه مسائلى در ورزشگاه ایجاد شد. با این حال باید 
بگویم من با هاشمى نســب همبازى بودم و زندگى کردم. 
مهدى پسر خوش قلب و مهربانى است و در پرسپولیس 4 
گل به استقالل زد. او گل هاى حساس دیگرى هم به ثمر 
رساند و سپس تصمیم گرفت به تیم رقیب برود. هواداران 
نباید زحمات هاشمى نســب براى پرسپولیس را فراموش 
کنند. رأفت خاطرنشــان کرد: آنها بایــد حرمت بازیکنان 
سابق پرسپولیس را نگه دارند و نباید به حواشى دامن بزنند. 
پرسپولیس فصلى سخت و حساس در پیش دارد و هواداران 

باید به تیم آرامش بدهند.

حمایت یک پرسپولیسى از 
هاشمى نسب

سپاهان پنج شنبه  شب در ورزشگاه نقش جهان اصفهان 
موفق به شکســت نساجى قائمشهر شــد تا با انجام 
2بازى 6امتیازى شود. البته این برد سپاهان تحت تأثیر 
اشتباه داورى هم قرار گرفت؛ در همان صحنه اى که 
رشید مظاهرى دروازه بان ســپاهان برخوردى با رضا 
جعفرى بازیکن نساجى داشت و به عقیده کارشناسان 
داورى، مظاهرى باید از زمین مســابقه اخراج مى شد. 
«همشهرى» با مظاهرى درخصوص صحنه جنجالى 

این بازى گفتگو کرده است.
مهم ترین صحنــه بازى برخورد 
تو با رضــا جعفرى بــود و همه 
کارشناســان داورى هــم تأیید 
کردند که باید اخراج مى شــدى. 

نظر خودت چیست؟
وقتى در زمین مســابقه بودم احساس کردم که داور 
تصمیم درســتى گرفت. آن لحظه فکر مى کنم هر 
اتفاقى که ممکن بود رخ بدهد، روى توپ مســابقه 
رخ داد. یعنى من توپ را زدم و سپس توپ به بازیکن 

نساجى برخورد کرد و به سمت دیگرى رفت.
بعد از بازى صحنه وقوع این خطا 

را ندیدى؟
چرا دیدم.

خب، هنــوز هم معتقــدى خطا 
نکردى؟

من در زمین مسابقه این احساس را داشتم که خطایى 
رخ نداد ولى وقتى فیلم را دیدم، نظرم تغییر کرد. اگر 

جاى داور بودم رشید مظاهرى را اخراج مى کردم. البته 
یک موضوع جالب را هم باید بگویم.

چه موضوعى؟
بعد از بازى، بازیکن نساجى به من گفت در آن صحنه 
مى توانست دوباره بلند شود و  گل بزند. من هم گفتم 

خدا را شکر که این کار را نکردى!
بعد از بازى با نساجى هم خیلى ها 
هجمه ســنگینى به سپاهان وارد 
کردند که شما از اشتباهات داورى 

سود مى برید.
نمى دانم چه باید بگویم. هر تیمى ممکن اســت از 
داورى ســود یا ضرر کند و این فقط براى سپاهان 

نیست.

ســتاره ایرانى پورتــو على رغــم پایه گذارى 
برترى تیمش مقابل اســپورتینگ با یک اتفاق 

نگران کننده مواجه شد.
مهدى طارمى قبل از اینکه فصل 23-2022 لیگ 
برتر پرتغال شروع شود، در بازى سوپر جام مقابل 
توندال با زدن دو گل نشــان داد انتظار یک سال 
درخشان تر از قبل را مى کشد و همین رویه را در 

مسابقه افتتاحیه لیگ نیز دنبال کرد.
ستاره ایرانى پورتو در نخســتین مسابقه فصل 
لیگ برتر پرتغال نیــز دو گل مقابل ماریتیمو به 
ثمر رســاند و روى یک گل تاثیرگذارى داشت، 
اما در دومین دیــدار برابر ویزال نتوانســت این 
روند را ادامه بدهد اگرچه که شــنبه شب دوباره 
به فرم همیشگى خود بازگشت و با وجود اینکه 
گلزنى نکرد، مى توانســت یــک پنالتى بگیرد. 
مهدى طارمى که ســابقه گلزنى، گرفتن پنالتى 
و دادن پاس گل مقابل اسپورتینگ لیسبون را در 
رقابت هاى مختلف حذفى و لیگ داشت، در  این 
دیدار هم پایه گذار گل اول تیمش شد تا بتوانند 
یک شــب فوق العاده براى هــواداران پورتو در 

ورزشگاه دو دراگائو رقم بزنند.
طارمى که به شدت توسط مدافعان اسپورتینگ 

مهار شده بود، در نیمه اول، دو موقعیت جدى خلق 
کرد که هم تیمى هاى او نتوانستند بهره ببرند، اما 
یک فرصت ســازى او منجر به گل تیمش شد و 

البته آسیب دیدگى او را به همراه داشت.
گل اول پورتو به شــکلى رقم خورد که مهدى 
طارمى در زمان دادن پاس به اوانیلسون، برخورد 
شــدیدى با پا و صورت آنتونیو آدان، دروازه بان 
اســپورتینگ لیســبون داشــت کــه منجر به 
آسیب دیدگى دلهره آور این ستاره ایرانى از ناحیه 

زانوى پاى چپ شد.
نیمه دوم در حالى شروع شد که 6 دقیقه پس از 
شروع آن، مهدى طارمى به خاطر مصدومیت و 
احساس درد در زانو از زمین خارج شد و با وجود 
اینکه از کادر فنى تیمش خواســت او را تعویض 
کنند، یک دقیقه بعد با نظر پزشــک تیمش وارد 

زمین شد تا کارش را از سر بگیرد.
مهدى طارمى بعد از بازگشت به زمین حدود 20 
دقیقه نتوانست فشــار چندانى روى زانوى خود 
بیاورد و حرکت خاصى انجام بدهد تا کونسیسائو 
اقدام به تعویض او کند و گالنو را به زمین بیاورد؛ 
بازیکنى که پس از ورود به مسابقه دو پنالتى براى 

پورتو گرفت تا برد این تیم را ُپرگل تر کند.

مصدومیت تلخ 
ستاره ایرانى با 

پاس گل

مدافع ذوب آهن با تاکید بر اینکه این تیم هنوز 
به شرایط ایده آل نرسیده گفت: مطمئن باشید اگر 
اجازه بدهند امسال ذوب آهن جزو صدرنشینان 

جدول خواهد بود.
آرمان قاســمى با انتقاد از عملکرد و رفتار داور 
چهارم مســابقه این تیم با تراکتــور بیان کرد: 
متاســفانه داور  چهارم ما را اذیــت کرد. زمانى 
که محمد ســلطانى مهر وارد زمین شد ما یک 
تعویض دیگر هم به صورت همزمان داشــتیم 
و قرار بود هافبک دفاعى ما با دفاع راســت مان 
تعویض شــود اما بخاطر کم کارى داور چهارم، 
دو تعویض همزمان انجام نشــد و امیرحسین 
صدقى نتوانست وارد زمین شود؛ در حالى که این 
بازیکن با توجه به قد بلندى که دارد مى توانست 

به ما کمک کند.
او ادامه  داد: در یک صحنه توپ به دست یکى از 
بازیکنان ما که یک کارت زرد هم داشت، برخورد 
کرد و داور چهارم به آقاى همرنگ گفت کارت زرد 
دوم را بدهد. حضور داور چهارم باتجربه در چنین 
بازى هایى اهمیت زیادى دارد. خوشبختانه آقاى 
همرنگ داور باتجربه اى است و مى دانست براى 

چنین خطایى نباید کارت بدهد اما اگر ایشــان 
کم تجربه بود، دوباره حق تیم ما ضایع مى شد.

مدافع ذوب آهن تصریح کــرد: هفته قبل هم تا 
ما به خودمان آمدیم بازیکن تیم مان با اعتراض 
بازیکنان پرسپولیس اخراج شد. ما باید براى رشد 
فوتبال به یکدیگر کمک کنیم؛ من مى گویم باید 
دستمزد داورها زیاد شود، سیستم هاى مناسبى 
براى آنها در نظر گرفته شــود، VAR به فوتبال 
اضافه شود چون در فوتبال ما هم تیم برنده و هم 
تیم بازنده به داور اعتراض دارند. متاسفانه برخى 
مربیان به بازیکنان مى گویند چند نفرى سر داور 
بریزیــد و او را تحت تاثیر قــرار دهید؛ از طرفى 
هواداران و فضاى مجازى هم روى داورى ها اثر 
مى گذارند. در نتیجه ما در دو هفته اول از داورى 

ضربه خوردیم.
قاسمى تاکید کرد: در مجموع در چهار پنج هفته 
نمى توانیم درباره اینکه تیمى در طول فصل چطور 
نتیجه خواهد گرفت، صحبت کنیم. قطعا شرایط 
همه تیم ها در هفته هاى آینده بهتر خواهد شد و 
مطمئن باشید اگر اجازه بدهند امسال ذوب آهن 

جزو صدرنشینان جدول خواهد بود.

اگر اجازه بدهند 
ذوب آهن 

جزو صدرنشینان 
مى شود

یک رسانه روسیه به افت ســتاره ایرانى سابق 
زنیت در بوندس لیگا پرداخت.

در چارچوب هفته ســوم بوندس لیگاى آلمان 
بایرلورکوزن در خانه به مصاف هوفن هایم رفت 

و با نتیجه 3 بر صفر شکست خورد.
در این مسابقه سردار آزمون مهاجم ملى پوش 
کشــورمان در ترکیب اصلــى لورکوزن حضور 
داشــت. او یک موقعیت گلزنى را به اشــتباه از 
پاتریک شــیک گرفت. عملکرد سردار آزمون 
در بوندس لیگا باعث شده تا رسانه هاى روسیه 
از افت ســتاره ایرانى بعد از انتقالش از زنیت به 

آلمان بپردازند.
سایت «eurostavka» روســیه در این زمینه 
نوشت: ســردار آزمون بازیکن ســابق زنیت و 
مهاجم بایرلورکوزن از حضور کمش در ترکیب 
تیم جدید رنج مى برد. امــا ایجنت این بازیکن 

درباره بازى این مهاجم در باشــگاه آلمانى ابراز 
رضایت دارد.

مهدى حق تعالى، مدیر برنامه مهاجم ســابق 
زنیت، گفت: سردار در آلمان خوب کار مى کند. 
او در بایرلورکوزن خوشحال است و مى خواهد 
با این باشــگاه به اهداف زیادى برسد. مشکلى 

نیست.
وى افــزود: او بــه باشــگاه و بــه ســرمربى 
تیــم ســیوان اعتقــاد دارد. بایرلورکــوزن 
خانواده اى اســت که در آن به یکدیگر احترام 

مى گذارند.
آزمون فصل گذشته در بوندسلیگا 9 بازى انجام 
داد و در مجموع 40 دقیقه بازى کرد. سردار در 
فصل جدید در دو دیدار ابتدایى 57 دقیقه بازى 
کرد. قرارداد این بازیکن ایرانــى با لورکوزن تا 

سال 2027 اعتبار دارد.

افت آزمون در 
بوندس لیگا به 
روایت روس ها

گلر سپاهان: هر تیمى ممکن است از داورى سود یا ضرر کند

باشگاه سپاهان در پنجره تابستانى 4 بازیکن خارجى 
به خدمت گرفت و از تمام ظرفیــت موجود در این 
خصوص طبق قوانین فوتبال ایران اســتفاده کرد تا 

تیمش را بتواند به بهترین نحو ممکن تقویت کند.
یکى از این نفرات الویس کامسوبا، وینگر استرالیایى 
طالیى پوشــان است که سهمیه آســیایى این تیم 
 ITC محسوب مى شود و به دلیل مشکل عدم صدور
به دیدار هفته نخست مقابل اســتقالل نرسید ولى 
مجوز بازى او براى دیدار دوم مقابل نساجى صادر شد 
و ژوزه مورایس هم دقایقى در نیمه دوم به عنوان یار 
تعویضى از او استفاده کرد و عملکرد نسبتاً قابل قبولى 

هم از خودش به نمایش گذاشت.
وى در مورد وضعیت خودش گفت: احساس مى کنم 
به خاطر شرایط آب و هوایى بدنم مثل بازیکنى بود 

که 3 ماه اســت بازى نکرده اســت اما اینکه به من 
مقابل نساجى فرصت بازى داده شد اتفاق خوبى بود 
و توانستم براى دقایقى خودم را در شرایط بازى قرار 
دهم و این تاثیر مثبت زیادى در وضعیت من داشت. 
امیدوارم شرایطم براى بازى هاى بعدى بهتر شود و 

دقایق بازى بیشترى به من برسد و فرصت بیشترى 
براى کمک به سپاهان داشته باشم.

وینگر سپاهان ادامه داد: مجوز بازى من براى بازى 
اول نرسید و با وجود شوق و اشتیاقى که براى حضور 
در ترکیب داشتم نتوانستم تیم را همراهى کنم ولى 
خوشحالم که براى بازى دوم توانستم کنار تیم باشم 
و کمک کنم. یک مقدار احســاس ناراحتى داشتم 
از اینکه بین آخرین حضــورم در زمین و بازى براى 
سپاهان فاصله افتاده است ولى در تمرینات توانستم 

خودم را به بازى با نساجى برسانم.
وى در مورد همکارى با مورایس عنوان کرد: ایشان 
تجربه و کارنامه خوبى دارند و یک مربى با تجربه و با 
دانش هستند و کار کردن با چنین مربى  با کیفیتى یک 

تجربه خوب براى من محسوب مى شود.

وینگر استرالیایى سپاهان:

دوست دارم فرصت بیشترى براى بازى پیدا کنم

انتقال قرضى پیام نیازمند از پرتغال به تیم سابقش حاوى یک پیام خاص براى 
همقطار سپاهانى او و سایر گلرهاى لیگ برتر است. به محض وایرال شدن خبر 
بازگشت این گلر باتجربه به جمع طالیى پوشان، زنگ خطر براى سایر رقباى 
ایرانى اش به صدا در آمد؛ سنگربانان کارکشته اى که با به صدا در آمدن سوت 
آغاز رقابت هاى لیگ بــا عرض اندام در چهارچــوب دروازه تیم هاى خود 
اسبشان را هم براى تصاحب دستکش طالى این مسابقات زین کرده بودند و 

هم براى پوشیدن پیراهن شماره یک تیم ملى.
از علیرضا بیرانوند که در به دست آوردن دستکش طالى لیگ هت تریک 

کرده گرفته تا حسین حسینى که با عملکرد درخشانش در سنگر آبى ها هم 
تأثیر بسزایى در امضاى سند قهرمانى بیست و یکمین دوره از لیگ 

به نام استقاللى ها داشت و هم عنوان بهترین گلر این دوره از 
رقابت ها را از آن خود کرد و همچنین سایر دروازه بانان 

لیگ که برخى همچون بیرانوند و حســینى سابقه 
تصاحب دستکش طال را در کارنامه دارند و برخى 

علیرغم قابلیت از کسب این عنوان بازمانده اند، 
حاال همه آنها براى این رقابت نفسگیر باید 
یک گلر چغر دیگر را به لیست رقباى قبلى 

خود اضافه کنند. اما کار رشید مظاهرى 
براى رقابت با پیام از همه ســخت تر 
خواهد بود؛ چه اینکه او براى رســیدن 
به این اهداف باید اول براى حضور در 

سنگر سپاهان از سد پیام بگذرد.
پر بیراه نیست اگر بگوییم بازگشت 
پیام نیازمند از پورتومیننزه به سپاهان 
آن هــم در حالى که تنهــا دو هفته 
از بازى هاى لیگ را پشــت ســر

 گذاشته ایم پیام ویژه اى دربر دارد که 
سرمنشأ آن دو اشتباه مظاهرى طى 
این دو دیدار بوده که چیزى نمانده 
بود کار دست سپاهانى ها بدهد؛ بر 
همین اساس، مى توان مدعى شد 

عملکرد نــه چندان مطمئن رشــید «ژوزه 
مورایس» که هدفى جز شکستن طلسم 
هفت ساله و آوردن جام قهرمانى لیگ 
بیست و دوم به اصفهان در سرندارد را 
بر آن داشت تا سنگر تیمش را به دست 
گلرى ششــدانگ و قابل اطمینان تر 
از او بسپارد؛ و چه کســى بهتر از پیام؟ 
گلرى که با تجربه حضور در ســپاهان با 
چم و خم بازى در لیگ ایران آشناست و با 
توجه به اینکه کمتر از سه ماه تا رقابت هاى 
جام جهانى باقى مانده، انگیزه او براى حضور 
در این تورنمنت حساس نیز روى عملکردش در 
بازى هاى باشگاهى تأثیر دوچندانى خواهد گذاشت 
و همه اینها آن چیزى است که سپاهان مورایس به آن 
نیاز دارد. ضمن اینکه رقابت پیام با رشید براى قرار گرفتن در 
چهارچوب دروازه طالیى پوشان هم مزید بر علت مى شود تا این 
تیم با بهره گیرى از دو گلر َقَدر در ادامه رقابت ها خیالش بابت این 

پست حساس در میدان راحت باشد. 
که ســپاهان در آخرین به هر حــال پیاِم بمــِب بزرگى 

منفجر کــرد هرچه روزهاى نقــل و انتقاالتى 
به گلرهایــى چون باشد نیازمندِى این تیم 

که پیش از جدایى «نیازمند» اســت 
بود و حــاال با او هم مطرح 
کار  گرفتــن او در بــه 
 ، ن ها موضوع سپا این 

بــار دیگــر 
یادآورى شده 

است.

پیاِم انتقال قرضى نیازمند
 به سپاهان

رتغال به تیم سابقش حاوى یک پیام خاص براى 
رهاىلیگ برتر است. به محض وایرالشدنخبر
مع طالیى پوشان، زنگ خطر براى سایر رقباى 
ربانان کارکشته اى که با به صدا در آمدن سوت 
تیمهاىخود در چهارچــوب دروازه ض اندام

ستکش طالى این مسابقات زین کرده بودند و 
ره یک تیم ملى.

ست آوردن دستکش طالى لیگ هت تریک 
که با عملکرد درخشانش در سنگر آبى ها هم 

دوره از لیگ  قهرمانى بیست و یکمین
 عنوان بهترین گلر این دوره از

مچنین سایر دروازه بانان 
وند و حســینى سابقه 

رنامه دارند و برخى 
نوان بازمانده اند، 

ت نفسگیر باید 
 رقباى قبلى 

 مظاهرى 
ــخت تر 
ســیدن 
حضور در 

د.
زگشت 
سپاهان

و هفته 
 ســر

ارد که 
ى طى

مانده 
هد؛ بر
ى شد 

عملکرد نــه چندان مطمئن رش
مورایس» که هدفى جز شکس
هفت ساله و آوردن جام قه
بیست و دوم به اصفهان در
بر آن داشت تا سنگر تیمش
قابل گلرى ششــدانگ و
از او بسپارد؛ و چه کســى ب
س گلرى که با تجربه حضور در
چم و خم بازى در لیگ ایران آ
توجه به اینکه کمتر از سه ماه تا
ب باقى مانده، انگیزه او جام جهانى
در این تورنمنت حساس نیز روى عم
بازى هاى باشگاهى تأثیر دوچندانى خو
و همه اینها آن چیزى است که سپاهان مو
نیاز دارد. ضمن اینکه رقابت پیام با رشید براى قرا
چهارچوب دروازه طالیى پوشان هم مزید بر علت مى

تیم با بهره گیرى از دو گلر َقَدر در ادامه رقابت ها خیالش
پست حساس در میدان راحت باشد. 
که ســپاهانبه هر حــال پیاِم بمــِب بزرگى 

منفجر کـروزهاى نقــل و انتقاالتى 
به گلرهاباشد نیازمندِى این تیم 

که پیش«نیازمند» اســت 
بوداو هم مطرح 
کار  گربــه 
 ، ن ها اینسپا

بــ
یاد
است

هافبک ذوب آهن بابت اینکــه گلش در ثانیه هاى 
آخر دیدار با تراکتور در هفته دوم از رقابت هاى لیگ 
برتر از سه امتیازى به یک امتیازى تبدیل شد ناراحت 
است و گفت: خوشــحالم که گل زدم ولى اگر سه 

امتیازى مى شد لذت بیشترى مى بردم.
صادق صادقى زننده تک گل ذوب آهن بود. وى در 
خصوص این دیدار گفت: بازى را در نیمه اول خیلى 
خوب شروع کردیم. گل هم زدیم و جلو افتادیم ولى 
آخر بازى ده نفره شدیم، یکى از بازیکنان ما سر به 
سر شد و بیرون رفت. ثانیه هاى آخر بازى را از دست 
دادیم و آن گل را خوردیم. به جاى اینکه سه امتیاز 
بگیریم یک امتیاز گرفتیم. اگــر بازیکن مان داخل 

بود آن صحنه گل نمى شــد چون دقیقا از جایى گل 
خوردیم که بازیکن بیرون رفته بود.

او که تک گل این دیدار را به ثمر رســاند ادامه داد: 
خوشحالم که گل زدم ولى اگر سه امتیازى مى شد 
لذت بیشترى مى بردم. امیدوارم همین روند را ادامه 
بدهیم و امتیازات را جمع کنیم و باالى جدول باشیم.
این بازیکن در خصوص کسب دو امتیاز در دو بازى 
اخیر نظرش را این گونه بیان کرد: ما دو بازى خیلى 
سخت داشتیم، اول، با پرسپولیس که ده نفره شدیم و 
یک پنالتى را براى ما نگرفتند و دوم، دیدار با تراکتور 
که نمى گذاشتند تعویض هاى ما انجام شود. امیدوارم 
قضیه داورى حل شود. چند سال است که ذوب آهن 

از این سمت ضربه مى خورد.

صادق صادقى: دوست داشتم گلم 3 امتیازى باشد

مرضیه غفاریان

04

برنتفورد در حالى که سامان قدوس را براى دومین مسابقه 
متوالى جزو نفرات ذخیره داشــت، به مصــاف فوالم رده 
ســیزدهمى رفت. یاران قدوس کــه در دو هفته ابتدایى 
فصل جدید لیگ جزیره یک تســاوى برابر لستر سیتى و 
یک برد ُپر گل مقابل منچســتر یونایتد داشتند، در دیدار با 
فوالم نتوانستند به روند شکست ناپذیرى خود ادامه بدهند 
و نتیجه را واگذار کردند. تیم فوتبال برنتفورد در دیدار مقابل 
فوالم با گلى که در دقیقه 90 دریافت کرد، با نتیجه 3 بر 2 
شکست خورد تا 4 امتیازى بماند و  به رده پنجم جدول لیگ 
برتر انگلیس سقوط کند. ســامان قدوس، هافبک ایرانى 
برنتفورد پس از اینکه در نخستین دیدار فصل مقابل لستر 
سیتى در فهرست تیمش قرار نگرفته و برابر منچستر سیتى 
به طور کامل نیمکت نشین بود، در بازى برابر فوالم از دقیقه 

83 وارد زمین شد.

شکست برنتفورد با حضور 
هافبک ایرانى



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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بیستمین نمایشــگاه بین المللى تخصصى دام، طیور، 
آبزیان، دامپزشــکى و فرآورده هاى لبنــى با حضور 
برندهاى مطرح و صاحب نام کشور و جهان در اصفهان 

برپا مى شود.
به گزارش روابط عمومى شــرکت نمایشــگاه هاى 
بین المللى اســتان اصفهان، این نمایشــگاه که طى 
روزهاى یکم تا چهارم شهریورماه 1401 برگزار خواهد 
شد، شرایطى را فراهم مى آورد که 160 شرکت از 15 
استان کشــور و نمایندگانى از 10 کشــور صاحب نام 

صنعتى به ارائه محصوالت و خدمات خود بپردازند.
این دوره از نمایشــگاه در 17 هــزار مترمربع فضاى 
نمایشــگاهى برگزار مى شــود و فعــاالن حوزه هاى 
مختلف مانند ماشین آالت خوراك دام، طیور و آبزیان، 
ماشــین آالت و تجهیزات وابســته صنعت گاودارى، 
تجهیزات جوجه کشــى و مرغدارى و صنایع وابسته، 
سیســتم هاى توزین، تهویــه ســردخانه و برودتى، 
خــوراك دام، طیور، آبزیــان،  افزودنى ها و مکمل ها، 
تامین کنندگان و تولیدکننــدگان صدف هاى معدنى، 
دانه هاى روغنى، نهاده ها و پودر چربى، تولیدکنندگان 

دارو و نهاده هــاى تغذیــه اى، تولیدکننــدگان و
 تامیــن کننــدگان واکســن ها و ســرم دامــى، 
پرورش دهندگان انواع دام ســبک و سنگین وآبزیان، 
تولیدکنندگان و تامین کنندگان محصوالت اصالح نژاد 
و لقاح مصنوعى و موسسات آموزش و مشاوره مرتبط با 

صنعت در این دوره حضور خواهند داشت.
در بیستمین نمایشگاه بین المللى تخصصى دام، طیور، 
آبزیان، دامپزشــکى و فرآورده هــاى لبنى اصفهان، 
شرکت هایى از استان هاى اصفهان، تهران، خراسان 
رضوى، گلستان، مازندران، فارس، آذربایجان غربى، 
خراســان جنوبى، قم، چهارمحال و بختیارى، قزوین، 
البرز، خوزستان، یزد و مرکزى به ارائه دستاوردهاى خود 
مى پردازند. همچنین نمایندگانى از کشورهاى آلمان، 
ایتالیا، هلند، دانمارك، چین، ترکیه، روســیه، آمریکا، 
کانادا و فرانسه نیز حضور دارند تا شبکه توزیع و فروش 

خود در کشورمان را تقویت کنند.
حضور دام ها و نژادهاى برتر دام اســتان، پاویون ویژه 
اســب، مانژ ســوارکارى، حضور پاویون شرکت هاى 
دانش بنیان، برگزارى چهار کارگاه آموزشى، برگزارى 

بیش از 20 جلســه B B2 با هیاتهاى تجارى خارجى 
و غرفه داران و بازدیــد از کارخانجات و مراکز تولیدى 
استان از جمله  ویژگى هاى نمایشــگاه صنعت دام و 

طیور امسال خواهد بود.
از جمله برندهایى که در بیســتمین دوره نمایشــگاه 
صنعت دام و طیور اصفهان حضور خواهند داشــت نیز 
مى توان به پیشگام دامپرور سپاهان، فوده، قیام، فجر، 
فکا، بهدانه نام آوران، شــهدینه، پگاه اصفهان، کیمیا 

رشد سپاهان، صدرا، شرکت تعاونى فاتح، رویان دارو، 
کودیس، ویوان، زانیار، آریو و... اشاره کرد.

عالقمندان به بازدید از بیستمین نمایشگاه بین المللى 
تخصصى دام، طیور، آبزیان، دامپزشکى و فرآورده هاى 
لبنى مى توانند از ســاعت 15 تــا 21 روزهاى یکم تا 
چهارم شهریورماه به نمایشــگاه بین المللى اصفهان 
واقع در کمربندى شرق، روبروى منطقه روشن دشت 

مراجعه کنند.

حضور برندهاى مطرح 
صنعت دام و طیور ایران و جهان در نمایشگاه اصفهان

معــاون آمــوزش و کارآفرینــى جهاددانشــگاهى واحــد اصفهــان 
کمیتــه  کارشناســان  و  مدیــران  توانمندســازى  دوره  اجــراى  از 
امــداد امــام خمینــى(ره) توســط جهاددانشــگاهى واحــد اصفهــان

 خبر داد.
افسون نیازبخش اظهار کرد: توسعه منابع انسانى و پیشبرد آموزش ها و مشاوره هاى 
عمومى و تخصصى در زمینه هاى مختلف اشتغال و کارآفرینى و توسعه فردى و 
مهارت هاى عمومى مددجویان کمیته امداد به ضروریاتى نیاز دارد که مهم ترین 

آن کارشناسان خبره اى است که با تکیه بر مهارت هاى مشاوره و مربیگرى بتوانند 
مددجویان را به شکل اصولى راهنمایى کنند.

معاون آموزش و کارآفرینى جهاددانشــگاهى واحد اصفهان، افزود: در این راستا 
دوره توانمندســازى مدیران و کارشناســان کمیته امداد امام خمینى(ره) توسط 
جهاددانشگاهى واحد اصفهان شامل ده عنوان در 56 ساعت (24 ساعت آموزش 
حضورى و 32 ســاعت آموزش غیرحضورى) از ســیزدهم تا ســى ام مردادماه

 برگزار شد. 

توانمندسازى 135 نفر از کارکنان کمیته امداد 

بازار مصالح ساختمانى روسیه
 فرصتى براى تولیدکنندگان اصفهانى

درنشست بررسى نقش دیپلماســى اقتصادى در 
توســعه صادرات که با حضور معاون دیپلماســى 
اقتصادى وزارت امور خارجه برگزار شــد، امکان 
صادرات پنج میلیارد دالرى مصالح ســاختمانى 
به روســیه فرصتى براى تولیدکنندگان اصفهانى 

عنوان شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــى اتــاق بازرگانى 
اصفهان در این نشســت مهــدى صفرى معاون 
دیپلماســى اقتصادى وزارت امور خارجه با اشاره 
به پتانسیل هاى اســتان اصفهان در حوزه مصالح 
ســاختمانى و قطعات گفت: با توجه به نیاز روسیه 
به کاالهاى مصرفى، ساختمانى و قطعات بزودى 
نمایشگاهى در روسیه برگزار مى شود که مى تواند 
فرصت مغتنمى براى شــرکت هاى بزرگ ایرانى 
به ویژه اصفها نى در توســعه صــادرات ما به این 

کشور باشد. 
صفرى افزود: امکان صادرات مصالح ســاختمانى 
تا سقف 5میلیارد دالر به روسیه و دو میلیارد دالر 
به قزاقســتان وجود دارد که درآمد ارزى خوبى به 

همراه دارد. 
معاون دیپلماســى اقتصادى وزارت امور خارجه با 
اشــاره به افزایش 600 درصدى صادرات ایران به 
تاجیکستان در سال جارى گفت:  اکنون دو هزار و 
500 واگن نیاز اســت تا مصالح ساختمانى به این 

کشور صادر شود. 
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان نیــز در ابتداى این 
نشســت آگاهى فعاالن اقتصادى از اتفاقات حوزه 
روابط تجارى و دیپلماسى خارجى را در نحوه تجهیز 
ساز و کار کســب و کار تجار و فعاالن اقتصادى و 
استفاده از فرصت هاى موجود حایز اهمیت دانست. 
مسعودگلشیرازى افزود: حضور معاون دیپلماسى 
اقتصــادى وزارت امور خارجه فرصــت مغتنمى 
براى صاحبــان کســب و کار اصفهــان بوده و 
الحاق کشور به پیمان اوراســیا، تحوالت منطقه، 
توافقات تجارى بــا چین و موضوعــات مبتالبه 
برجام که تاثیر زیادى بر فضاى کسب و کار دارد، 
نشــان دهنده نیاز به تعامالت دوســویه فعاالن 
اقتصادى و مسئولین دســتگاه دیپلماسى کشور 

مى باشد. 
بهرام سبحانى نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان 
نیز بر ضرورت نظارت دقیق بــر کیفیت عملکرد 
کارشناســان و رایزنان اقتصادى در کشــورهاى 
هدف تاکید کرد و افزود: این کارشناســان باید به 
بازاریابى محصوالت ایرانى در کشــورهاى هدف 
صادراتى و ایجاد تعامل فعــاالن اقتصادى ایرانى 
با طرف خارجى پرداخته و مســایل تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان در کشــورهاى مختلف را حل و 

فصل کنند. 

مدیر آبفاى خمینى شهر از عملیات اجرایى توسعه و اصالح شبکه هاى آب و فاضالب 
خیابان شهداى خوزان این شــهر به طول 3480 متر در چهار ماه ابتداى سال جارى 

خبر داد.
على قیصرى با اشــاره بــه این که عملیات اصالح شــبکه فاضالب ایــن خیابان به 
طول 1480 متر با توجه به فرســودگى یکى از خطوط اصلى جمع آورى فاضالب در

 خمینى شهر انجام شده، اظهار داشت: در این عملیات که با لوله هایى در قطرهاى 400 
و 300 میلى متر و با هزینه اى بالغ بر 20 میلیارد ریال انجام شــد، کلیه خطوط اصلى و 

فرعى و اتصالت فرسوده اصالح شد.
وى افزود: همچنین با توجه به فوریت موضوع و تقویت فشار در محله هاى اطراف این 
خیابان، در حدود 2000 متر لوله گذارى در قطرهاى 110 و 160 میلى متر نیز در این 

خیابان اجرا و نزدیک به 50 فقره انشعاب آب نیز اصالح شد.
وى همچنین به اصالح و توسعه شــبکه توزیع آب منطقه خمینى شهر در چهار ماهه 
نخست سال جارى اشاره و تصریح کرد: در این مدت 4650 متر از شبکه آب شهرهاى 
خمینى شهر، درچه و کوشــک در قطرهاى 400، 200، 110 و 90 میلى متر اصالح و 

توسعه یافت. 
مدیر آبفاى خمینى شهر درباره اصالح و توسعه شبکه فاضالب در این منطقه نیز بیان 

کرد: 1046 متر اصالح و 1283 متر توسعه شــبکه فاضالب در قطرهاى 500، 300، 
250 و 200 میلى متر در چهار ماهه نخست ســال جارى در شهرهاى خمینى شهر و 

درچه انجام شده است.
قیصرى با اشاره به این که شهرســتان خمینى شــهر داراى چهار شهر و یک روستا 
است، افزود: در حدود 350 هزار نفر در شهرها و نزدیک به 3500 نفر در روستاى این 

شهرستان از خدمات شرکت آب و فاضالب بهره مند هستند.

به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسالمى، مدیر مخابرات منطقه اصفهان 
ضمن دیدار و گفتگو با چند تن از آزادگان این مجموعه با اهداى شاخه گلى از ایثارگرى 

این عزیزان تقدیر کرد.
اسماعیل قربانى ضمن گرامیداشت و تبریک این روز عزیز به ایشان، اقتدار، سربلندى 
و پیشرفت کشور را مرهون دالورى ها، جانفشانى هاى و ایثارهاى این عزیزان دانست 
و بر حفظ حرمت و کرامت ایشان در جامعه تاکید کرد. براساس این گزارش، آزادگان 
نیز در این دیدار ضمن بیان خاطراتى از دوران اسارت، یاد و خاطره آن روزها را گرامى 

داشتند.
بیست و ششمین روز از مرداد ماه یادآور بازگشت سرافرازانه آزادگان به میهن در سال 

1369 و فرصتى براى مرور رشادت هاى این غیور مردان است.

توسعه و اصالح شبکه هاى آب و فاضالب خیابان شهداى خوزان خمینى شهر  

دیدار مدیر مخابرات اصفهان با چند تن از همکاران آزاده 

توانمندسازى اقشار کم درآمد با نصب پنل هاى خورشیدى 
طرح توانمندسازى اقشار کم درآمد با نصب پنل هاى خورشیدى در اصفهان آغاز شد.

 مدیر دفتر بازار برق و منابع تولید پراکنده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: 
بر اساس این طرح، نهاد هاى حمایتى شامل بهزیستى، کمیته امداد و بسیج سازندگى 
و اداره کل امور روســتایى اســتاندارى اصفهان، خانوار هاى کم برخــوردار را براى

 بهره مندى از تسهیالت ویژه نصب سامانه برق خورشیدى 5 کیلوواتى به شرکت توزیع 
شناسایى و معرفى مى کنند.

ســارا صالحى افزود: در روند اجراى این طرح با تامین کل هزینه ســرمایه گذارى از 
محل تسهیالت تا سقف 120 میلیون تومان نســبت به نصب سامانه 5 کیلوواتى برق 

خورشیدى و انعقاد قرارداد خرید تضمینى 20 ساله با نرخ مصوب حمایتى اقدام شود.
وى ادامه داد: همچنین در این طرح قرار است، کل مبلغ اقساط از محل درآمد حاصل 
از خرید تضمینى برق پوشش داده شود و عالوه بر آن متقاضى مى تواند از مانده مبلغ 

درآمد براى بهبود معیشت خود استفاده کند.
مدیر دفتر بازار برق و منابع تولید پراکنده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: 

قرار است تا پایان سال در سراسر استان به 5 هزار خانوار واجد شرایط تسهیالت ویژه 
طرح حمایتى برق خورشیدى پرداخت شود.

پیش از این در شهرستان اصفهان براى مشــترکان عمومى در 202 نقطه با مجموعه 
ظرفیت 2600 کیلووات پنل خورشیدى نصب و راه اندازى شده که براى مشترکان در 

سال گذشته بیش از 69 میلیارد ریال درآمد به دنبال داشته است.


