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رئیس سازمان فضایى کشور رئیس سازمان فضایى کشور 
پاسخ مى دهد؛پاسخ مى دهد؛

2

3

3

سنگ اندازى
 جلوى پاى عابران

175 پروژه شرکت توزیع 
برق اصفهان افتتاح مى شود

«گز» شهر سبز شهرستان 
برخوار مى شود
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اتمام حجت فرماندار 
برخوار با مدیران 
دستگاه هاى اجرایى

صفر تا صد
 کسب و کارهاى خانگى 
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لیوان هاى 
پالستیکى براى 

ریه  مضرند  

انهدام باند کالهبرداران میلیاردى در اصفهان
3
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300 تُن ماهى
 در سیل اصفهان 

تلف شد

فنجان هاى قهوه با الیه ى پالستیکى داخلى مى توانند 
تریلیون ها ذره را در آب جوش آزاد کنند.

کنترل خطرات واقعى ناشى از مشکل گسترده آلودگى 
پالستیکى مستلزم درك راه هاى مختلف حرکت آن در 

محیط، از جمله انتقال آن به بدن انسان است ...

مدیر امور شــیالت و آبزیان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: در سیل اخیر 20 مزرعه پرورش ماهى 
در فریدونشهر و ســمیرم اصفهان دچار آسیب و 300 

ُتن ماهى تلف شد.
محمدرضا عباسى با اشاره به اینکه در سیل مردادماه 
امسال 20 مزرعه پرورش ماهى عمدتًا در فریدونشهر 
و سمیرم اصفهان دچار آسیب شد، اظهار داشت: 300 
ُتن ماهى در سیل اخیر تلف شد و سیل خسارت 500 

میلیارد ریالى...

پایان تابستان  بسیار گرم  اصفهانپایان تابستان  بسیار گرم  اصفهان
هواشناسى مى گوید در ماه شهریور دما در حد نرمال (عادى)  شدههواشناسى مى گوید در ماه شهریور دما در حد نرمال (عادى)  شده

 و از دماى  و از دماى 4040 درجه دیگر خبرى نخواهد بود  درجه دیگر خبرى نخواهد بود 
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این باند در کار خود بسیار حرفه اى عمل کرده و توانسته بودند اموال بسیارى را از مردم استان هاى مختلف کالهبردارى کنند

کاوه-استقالل؛ مجادله اى
 که به نتیجه نرسید

باشگاه استقالل در شرایطى پنجره تابستانى نقل و انتقاالت خود را 
به پایان برد که تا دقایق آخر در مجادله براى خالى کردن فهرست 
نفراتش بود تا بتواند جاى خالى براى کاوه رضایى که هنوز موفق 

به ثبت قراردادش نشده بود نگه دارد ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

آسیب به20 مزرعه پرورش ماهى
 در فریدونشهر و سمیرم 

وضعیت  مهاجمان 
تیم ملى؛

 از تهدید تا فرصت

بازار شیر خشک در آستانه تحول جدید
در راستاى سیاست سازمان غذا و دارو پیش بینى مى شود؛
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پیروزى شارلوا پیروزى شارلوا 
در حضور قلى زاده

معوقات جاماندگان یارانه چه زمانى واریز مى شود؟ ویژگى هاى خاص گوشى مناسب گیمینگجهان نما صادرات فلفل دلمه اى اصفهان به روسیه چگونه حل شدتکنولوژى گروه خونى غالب ایرانى ها را بشناسید استان سالمت

باشگ
پ به
نفرا
به ثبت ق

 

ت
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فضانوردان ایرانىفضانوردان ایرانى
با همکارى روسیهبا همکارى روسیه
به فضا مى روند؟به فضا مى روند؟

شرکت مادر تخصصى هلدینگ توســعه معادن و صنایع معدنى خاورمیانه - 
سهامى عام «میدکو» با ظرفیت هاى باالى توسعه صنایع معدنى به عنوان 10 

شرکت برتر صادرات گرا از میان 500 شرکت بزرگ ایران قرار گرفته است.
سازمان مدیریت صنعتى همه ساله اقدام به رتبه بندى شرکت هاى برتر ایران 
مى کند. این رتبه بندى که 500 شــرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور 
را معرفى مى کند با هدف شناسایى جایگاه بنگاه هاى اقتصادى و گروه هاى 
صنعتى (رشــته هاى مختلف کسب و کار)، گســترش رقابت بین بنگاه هاى 

اقتصادى و کمک به سیاست گذاران اقتصادى کشور انجام مى شود.
شــرکت مادر تخصصى هلدینگ توســعه معادن و صنایع معدنى خاورمیانه 
«میدکو» با تکیه بر دانش و تخصص بومى با مجوز ســازمان بورس و اوراق 
بهادار کشور با تاســیس در آذرماه ســال 1386 به عنوان بزرگترین مجتمع 
صنعتى _ معدنى و بنگاه  بزرگ اقتصادى در خط مقدم جبهه اقتصاد با حفاظت 
از شاخصه هاى زیســت محیطى در زمره صنایع بزرگ فوالدى و جزو ارکان 

اصلى توسعه پایدار در کشور است.
شرکت «میدکو» از بدو تاسیس تاکنون در راستاى سیاست هاى مرتبط دولت 

با بندهاى الف، ب و ج اصل 44 قانون اساسى، با هدف توسعه معادن و صنایع 
معدنى، تقویت بخش خصوصى، کاهش تصدى گرى دولت، توسعه کارآفرینى 
صنعتى و معدنى و بالفعل ســاختن ظرفیت هاى بالقوه کشور، تالش پیگیر و 

مستمر داشته است.
میدکو با تکیه بر علــم روز دنیا و دانش فنى ســرمایه انســانى خود، کارى 
عظیم و نو را در عرصه صنایع معدنى کشــور و منطقه، شــروع و با گذشت 
زمان کوتاهى توانسته به یکى از شرکت هاى پیشــرو این صنعت در کشور،

 تبدیل شود.
شرکت مادر تخصصى توسعه معادن و صنایع معدنى خاورمیانه «میدکو»  با 
عزمى راسخ و توانى خســتگى ناپذیر با افزایش بهره ورى و استفاده از دانش 
ملى_بومى در توســعه بخش معدن گام هاى موثرى برداشته و نقش مهمى 
در اشــتغال زایى ایفا کرده اند و همواره در جهت تعالى بخشیدن به آرمانهاى 
سازمانى در تالش بوده و توانسته پیشــرفتهاى روز افزونى را براى شرکت و 
کارکنان آن به ارمغان بیــاورد تا جایى که امروز در میان شــرکت هاى برتر 

صادرات گرا قرار گرفته است.

«میدکو»، جزو 10 شرکت برتر صادرات گرا 

ر
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فضانوردان ایرانى با همکارى 
روسیه به فضا مى روند؟

معوقات جاماندگان یارانه
چه زمانى واریز مى شود؟

خبرخوان
باالخره تجهیزات رسید!

پس از گذشت حدود سه ماه از حادثه    رکنا|
ساختمان متروپل که منجر به جان باختن43نفر و 
مصدوم شدن38نفر از هموطنانمان شد، تجهیزات 
و ماشین آالت پیشــرفته جهت تخریب کامل 
بقایاى این ســاختمان در محل نصب شد و در 
روزهاى آینده شــاهد تخریب و آوار بردارى این 

سازه خواهیم بود.

تردد 2/5 میلیون دستگاه 
خودروى فرسوده 

ئیــس  ر   خبرگزارى صداوسیما |
انجمن مراکز اسقاط خودرو گفت: طبق آخرین 
آمار خودرو هاى فرسوده که مربوط به سال 1400 
اســت، 2 میلیون و 320 هزار خودرو فرســوده 
همچنان در جاده هاى کشــور تــردد مى کنند. 
محمود مشهدى شــریف اضافه کرد: در قانون 
ساماندهى بازار خودرو سن فرسودگى 20 سال در 
نظر گرفته شده که بدون در نظر گرفتن پیمایش 

خودرو است.

جایگزین پراید کى مى آید؟
به نظر مى رسد براى پراید    گجت نیوز |
جایگزین جدیدى پیدا شده است. بنا بر آنچه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده به زودى اولین 
خودروى اقتصادى رونمایى خواهد شــد. زمان 
تقریبى معرفى این خودرو در نیمه دوم سال 1402 
خواهد بود. به گفته مدیرکل دفتر صنایع خودرویى 
وزارت صمت، قیمت این خودروى اقتصادى بین 
200 تا 250 میلیون تومان خواهد بود و قرار است 
معمارى آنطورى طراحى شود که زیر 200 میلیون 

تومان هزینه بردارد.

کاهش کمبودهاى دارویى 
به 79 قلم  

رئیس سازمان غذا و دارو از کاهش   ایسنا|
کمبودهاى دارویى با اجــراى طرح دارویارى خبر 
داد. بهرام دارایى افزود: اینگونه نیست که بگوییم 
همه  کارها به خوبى و خوشى انجام مى شود ولى 
طرح دارویارى در نوع خود در ســطح قابل قبولى 
انجام شــد. قبل از اجراى طرح در حدود 100 قلم 
داروى مهم کمبود داشتیم که این کمبودها اکنون 
به 79 قلم رسیده است و امیدواریم طى شهریور ماه 
در 20 قلم داروى دیگر هم کاهش کمبود داشته 
باشــیم. البته 50 یا 60 قلم کمبود دارویى حالت 
طبیعى در دنیاست که ممکن است به شکل موقت 

وجود داشته باشد.

اشتباه عجیب خبرگزارى ها
  ایسنا |در حالى که برخى وبســایت ها و 
شبکه هاى اجتماعى از لغو پروازهاى ایران و ترکیه 
به دلیل گسترش شــیوع ویروس کرونا خبر داده 
بودند، مدیرکل دفتر ارتباطات و اطالع رســانى 
شــهر فرودگاهى امام خمینى(ره) ایــن خبر را 
تکذیب کرد. جــواد صالحى اعالم کــرد: این 
اخبار براى 19جوالى ســال 2020 بوده و برخى 
خبرگزارى هاى داخلى به  اشــتباه آن را انتشــار 

داده اند.

 کمبود سرم نداریم
 آنا | رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: در 
حال حاضر هیچ کمبود سرمى در کشور نداریم. 
سید حمید خویى ادامه داد: دو اتفاق مهم در عرضه 
و تقاضاى سرم در کشور نقش داشت؛ یکى موج 
پنجم کرونا و ضرورت تجویــز داروى تزریقى با 
سرم بود و دیگر موارد گرمازدگى به علت افزایش 
دماى هوا در نقاط جنوبى کشور بوده است که نیاز 
به سرم را افزایش داد. وى گفت: البته نگرانى از 
شیوع وبا در کشور عراق به ایران نیز در یکى دو 
ماه اخیر موجب شد برخى مراکز درمانى اقدام به 
ذخیره سرم کنند. خویى ادامه داد: در حال حاضر 

کمبود سرم و کمبود تولید سرم نداریم.

چیزى به نام حجاب اجبارى 
وجود ندارد

اسدا... ســلیمانى، رئیس هیئت مدیره    مهر |
انجمن ملى تولیدکنندگان محصوالت حجاب گفت: 
گشت ارشــاد همین فرزندان ما هستند که اعمال 
قانون مى کنند؛ قانون شــرعى جمهورى اسالمى 
ایران. همچنین ما چیزى به نــام حجاب اجبارى 
نداریم، بلکه حجاب قانونى است؛ قانون جمهورى 
اسالمى ایران است که بانوان و آقایان باید باحجاب 
باشند. زمانى که کسى قانون را زیر پا بگذارد، گشت 
ارشاد یا نیروى انتظامى یا هر نیروى دیگرى موظف 
اســت که جلویش را بگیرد. عنوان مى کنند که به 
جاى حجاب سراغ اختالسگران بروید که باید گفت 
یک اختالســگر در خیابان فریــاد نمى زند که من 
اختالسگر هستم. اما مسئله حجاب به گونه اى است 

که در خیابان و مأل عام خودش را عرضه مى کند.

ادامه رایزنى براى آزادى 
حاجى اصفهانى  

حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور    انتخاب|
خارجه ایران در صفحه اینســتاگرام خود با اشاره 
به دیدار اخیرش با خانواده «خلیل دردمند» حاجى 
اصفهانى که بعد از پایان مناسک حج در مکه مکرمه 
از سوى پلیس عربستان ســعودى بازداشت شده 
است، نوشت: «قول هایى مبنى بر مساعدت از طرف 
عربســتان براى آزادى خلیل دردمند حاجى ایرانى 
دریافت کرده ایم. در روزهــاى اخیر در گفتگوى 
تلفنى جداگانه با وزراى امور خارجه عراق و عمان 
نیز در خصوص این موضوع صحبت نمودم و مقرر 
شد پیگیرى هایى از جانب ایشان نیز صورت گیرد.»

تک تیراندازان روسیه
و چین در ایران

مسابقات بین المللى    همشهرى آنالین  |
تک تیراندازى 2022 ویژه نظامیان با حضور تیم هاى 
شــرکت کننده افتتاح و به صورت عملیاتى آغاز شده 
است. مسابقات تک تیراندازى نظامى 2022 ، بخشى 
از سرى مسابقات بین المللى نظامى روسیه است که 
براى نخستین مرتبه به میزبانى نیروى زمینى سپاه در 
ایران برگزار مى شود. در این مسابقات دو تیم از نیروى 
زمینى سپاه و تیم هایى از کشورهاى روسیه، بالروس، 
زیمباوه، چین و ازبکستان در 22 آیتم و به مدت 10 روز 

به رقابت خواهند پرداخت.

پاسخ وزیر کشور درباره 
لغو کنسرت ها 

  ایرنا| وزیر کشور درباره لغو مجوز کنسرت ها در 
برخى استان ها گفت: موارد لغو بسیار ناچیز است، آن 
هم گاهى در شرایط و مسائل امنیتى خاص در استان 
یا شهرستان پیش آمده اســت. احمد وحیدى گفت: 
اســاس بر این است که وقتى دســتگاه هاى رسمى 
مجوزى را صادر کردند، رویداد به طور طبیعى برگزار 
شود و مشکلى هم وجود ندارد، اما اگر در حین برگزارى 
مشکلى وجود داشته باشد که آثار دیگر اجتماعى یا آثار 
سوء به همراه داشته باشد، همکاران ما به ناچار دخالت 
مى کنند. وزیر کشور تأکید کرد: اساس بر این است که 
همکاران ما دخالت نکنند و برنامه هاى از پیش تعیین 

شده برگزار شود و به هم نخورد.

کجا پلیس 
برخورد خشونت آمیز کرد؟ 

ســردار بهمن کارگر،   همشهرى آنالین |
معاون اسبق اجتماعى نیروى انتظامى درباره گشت 
ارشــاد مى گوید: من با برخوردهایى که خشونت آمیز 
است، مخالفم. اما کجا پلیس برخورد خشونت آمیز کرده 
است؟ بیاییم از افرادى که برخورد کرده، آمار بگیریم و 
بررسى کنیم که چند نفر را دستگیر کرده است. در حالى 
که ما بیشتر به مردم تذکر مى دادیم که خانم حجابت 
را درست کن. اصًال پلیس برخوردى نمى کرد. پلیس 

با هنجارشکن ها و کشف حجاب ها برخورد مى کرد. 

پس از آشکار شدن همکارى ایران با روسیه براى پرتاب 
ماهواره «خیــام» ، هم اکنون رئیس ســازمان فضایى 
کشــور اعالم کرده طى یک برنامه ده ساله قصد داریم 
فضانــوردان ایرانى را با کمک روس ها بــه فضا اعزام 
کنیم. البته خبر اعزام انســان به فضا با همکارى کشور 
روسیه تازه نیست و در دولت پیشین هم زمزمه هاى آن 

شنیده شده بود.
به گفته حسن ســاالریه، اعزام انسان به فضا به معناى 
قرار گرفتن در ایســتگاه فضایى بین المللى یا ســایر 
ایستگاه هایى که به تدریج ساخته مى شود است و باید 
همراه با یک برنامه علمى مبتنى بر حوزه زیســت فضا 

این برنامــه را اجرایى کنیم و این برنامــه براى ما باید 
آورده اى داشته باشد.

 به اعتقاد رئیس سازمان فضایى کشور، فضانوردى که 
به فضا مى رود باید یک برنامه علمى را براى ما اجرا کند. 
فضانوردى که به ایستگاه بین المللى اعزام مى شود باید 
به عنوان یک محقق عمل کند و با استفاده از ایستگاه 
فضایى، مطالعات ما در حوزه بیولوژیکى فضا را تکمیل 
نماید. به گفته حسن ساالریه هم اکنون در حال مذاکره 
با روس ها براى اعزام انســان به فضا هســتیم و قرار 
است یک دوره آموزشــى مفصل آکادمیک در روسیه 

برگزار شود. 

از اردیبهشت امسال با در پیش گرفته شدن رویه جدید 
پرداخت یارانه، راه بــراى اعتراض گروهى که یا یارانه 
دریافت نمى کردند و یا یارانه آنها حذف شــده بود، باز 
گذاشته شد.  بر همین اســاس، یک گروه در تیرماه و 
یک گروه در مــرداد ماه به جمــع یارانه بگیران اضافه 
شــدند و دولت اعالم کرده که یارانه هاى قبلى، یعنى 

از اردیبهشت ماه امسال را به آنها پرداخت خواهد کرد.
آنطور که در گزارش ها مشاهده مى شود، این گروه اگر 
در تیرماه وارد جمع یارانه بگیران شــده باشند، معوقات 
یارانه اى دو برج قبل را همزمان بــا واریز یارانه مرداد 
ماه دریافت کرده اند. اما اگر در ماه مرداد به فهرســت 

یارانه بگیران افزوده شده باشند، معوقات یارانه اى سه 
ماه گذشته را همزمان با واریز یارانه شهریور ماه دریافت 
خواهند کرد. در این میان، اشکان میرمحمدى، بازرس 
کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفته است وزارت 
تعاون، اخیراً ســامانه جدیدى را تحت عنوان ســامانه 
حمایتى فعال کــرده تا افراد با مراجعه به این ســامانه 
وضعیت خود را در ارتباط با شاخص هاى مختلف مورد 
مالحظه و بررســى قرار دهند. به گفته او، چنانچه در 
خصوص هرکدام از شــاخص ها اعتراض داشته  باشند 
مى توانند با مراجعه به مبــادى ذی ربط اعتراض خود را 

پیگیرى و مشکل را مرتفع کنند.

دریا  قدرتى پور

گویا قیمتگذارى جدید شیرخشــک اکنون راه حل 
جدید ســازمان غذا و دارو براى حل کمبود این ماده 

غذایى براى نوزادان است.
 بعد از مشکالت عدیده اى که در کمبود شیر خشک 
طى یکسال گذشته به وجود آمد، اکنون جدیدترین 
خبر انتشــار یافته از زبان رئیس این سازمان خبر از 
تغییر قیمت این ماده غذایى مى دهد. بهرام دارایى 
اعالم کرده که قیمتگذارى جدید براى شیر خشک 

در دستور کار است. 
قیمتگذارى پیشین شیر خشک اردیبهشت ماه امسال 
اتفاق افتاد؛ زمانى که جنگ اوکراین و روسیه شدت 
گرفته بود و همین باعث تنش هایى در زمینه واردات 

شیر خشک شده بود. 
اکنون بعد از گذشت دو سه ماه از آن زمان و آرام تر 
شدن جنگ، رئیس ســازمان غذا و دارو معتقد است 
قیمت شیرخشــک باید به شکل منصفانه اى تعیین 
شود تا تولیدکنندگان بدون اینکه ضرر ببینند اقدام 
به تهیه مواد اولیه و تولید شیرخشک کنند تا دوباره با 

مشکالت ابتداى سال روبه رو نشویم. 
پیش از این رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک 
هم هشدار داده بود که در حال حاضر هزینه ترخیص 
مواد اولیه از گمرك با هزینه خرید مواد اولیه برابرى 
مى کند. او هشــدار داده بود که اگر قیمت ها تغییر 
نکند باز هم با مشــکل کمبود شیرخشــک روبه رو 

مى شویم. 
او همچنین در زمینه تأثیر جنگ روسیه و اوکراین در 
تأمین مواد اولیه هشــدار داده بود که نرخ مواد اولیه 
باال رفته است و این مسئله در نرخ شیرخشک اطفال 
نیز تأثیر گذاشته اســت اما کمبودى در این زمینه در 
بازارهاى جهانى وجود ندارد و ما فرصت خرید داشتیم 
اما زمانى که قیمت ها باال مى رود و کمبود وجود دارد 
رقابت ها براى خرید نیز دوچندان مى شــود این در 
حالى است که ما در کشور براى تخصیص ارز مسئله 
داریم و فرایند تأمین ارز سه تا چهار ماه طول مى کشد 
اما از سوى دیگر فروشنده کاال منتظر ما نمى ماند و 

کاالى خود را مى فروشد.

کاهش تولید داخلــى شیرخشــک در حالى اتفاق
 مى افتد که واردات این محصول از دى ماه گذشته 
مشمول مالیات 9 درصدى شــده بود و پیش تر نیز 
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک گفته بود 
واردات سه تا چهار یورو ارزبرى دارد اما تولید 2 تا 2/5 

یورو هزینه مى برد.
به گفته هانى تحویل زاده اگر روند توقف تولید ادامه 
داشته باشــد در نهایت تولیدکنندگان متهم خواهند 
شد که چرا تولید نمى کنند و در نهایت دولت اقدام به 
واردات مى کند، این در حالى است که تولیدکنندگان 
داخلى توانایى پاســخگویى 95 درصد از نیاز کشور 

را دارند.
این مسئول صنفى  هفته گذشته هم اعالم کرده بود 
که ظرفیت تولید شیرخشک در ایران 95درصد نیاز 
کشور است اما دولت به واردات این محصوالت تمایل 
دارد: «تولید شیرخشک نوزاد در کشور با مشکل جدى 

مواجه شده اســت چراکه هنوز نرخ این محصول از 
سوى دستگاه هاى مربوطه اعالم نشده است؛ سازمان 
غذا و دارو به عنوان متولى این مهم تاکنون اقدامى 
در راســتاى اعالم و ابالغ قیمت هاى جدید نکرده و 
نمى دانیم که با چه منطقى از اعالم قیمت هاى جدید 

خوددارى مى کند.»
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت هر قوطى 
450گرمى شیرخشک در فروردین امسال در مقایسه 
با مدت زمان مشــابه ســال قبل، حدود 27 درصد 

افزایش داشته است.
«کاهــش تخصیــص ارز دولتــى» و در کنار آن 
مشــکالت تولیدکنندگان شیرخشــک و همچنین 
مقاومت سازمان غذا و دارو با درخواست افزایش 50 
درصدى بهاى شیرخشک سه عاملى است که طى 
یکسال گذشته به اختالفات جدى در وزارت بهداشت 

و بخش خصوصى دامن زده بود.

در کنار این مسئله، صادرات غیر قانونى شیرخشک 
نیز باعث شــده بود که نوزادان با کمبود شیرخشک 
به خصوص شیر خشک هاى رژیمى روبه رو شوند. 
رحیم بنا موالیى، رئیس سابق انجمن تولیدکنندگان 
شیرخشــک و غذاى کودك در این زمینه پیش تر 
عنوان کرده بود که سختگیرى هاى بانک مرکزى و 
گمرك موجب رشد صادرات غیرقانونى شیرخشک 

شود.
به گفتــه رحیم بناموالیى در حــال حاضر 40 تا 50 
درصد از صادرات به کشورهاى همسایه به صورت 

قاچاق و غیررسمى انجام مى شود. 
اکنون با تغییراتــى که قرار اســت در زمینه قیمت 
شیرخشــک اعمال شــود، امیــدوارى هایى براى 
تولیدکنندگان شیرخشک به وجود آمده تا با متعادل 
شدن قیمت ها بتوانند از کمبود شیرخشک در کشور 

جلوگیرى کنند. 

در حالى حادثه مرگ دختر مشاور «والدیمیر پوتین» در انفجار خودرو به سوژه نخست رسانه هاى جهان تبدیل شده 
که شباهت عجیب «الکساندر دوگین»، فیلسوف و نظریه پرداز شناخته شده روسى که مشاور مرد اول کرملین است 

با کیهان ملکى، بازیگر سینما و تلویزیون مورد توجه کاربران قرار گرفته است. 
الکساندر دوگین، فیلسوف و نظریه پرداز مشــهور و از مشاوران والدیمیر پوتین اســت که دیدگاه هاى وى درباره 
واکنش هاى بسیارى را برانگیخته است. دوگین یکى از دو نفر اصلى است که سیاست تمدنى جدید روسیه را مطرح 

کرد.
کاربرى به نام جواد به طنز نوشت: «ایشون مگه کیهان ملکى روسیه نیست؟!» رؤیا یکى از فعاالن توییتر هم اینگونه 
واکنش نشان داد: «اَ...انگار کیهان ملکى ریش گذاشته!» حساب کاربرى با نام میالد هم توییت کرد: «من نمى دونم 
چرا الکساندر دوگین را با کیهان ملکى بازیگر اشتباه مى دیدم!» حســین هم ضمن تعجب از شباهت این دو چهره 
نوشت: «من اول فکر کردم کیهان ملکى گریم کرده.» على هم در توییتر خود نوشت: «این کیهان ملکى همیشه یه 
ربطى به روسیه داشته فقط امیدوارم در فضاى فیلم محصور نشه. االنم که بازى نمى کنه ببرنش سفیر بشه. بهشم 

میاد.»

بدون شک یکى از بهترین سریال هاى کره اى که 
در ژانر حماسى رزمى ســاخته شده سریال دیدنى 
«جومونگ» با بازى «سونگ ایل گوك» است که 
پرطرفدارترین سریال در کره جنوبى در مدت زمان 

پخشش (81 قسمت) بود.
این سریال در ایران هم به شــدت محبوب شد و 
حاال بازپخشش پس از حدود یک دهه یک رکورد 
عجیب را به جا گذاشته! بازپخش مجموعه افسانه 
«جومونــگ» در تلوبیون به 41 میلیــون بازدید 
رسیده و قســمت 79 این سریال در تلوبیون حدود 
1/8 میلیون بازدید داشته که از مجموع بازدید کل 
قسمت هاى ســریال هاى جدید تلویزیون بیشتر 

بوده است.
موفقیت ســریال «جومونگ» که در ایران با نام 
«افسانه جومونگ» پخش شــد، به حدى بود، که 
در اولین مرحله پخش این سریال، شبکه 3 سیما به 
عنوان پرمخاطب ترین شبکه تلویزیون جمهورى 
اســالمى ایران در بهترین ساعات شــبانه روز به 
پخش آن اختصاص یافت و در زمان پخش آن شاید 

بتوان گفت، چند میلیون نفــر از مردم ایران براى 
مشاهده این ســریال کره اى، در مقابل تلویزیون 

میخکوب مى شدند.
محبوبیت سریال هایى نظیر «جومونگ» در میان 
مخاطبــان ایرانى حرف و حدیث هــاى زیادى را 
درمیان کارشناسان، منتقدان و دلسوزان فرهنگى و 
اجتماعى کشور برانگیخت. برخى از صاحب نظران 
با دید مثبت به پخش این گونه سریال هاى خارجى 
در ایران نگاه کردند و بعضى دیگر انتقادات متعددى 
را به این رویکرد صدا و ســیماى ایران در پخش 

سریال هاى خارجى وارد آوردند.
«جومونگ» درمیان کاربران هم پر بیننده اســت. 
یک کاربر نوشــته: «داداشــم هــم "جومونگ" 
مى بینه هم "مختار". بعد نشســته بــرام تفاوت 
جنگیدن و شمشیر دست گرفتنشــون رو تحلیل 
مى کنه.»  و یک کاربر دیگر نوشته: «امشب ساعت 
7 "جومونگ" ندیدم و بى قــرارم.» و این هم نظر 
یکى دیگر: «یعنى مى خوایــن بگین خوابیدین و 

تکرار "جومونگ" نمى بینین؟ اُف بر شما!»

رئیس مرکز ملى فرش دســتباف ایــران گفت: 
صادرکنندگان فرش نیز طبــق آیین نامه واردات 
خودرو مى توانند به ازاى صادرات، خودرو وارد کنند.
طرح واردات خودرو ســرانجام پس از چند ســال 
ممنوعیت قرار است در شهریورماه امسال به اجرا 
برسد. طبق گفته کارشناسان واردات خودروهاى 
خارجى با کیفیت و ارزان قیمــت مى تواند بازار را 
به تعادل برســاند و خودروسازان داخلى را به تولید 
خودروهاى با کیفیت ترغیب کند. در همین راستا در 

حالى که هنوز نسخه نهایى آیین نامه واردات خودرو 
ابالغ نشده است،  رئیس مرکز ملى فرش دستباف 
ایران گفت: صادرکنندگان فرش مى توانند به ازاى 

صادرات، خودرو وارد کنند.
فرحناز رافع،  رئیس مرکز ملى فرش دستباف ایران 
گفت: هر صادرکننده فرش دستباف که 70 میلیون 
دالر صادرات داشته باشــد، قادر است به ازاى آن 
خودرو به کشــور وارد کند. وى افزود:  در آیین نامه 

واردات خودرو نیز به این موضوع اشاره شده است.

در راستاى سیاست سازمان غذا و دارو پیش بینى مى شود؛

بازار شیر خشک در آستانه تحول جدید

بازیگر ایرانى، مشاور «پوتین» شد!

عاشقانه «جومونگ» را دوست داریم! صادرکنندگان فرش،  خودرو وارد مى کنند!



استان ٠٣٤٣٩٤ سال نوزدهمسه شنبه  ١  شهريور  ماه   ١٤٠١

ميزبانى
 ١٤٨ موكب اصفهان 

رئيس ستاد بازسازى عتبات عاليات استان اصفهان گفت: 
در ايام اربعين ســال جارى ١٤٨ موكب استان اصفهان 
پذيراى زائران حسينى در نقاط صفر مرزى و شهرهاى 
كربال و نجف اشرف هستند. جعفر عسگرى با بيان اينكه 
امسال ٢٠ درصد به ظرفيت موكب هاى استان اصفهان 
در مراســم اربعين افزايش پيدا كرده است، اظهار كرد: 
استان اصفهان در سال جارى ١٤٨ موكب دارد كه بعد 
از استان تهران و خوزستان استان سوم در ميزان موكب 

به شمار مى رود. 

كشف ٣٠٩ كيسه 
كود شيميايى قاچاق 

٣٠٩ كيسه كود شيميايى قاچاق در بويين مياندشت 
كشــف وجمع آورى شــد. فرمانده انتظامى بويين 
مياندشــت گفت: ماموران انتظامى شهرســتان در 
بازرسى از يك كاميون ٣٠٩ كيسه كود شيميايى به 
وزن ١٥هزار و ٤٥٠ كيلو گرم كشف كردند. سرهنگ 
حمزه بهرامى با بيان اينكــه ارزش اين مقدار كود 
شيميايى كشف شده ٨٠٠ ميليون ريال برآورد شده 
است افزود: در اين زمينه يك نفر دستگير وتحويل 

مراجع قضايى شد.

مرگ ٣ عضو يك خانواده 
رييس جمعيت هالل احمر خور و بيابانك گفت: برخورد 
يك دستگاه سوارى پژو "آر دى" با يك دستگاه تريلى 
در محورهاى اين شهرستان، سه عضو يك خانواده اهل 
َجندق را به كام مرگ كشــيد. حسين ايرجى افزود: اين 
حادثه ساعت ٢٤ يك شنبه در كيلومتر ٣٥ محور چوپانان 
به اردكان ُرخ داد و در جريان آن يك خانواده ســه نفره 
جندقى شامل مرد ٧٣ ساله، نوجوان ١٣ ساله و يك زن 

٤٣ ساله، جان خود را از دست دادند.

جزئيات مرحله دوم 
هوشمندسازى فروش نان

مرحله دوم هوشمند سازى فروش نان بدون افزايش 
قيمت نان بــه زودى اجرا خواهد شــد. دبير كميته 
گندم، آرد و نان اســتان به تجهيز شــدن ٩٤ درصد 
از نانوايى هاى اســتان به دســتگاه هاى كارتخوان 
هوشمند فروش نان اشــاره كرد و گفت: مرحله اول 
طرح هوشمند ســازى فروش نان در آستانه تكميل 
شدن اســت و به دنبال كامل كردن مرحله اول اين 
طرح هســتيم. اصغر مهدوى به اجرايى شدن مرحله 
دوم اين طرح از شهريور ماه امسال اشاره كرد و افزود: 
در اين مرحله قيمت گندم بــراى كارخانجات آرد و 
نانوايى ها ى استان آزاد مى شود اما يارانه آرد را دولت 
به نانوايى ها پرداخت مى كند و مردم هيچ گونه هزينه 
اضافى براى نان پرداخت نمى كنند و قيمت نان ثابت 

خواهد بود.

كشف ١٠ تن چوب بلوط 
فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از كشف ١٠ تن 
چوب بلوط قاچاق به ارزش يك ميليارد و ٥٠٠ ميليون 
ريال در بازرســى از يك كارگاه در اصفهــان خبر داد. 
سرهنگ حسين بســاطى گفت: مأموران كالنترى ١٩ 
اصفهان در اين خصوص از فعاليت مجرمانه فردى كه 
اقدام به قاچاق چوب بلوط مى كرد مطلع شده و پس از 
هماهنگى با مقام قضائــى در عملياتى غافلگيرانه يك 

متهم را دستگير كردند.

پيشرفت فاز دوم كلكتور 
اصلي 

بيش از ٥٧ درصد از عمليات اجرايي فاز دوم كلكتور 
اصلي فاضالب حبيب آباد تا پايان تيرماه ١٤٠١ انجام 
شــد . به گزارش روابط عمومى آبفاى برخوار، اين 
عمليات اجرايي با لوله پلي اتيلن قطر ٦٠٠ ميليمتراز 
محل اعتبارات عمراني بــوده و حدود ١٠٨٠ متر از 
١٨٧٥ متر، انجام شــده و پــروژه همچنان در حال 

پيشرفت است.

خبر

معاون توســعه و پيش بينى اداره كل هواشناســى استان 
اصفهان گفت: تغييرات دمايى استان طى ماه شهريور در حد 
نرمال (عادى) خواهد بود و هوا به ويژه در ساعات اوليه روز 

خنك تر خواهد شد.
نويد حاجى بابايى اظهار داشت: دما در نيمه شمالى و شرق 
استان حدود يك درجه كمتر از نرمال پيش بينى مى شود. وى 
خاطرنشان كرد: از شــدت افزايش دمايى كه استان در ماه 
مرداد تجربه كرد، كاسته شده و با توجه به تغيير فصل دماها 

به نرمال مى رسد.
وى افــزود: دماها طى يك ماه گذشــته يك تــا ٢ درجه 
سانتيگراد باالتر از نرمال در مدت مشابه بود اما در شهريور به 

حالت طبيعى بر مى گردد و دماهاى ٤٠ درجه سانتيگراد در 
استان نخواهيم داشت.

حاجى بابايى با بيان اينكه خنكى هوا در ساعات اوليه روز و 
در كمينه ها محسوس تر خواهد بود، ابراز داشت: پديده قابل 
توجهى تا ١٠ روز آينده در سطح استان اصفهان نخواهيم 
داشت. وى با اشاره به اينكه بارش قابل توجهى در اين ماه 
انتظار نمى رود، افزود: شهريور در حالت طبيعى ماه بارشى 
استان اصفهان نيست ضمن اينكه سامانه هاى مونسونى و 
بارش هاى سيالبى تابستانى در ماه پيش رو نخواهيم داشت 
و اين پديده مناطق جنوب شــرق مانند استان سيستان و 

بلوچستان را در بر مى گيرد.

مديركل مديريت بحران استاندارى اصفهان به وقوع ١٠ 
سگ گزيدگى از ابتداى ســال تاكنون اشاره كرد و تشديد 
خشكسالى  را عامل ســوق يافتن حيوانات به عرصه هاى 

كشاورزى و شهرى دانست. 
منصور شيشــه فروش پيرامون اينكه امروز بيش از ٣٠٠ 
روستاى استان با تانكر آب رسانى مى شوند، اظهار كرد: با 
شدت خشكسالى هاى متوالى در استان و كمبود منابع آبى 
در روستاها، طبق گزارشات در برخى مناطق حتى حيوانات 
وحشى نيز ديده شده اند؛ براى مثال در منطقه نطنز وجود 
گراز به اراضى كشاورزى خســارت وارد كرده و در اطراف 
روستاهاى نائين و اردســتان حضور گرگ، روباه و شغال 

گزارش شده است. وى درباره اينكه تشديد خشكسالى ها، 
كمبود موادغذايى و منابع آبــى براى حيوانات و جوندگان 
آن ها را گاهى به عرصه هاى كشــاورزى و شهرى ديگر 
مناطق در استان اصفهان سوق مى دهد، افزود: از ابتداى 
ســال جارى تا اوايل مردادماه، ١٠ مورد سگ گزيدگى در 

استان اتفاق افتاده است.
وى افزود: دستورالعمل كنترل جمعيت سگ هاى ولگرد، در 
ستاد مركزى كنترل جمعيت حيوانات ناقل بيمارى به انسان 
در سازمان شــهردارى ها و دهيارى هاى كشور تصويب 
شده كه در اين دستورالعمل بر روش زنده گيرى، كنترل و 

ساماندهى جمعيت سگ ها تأكيد شده است.

چرا حيوانات ولگرد در 
اصفهان زياد شده اند

پايان تابستان بسيار گرم 
اصفهان

رئيس پليس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان از 
دستگيرى اعضاى باند ٥ نفره اى كه به صورت حرفه اى 
بالغ بر ١٥ ميليارد ريال كالهبردارى كرده بودند خبر داد.

حسين ُتركيان اظهار داشت: در پى ارجاع تعدادى پرونده 
مجرمانه به پليس آگاهى شهرستان نجف آباد با موضوع 
كالهبردارى از فروشندگان كاال و محصوالت كشاورزى 
در نقاط مختلف كشــور كارآگاهان تحقيقات علمى و 
تخصصى خود را در اين خصوص آغاز كردند. وى افزود: 
كالهبرداران در كار خود بسيار حرفه اى عمل كرده و با 
جعل عنوان و استفاده از شگردهاى خاص توانسته بودند 

اموال بسيارى را از مردم كالهبردارى كنند.
تركيان گفت: اين افراد به استان هاى مختلف كشور سفر 
كرده و با معرفى خود به عنوان فروشــنده سيار اقالمى 
مانند عسل، كشك، قارا با طرح فروشندگان عمده كاالها 
و محصوالت كشاورزى نظير گردو، تخمه آفتاب گردان، 
لوبيا، نخود طرح دوستى ريخته و آنان را مجاب مى كردند 

كه محصوالت خود را به صورت عمده براى فروش به 
استان اصفهان منتقل كنند.

رئيس پليس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
ادامه داد: كالهبرداران همچنين در ســايت  ديوار، ترب 
و با ســالم، فروشــندگان عمده محصوالت و كاالها 
را شناســايى و سپس با ارســال فيلم هاى ضبط شده از 
فروشــگاه هاى بزرگ، خود را به عنوان مالك فروشگاه  
يا تاجــر محصوالت معرفى و فروشــنده كاال را مجاب 
مى كردند كه محصوالت خود را براى فروش به استان 

اصفهان منتقل كند.
وى اضافه كــرد: پس از اينكــه رانندگان يــا مالكان 
محموله هاى بارى خود را به اصفهان منتقل مى كردند، 
متهمــان به بهانه هــاى مختلف بار آن هــا را به داخل 
وانت نيسان هاى اجاره اى تخليه و به انبارها يا باغ هاى 
حاشيه شهر منتقل كرده و در نهايت اعضاى ديگر باند با 
خودروهاى شخصى در محل حاضر شده و بار تخليه شده 

را به نقاط ديگر انتقال داده و متوارى مى شدند.
تركيان بيان كرد: با وجود اينكه كارآگاهان ســرنخ هاى 
بســيار كمى از اين باند در اختيار داشــتند اما در نهايت 
با يك كار اطالعاتى دقيق و انجام يك ســرى اقدامات 
تخصصى و هوشمندانه ابتدا ٤ نفر از اعضاى اين باند كه 
همگى با هم نسبت فاميلى داشتند را دستگير و در ادامه 
ســركرده باند نيز در يكى از اماكن عمومى شناسايى و 

توسط مأموران دستگير شد.
رئيس پليس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
از اعتــراف متهمان به كالهبــردارى ١٥ ميليارد ريالى 
از ٤ نفر در اســتان هاى چهارمحال و بختيارى، زنجان، 
بوشهر و همدان خبر داد و خاطرنشــان كرد: تحقيقات 
در خصوص اين پرونده كماكان ادامه دارد و كسانى كه 
به اين شــيوه از آنان كالهبردارى شده مى توانند براى 
پيگيرى پرونده خود به پليس آگاهى شهرستان نجف آباد 

مراجعه كنند.

انهدام باند كالهبرداران 
ميلياردى در اصفهان 

فيلم هاى بزرگ سالمندى را در باغ تجربه ببينيد
نصف جهان  با توجه به اينكه جمعيت شهر اصفهان 
به سوى ميانسالى رفته اســت، سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان سال ها پيش 
اقدام بــه احداث باغ تجربه بــراى گذراندن اوقات 

فراغت شهروندان ارشد شهر نمود.
در همين راســتا باغ تجربه اصفهان بــراى ايجاد 
روحيه پرنشــاط و همچنين رفاه حال سالمندان و 
بازنشســتگان به صورت تخصصى برنامه هايى را 
برگزار مى كند و اين بار با همين هدف قرار اســت 

فيلم هاى برگزيده ســينمايى جهــان با موضوع 
سالمندى موفق به نمايش و تحليل گذاشته شود.

اين ويژه برنامه روز چهارشــنبه ٩ شــهريورماه با 
نمايش فيلم در ســاعت ١٧ آغاز مى شود و پس از 
پايان فيلم در ساعت ١٨ و ٤٥ دقيقه فيلم نمايش داده 

شده تحليل خواهد بود.
عالقه مندان مى توانند براى حضور در اين برنامه به 
باغ تجربه واقع در كنار گذر بزرگراه صياد شيرازى 

مراجعه كنند. 

اتمام حجت فرماندار برخوار با مديران 
دستگاه هاى اجرايى

نصف جهــان  فرماندار شهرســتان برخــوار گفت: 
در شــرايط كنونى مردم مديران جهادى و دلسوز 

مى خواهند كه براى آنها شبانه روز كار كنند.
محمدرضا قربانى افزود: هر دقيقه اى كه توســط 
ما مديران تلف مى شــود در واقع ١٢٠ هزار دقيقه، 
به تعداد جمعيت شهرســتان وقت مــردم را تلف

 كرده ايم.
وى رضايتمندى مردم و رعايت قانون را ســرلوحه 
كار مديران عنوان كرد و با تأكيد بر برخورد شديد با 
هرگونه بى قانونى در دستگاه هاى اجرايى، خواستار 
به كارگيرى همه تــالش مديران در جهت خدمت 

رسانى بى منت به مردم شد.

نگاه روز

مريم محسنى

سد معبر كاســبان در خيابان ها و پياده روهاى كم عرض 
شهر، مشــكالتى را براى رفت وآمد شــهروندان ايجاد 

كرده است.
اين موضوع در مســير چهارباغ پايين منتهى به چهارراه 
تختى به خوبى قابل مشاهده است و برخى كسبه و افراد 
متخلف با سد معبر پياده رو و خيابان، موجب بروز مشكالت 

جدى براى شهروندان مى شوند. 
اين سد معبرها در اين پياده روى پر تردد مشكالت زيادى 

را براى شهروندان ايجاد كرده و چهره نازيبايى را هم به 
شهر بخشيده است.

در اين مسير عابران پياده به دليل شلوغى پياده روها به ناچار 
مجبور مى شوند از خيابان گذر كنند و بارها براى عبور در 
مسير پياده رو به دليل وجود موانع مسير را به سمت خيابان 

ديگر تغيير بدهند.
 انتظار مى رود اكيپ ســد معبر شــهردارى با همكارى 
نيروى انتظامى، اقدام جدى براى رفع اين معضل شهرى 

انجام دهد .

سنگ اندازى جلوى پاى عابران

صفر تا صد كسب و كارهاى خانگى 
نصف جهان  رويداد محله كارآ با هدف توسعه كسب 
و كارهاى خانگى در مناطق كــم برخوردار برگزار 
مى شود. محله كارآ، يك رويداد آموزشى و مشاوره 
اى براى صفر تا صد راه اندازى و توســعه كسب و 
كارهاى خانگى با محوريت پروژه توانمندســازى 

محالت در حوزه مشاغل خانگى است.
اين دوره شامل ٤٠ ســاعت آموزش است كه طى 
دو ماه و نيم با تدريس ســه اســتاد مطرح در حوزه 
توسعه كســب و كار به همت ســازمان فرهنگى 
تفريحى شــهردارى اصفهان برنامه ريزى شــده

 است.
مباحث مرتبط با حوزه انگيزشــى كســب و كار، 
مهارت هاى ثروت ساز، هدف گذارى،حل خالقانه 
مســئله،ديجيتال ماركتينگ، كســب و كارهاى 
اينستاگرامى و مدل هاى درآمدى آنالين، مباحث 
تخصصى بازاريابى و فروش، مدل هاى جذاب كسب 
و كارهاى خانگى و اصول مديريت كسب و كار، طرح 
مدل كسب و كار، تأمين منابع مالى و جذب سرمايه و 
اصول برندينگ از جمله مباحثى است كه قرار است 

در اين رويداد، آموزش داده  شود.

انتخاب هيئت رئيسه شوراى شهر چرمهين 
نصف جهان   ابراهيم قاسمى با كسب اكثريت آراء به 
عنوان رئيس جديد شوراى شهر چرمهين انتخاب 
شــد. همچنين ســميه پايدار، مصيب امينى، اكبر 

حيدريان و سعيد قاســمى به ترتيب به عنوان نايب 
رئيس، خزانه دار، ســخنگو و دبير شوراى اسالمى 

شهر چرمهين انتخاب شدند.

«گز» شهر سبز شهرستان برخوار مى شود
نصف جهان  ذاكر اصفهانى، شــهردار گز برخوار از 
آغاز واگذارى انشــعابات فاضالب شــهرى و لوله 
گذارى فاضالب در مجموعه مســكونى «شهرك 

الله سرخ» خبر داد.
وى افــزود: در نيمــه اول شــهريور مــاه، لولــه 

گــذارى فاضالب شــهرك الله ســرخ شــروع 
خواهد شد.

وى ادامه داد: با اتمام پروژه فاضالب شهرك الله 
سرخ، شهر گز به عنوان اولين شهر سبز شهرستان 

برخوار معرفى خواهد شد.

طرح واگذارى ساختمان هريتاش در خيابان ابن سينا 
تصويب شد.

هادى نباتى نژاد، رئيس مركز پژوهش هاى شــوراى 
اسالمى شهر اصفهان با اشــاره به تعامل شهردارى 
باميراث فرهنگى اســت گفت: با توجه به اينكه اين 
مجموعه در بازار عرضه و فــروش پارچه قرار گرفته 
مى تواند به محل عرضه صنايع دســتى منســوجات 

ازجمله پارچه قلمكار و رودوزى تبديل شود.
رئيس شوراى اسالمى شــهر اصفهان هم در جلسه 

شوراى شهر گفت: براى اجراى اين طرح الزم است در 
تفاهمنامه اى سهم مالكيت اداره كل ميراث فرهنگى 
استان با كاربرى برگزارى نمايشــگاه صنايع دستى 
تخصيص و سهم مالكيت شــهردارى هم با رويكرد 
عرضه و فروش صنايع دســتى يا موزه صنايع دستى 
مطابق با قرار گرفتن در بازار پارچه فروش ها در زمينه 

ارائه منسوجات در نظر گرفته شود.
نورصالحى افزود: نحوه واگذارى ساختمان هريتاش 

به ميراث فرهنگى استان را شهردارى تعيين مى كند.

ساختمان هريتاش واگذار مى شود
رئيس پليس راهور اســتان اصفهان از اعمال قانون ٦٥ هزار خــودروى فاقد معاينه 
فنى در ٤ ماهه ابتداى ســال جارى خبر داد. محمدرضا محمدى اظهار داشــت: با 
هوشمندسازى سامانه هاى پليس راهور، خودروهاى فاقد معاينه فنى به صورت روزانه 
توسط دوربين هاى نظارت تصويرى سطح شــهر اصفهان شناسايى و مورد اعمال 

قانون قرار مى گيرند.
محمدى با بيان اينكه سال گذشته ٣٠٤ هزار دستگاه خودرو به دليل عدم داشتن برگ 
معاينه فنى اعمال قانون شدند، گفت: اين رقم نســبت به سال قبل از آن ٥/٩ درصد 
افزايش داشته است. رئيس پليس راهور استان اصفهان بيان كرد: در ٤ ماهه امسال 
نيز ٦٥ هزار دستگاه خودروى فاقد معاينه فنى جريمه شدند كه اين رقم نيز نسبت به 

مدت مشابه سال قبل ٥/٦ درصد افزايش داشته است.

اعمال قانون ٦٥ هزار خودروى 
فاقد معاينه فنى

رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان اصفهان ضمن رد 
موضوع آبيارى سبزى و صيفى در اصفهان با آب فاضالب، 
اظهار داشت: سبزى كارى در منطقه ناژوان و خوراسگان 
و ابر و شهرستان هاى غربى استان انجام مى شود كه آب 

سالم و آب قنات و چشمه است.
مهرداد مرادمند با بيان اينكه با پساب تصفيه خانه جنوب 
و شمال اصفهان در حبيب آباد محصوالتى مانند غالت و 
علوفه كاشته مى شود، خاطرنشان كرد: پساب تصفيه خانه 
جنوب برداشت مستقيم ندارد و به سفره هاى آب زيرزمينى 

و چاه هاى كشاورزى نفوذ مى كند.
مرادمند اضافه كرد: فقط پساب تصفيه شده در شمال و 
جنوب اصفهان رها مى شود. در جنوب اصفهان برداشت 
مستقيم از پساب رها شــده نداريم و در شمال استان نيز 
صرفاً غالت و علوفه با پســاب كشت مى شود. سبزى و 

صيفى در اســتان اصفهان با آب قنات ها، چشمه و چاه 
كشت مى شود.

رئيس سازمان جهاد كشــاورزى استان اصفهان درمورد 
بازگشت محصوالت صادراتى از روسيه و عراق در ماه هاى 
اخير به دليل وجود سموم در صيفى جات، اظهار داشت: هم 
اكنون محصوالت كشاورزى مانند فلفل دلمه، بادمجان 
و كرفس از كشــور در حال صادرات به كشورهاى حوزه 
خليج فارس و از طريق تركيه به اروپا و كشورهاى حوزه 

اوراسيا است.
مرادمند ادامه داد: محدوديت عراق از بابت محصول نبود 
و همه محصوالت هم اكنون قابليت صــادرات به اين 

كشور را دارد.
وى اضافه كرد: بازگشــت محصول فلفــل دلمه اى از 
روسيه به دليل ثبت نشدن برخى سموم در اين كشور بود 

و صحبتشان اين بود كه چون اين سموم در كشور ما ثبت 
نشده، محصوالت را خريدارى نمى كنيم كه اين موضوع 
همزمان شده بود با تغييرات دولت و مسئله بازگشت فلفل 
دلمه اى ها يك بحث ادارى بود نه آزمايشگاهى و مرز را 

روى فلفل دلمه ايران بستند و محدويت ايجاد كردند.
مرادمند به سفر يك هيئت علمى از روسيه به سه استان 
مازندران، آذربايجان و اصفهان و بازديد آنها از گلخانه ها 
اشاره كرد و گفت: در اين بازديد آزمايش كردند و مقرر شد 

پروتكل ها رعايت شود و موضوع صادرات فلفل حل شد.
رئيس ســازمان جهــاد كشــاورزى اســتان اصفهان 
با بيان اينكــه امارات، قطــر و عمان خريدار ســبزى 
و صيفــى ايــران اســت، افــزود: محصــوالت لبنى 
كشــورمان به روسيه و كشــورهاى حوزه اوراسيا صادر

 مى شود.

صادرات فلفل دلمه اى اصفهان به روسيه چگونه حل شد

مدير امور شيالت و آبزيان جهاد كشاورزى استان اصفهان گفت: در سيل اخير ٢٠ مزرعه 
پرورش ماهى در فريدونشهر و سميرم اصفهان دچار آسيب و ٣٠٠ تُن ماهى تلف شد.

محمدرضا عباسى با اشاره به اينكه در سيل مردادماه امسال ٢٠ مزرعه پرورش ماهى عمدتًا 
در فريدونشهر و سميرم اصفهان دچار آسيب شد، اظهار داشت: ٣٠٠ تُن ماهى در سيل اخير 

تلف شد و سيل خسارت ٥٠٠ ميليارد ريالى در مزارع پرورش ماهى استان برجا گذاشت.
وى افزود: پيشگيرى از خسارات سيل در مزارع پرورش ماهى نيازمند تعبيه چاهك براى 
مهار سيالب بوده و الزم است اداره آب و فاضالب در اين راستا همراهى كند. در سيل اخير 

برخى مزارع ورودى ها را بستند و ماهيان را نجات دادند.
مدير امور شيالت و آبزيان جهاد كشاورزى استان اصفهان خاطرنشان كرد: بيش از ٨٦٠٠ 

تن انواع ماهى هاى خوراكى در استان اصفهان توليد مى شود.

٣٠٠ ُتن ماهى در سيل اصفهان
 تلف شد
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در چند سال گذشــته، واتس  اپ ویژگى هاى حفظ حریم خصوصى زیادى را اضافه کرده 
است. یکى از جدیدترین ها «یک بار مشاهده» است؛ تنظیمى که باعث مى شود هر عکس یا 

ویدیویى که ارسال مى کنید فقط یک بار باز شود.
در اینجا نحوه عملکرد «یک بار مشاهده» یا همان View Once و نحوه فعال کردن آن را 

مى توانید، مالحظه فرمایید.
 View Once همانطور که از نام آن پیداســت، عکس هــا و ویدیو هایى که به عنــوان
عالمت گذارى کرده اید، فقط یک بار قابل مشاهده هستند. بعد از اینکه هر کسى که عکس 
یا ویدیو را برایش ارسال کردید آن را باز کرد، از چت محو مى شود. همچنین اگر دو هفته 

بگذرد، بدون آنکه گیرنده آن را باز کند نیز ناپدید مى شود.
براى ارسال یک عکس یا ویدیو یک بار مشاهده:

1. واتس اپ را باز کنید و وارد یک مکالمه یا چت گروهى شوید.
2. براى آپلود عکس یا ویدیو، روى نماد عالمت مثبت، نماد گیره کاغذ یا نماد دوربین 

در پایین صفحه ضربه بزنید.
3. هنگامى که عکس یا ویدیوى خود را انتخاب کردید و به صفحه اى رسیدید 

که مى توانید آن را ویرایش کنید و زیرنویس اضافه کنید، روى نمادى که شبیه 
یک دایره است و عدد یک در آن وجود دارد، ضربه بزنید. باید کامال آبى شود.

4. عکس یا فیلم را ارسال کنید.
در خود مکالمه، پیام شما فقط به صورت کلمه «عکس» یا «ویدئو» 
با نماد View Once در کنار آن ظاهر مى شود. اما دیگران مى توانند 

روى پیام ضربه بزنند و چیزى را که ارسال کرده اید ببینند.
اگر شخصى از عکس View Once شما اسکرین شات بگیرد چه اتفاقى مى افتد؟

زمانى که View One براى اولین بار منتشر شد، یک نقص امنیتى بسیار بزرگ داشت: اگرچه 
مردم فقط یک بار مى توانستند عکس هاى شما را باز کنند، اما همچنان مى توانستند از صفحه 
نمایش عکس بگیرند، به این معنى که عکس ها هرگز واقعًا ناپدید نمى شوند و بر خالف 
اسنپ چت، وقتى کسى از عکس هاى شما اسکرین شات مى گیرد، اعالن دریافت نمى کنید.

 View براى بیشتر کاربران، این هنوز هم وجود دارد. اما واتس اپ آزمایش نسخه جدیدى از
Once را آغاز کرده است که افراد را از گرفتن اسکرین شات منع مى کند.

وقتى مسدود کردن اسکرین شات فعال است، هرکسى که اسکرین شات بگیرد فقط یک 
صفحه خالى گرفته است. همچنین پیامى مى بینند که مى گوید اسکرین شات آن ها به دلیل 

«حریم خصوصى اضافه شده» مسدود شده است.
واتس اپ همچنان در حال آزمایش مسدود کردن اسکرین شات است و تاریخ انتشار تایید 
شده اى براى آن وجود ندارد. اما با گذشت زمان، کاربران بیشترى به تدریج 
در این ویژگى ثبت نام مى کنند. تا آن زمان، مراقب باشید که عکس ها یا 

ویدیو هاى View Once را براى چه کسانى ارسال مى کنید.

اسمارت فون هاى گیمینگ، ویژگى هاى فوق العاده و خاصى دارند 
که در این گزارش به معرفى آن ها و کاربردهایشان پرداخته ایم.

بدون شک یک گوشــى گیمینگ باید فهرست مشخصات باالیى 
داشته باشد. برخى از بهترین گوشى هاى گیمینگ موجود در بازار، در 
حال حاضر داراى حداکثر 18 گیگابایت رم، نمایشگر با نرخ تجدید 
165 هرتز، باترى 6000 میلى آمپر ســاعتى و البته آخرین تراشه 

اسنپدراگون هستند.
با این حال، مشــخصات ســخت افزارى رده بــاال، تنها چیزى 
نیســت که گوشــى هاى مخصوص بازى را بهتر از گوشى هاى 
پرچمدار معمولى مى کنــد. بنابراین، بیایید بــه ویژگى هاى برتر 
گوشى هاى بازى که همه گوشــى هاى هوشمند باید داشته باشند

 نگاهى بیاندازیم.

باترى دوگانه
باترى دو سلولى یک ویژگى سخت افزارى است که در آن گوشى 
از دو سلول کوچکتر به جاى یک سلول بزرگ استفاده مى کند. به 
عنوان مثال، یک تلفن با باترى دوگانه با ظرفیت کل 5000 میلى 
آمپر ساعت، ظرفیت باترى 2500 میلى آمپر ساعتى را در هر سلول 

دارد.

گوشى بازى
با تقسیم باترى به دو سلول، در حین شارژ، برق ورودى را نیز تقسیم 
مى کنید. کاهش استرس روى هر سلول به کاهش گرما، افزایش 
سرعت شارژ و کاهش ســرعت تخریب براى حفظ سالمت باترى 

کمک مى کند.

شارژ عبورى
یکى از بهترین ویژگى هاى گوشى هاى بازى، شارژ عبورى است. در 
واقع هنگامى که گوشى به یک منبع برق وصل مى شود، این امکان 
را دارد که بدون دســت زدن به باترى، از خود منبع تغذیه کند و باترى 

داغ نکند.
به عبارت دیگر، شــارژ دریافتى از شارژر شما مســتقیمًا به تلفن شما 
مى رسد و اساساً آن را به یک ابزار سیمى تبدیل مى کند که از باترى اش 
استفاده نمى شود. این قابلیت به باترى شما اجازه مى دهد در حالت بیکار 
و خنک بماند و سالمت خود را در حین انجام کار هاى سنگین حفظ کند.

جک هدفون
جک هاى هدفون چندى پیش از گوشــى هاى پرچمدار ناپدید شدند 
و اکنون گوشــى هاى میان رده نیز از این موضوع پیروى مى کنند. اما 
اگر متوجه شده باشید، به نظر نمى رســد که گوشى هاى بازى از این 
روند پیروى کنند. چرا؟ زیرا هدفون هاى سیمى تقریبًا از هر جهتى که 
مى توان تصور کرد، به خصوص براى گیمر ها بهتر از هدفون هاى بى 
سیم هستند.گیمر ها هدفون هاى سیمى را به جاى بى سیم ها انتخاب 
مى کنند تا از تأخیر کمترى برخوردار شــوند. فناورى بى سیم هنوز به 
اندازه کافى سریع نیست تا با جایگزین هاى سیمى رقابت کند. براى 
گیمرها، تاخیر چند میلى ثانیــه اى مى تواند تفاوت بین برد و باخت در 

یک مسابقه ایجاد کند.

بلندگو هاى دوگانه استریو
بلندگو هاى دوگانه اســتریو هر شکلى از مصرف رســانه را فراگیرتر 
مى کنند، فرقى هم نمى کند که تماشاى فیلم باشد، تماشاى ویدیو هاى 

 Rog 6 Pro یوتیوب باشد یا بازى. برخى از تلفن هاى بازى، مانند
Phone، داراى بلندگو هاى استریو در جلو هستند که اجازه مى دهند 
صدا مستقیماً به سمت شما هدایت شود، بنابراین هر نت بلندتر و تمیزتر 

به نظر مى رسد و تجربه را فراگیرتر مى کند.

پشتیبانى از کدك هاى بیشتر بلوتوث
بلوتوث زبانى است که تلفن و هدفون هاى بى سیم شما براى برقرارى 
ارتباط از آن استفاده مى کنند، و کدك بلوتوث گویش خاصى است که 
اطالعاتى را که به اشتراك مى گذارند جزئیات مى دهد. چندین کدك 
وجود دارد و کدك هاى مختلف براى اهداف مختلف، مانند گوش دادن 

معمولى، بازى، تماس یا تماشاى ویدیو مناسب تر هستند.
تلفن هاى میان رده معموًال تعداد بسیار محدودى از کدك ها را پشتیبانى 
 LDAC، مى کنند، اما تلفن هاى بازى از کدك هاى پیشرفته مانند
aptX HD، aptX Adaptive و ... پشــتیبانى مى کننــد. 
پشتیبانى از کدك هاى بیشتر کنترل بیشترى بر کیفیت صداى هدفون 

بى سیم شما ارائه مى دهد.

شارژر درون جعبه
این روز ها وجود شارژر در جعبه یک مزیت است. با خرید گوشى هاى 
مخصوص بازى، احتمال بیشترى وجود دارد که یکى از آن ها را همراه 

با یک قاب پشتى رایگان دریافت کنید.
ممکن اســت اســتدالل کنید که این مســئله چندان مهم نیست، 
زیرا از قبل یک شــارژر در خانه دارید، اما توجه داشــته باشــید که 
شارژرى که در جعبه دریافت مى کنید همیشه بهترین شارژر براى آن 

دستگاه است.

حالت بازى
یک گوشــى بــازى بــدون حالــت بــازى ناقــص خواهــد بود 
و تعــداد فزاینــده اى از ســازندگان اندرویــد نیــز، شــروع 
بــه گنجانــدن آن در نــرم افــزار سیســتم عامــل خــود 

کرده اند.

شارژ آهسته  
شارژ سریع در حال حاضر در این صنعت همه گیر شده است و به همان 
اندازه که راحت است، عارى از محدودیت نیست. شارژ سریع مى تواند 
منجر به تولید گرماى بیش از حد شود و در دراز مدت به سالمت باترى 

شما آسیب برساند.
برخى از تلفن هاى بازى به شــما این امکان را مى دهند که به صورت 
دســتى شــارژ ســریع را خاموش کنید. افرادى که ترجیح مى دهند 

گوشــى خود را یک شــبه شــارژ کنند، مى توانند از شــارژ آهسته 
بهــره ببرنــد، زیــرا تلفــن آن هــا چندیــن ســاعت در 
شــارژ 100 درصــد نمى مانــد و باعــث تخریــب ســلول 

نمى شود.

محدودیت شارژ  
باترى هاى لیتیوم یونى دوست ندارند در حالت شارژ کامل یا کامال خالى 
باشند. این بدان معنا است که هر چه باترى شما مدت زمان بیشترى در 

درصد شارژ باال بماند، سریع تر خراب مى شود. 
در حالت ایده آل، باترى باید تا زمانى که ممکن است روى 50 درصد 
باقى بماند، اما بدیهى است که براى اســتفاده روزانه ایده آل نیست. 
بنابراین، کارشناسان توصیه مى کنند گوشى خود را بیش از 80 درصد 

شارژ نکنید.

چگونه در واتس  اپ عکس و فیلم یکبار مشاهده ارسال کنیم؟

در میان معرفى هاى این هفته شیائومى یک تبلت جدید را به نمایش 
گذاشت که آنطور که باید دیده نشد.

این هفته شــاهد معرفى گوشــى هاى زیادى بودیم و گوشى هاى
 Galaxy Z Fold 4 و Flip 4 از سامسونگ، Razr 2022 از موتوروال 
و Mi Mix Fold ۲ از شیائومى، تنها محصوالتى نبودند که از آن ها 
رونمایى شد. به عنوان مثال، شرکت شیائومى تبلت جدیدى به نام 
Xiaomi  Pad   ۵ Pro  و همچنین چند محصول دیگر مانند ساعت 

هوشمند و هدفون را نیز معرفى کرد.شیائومى پد 5 پرو یک نسخه 
اصالح شــده از نســخه 11 اینچى 2021 تبلتى با همین نام است. 

البته این نسخه جدید به صفحه نمایش بزرگتر، باترى قوى تر و رم 
بیشترى مجهز شده است. شیائومى پد 5 پرو داراى صفحه نمایش 
بزرگ 12.4 اینچى با رزولوشن 2560 در 1600 و نرخ به روز رسانى 

120 هرتز است.
شیائومى ظرفیت باترى این دســتگاه جدید را از 8600 میلى آمپر 
ساعت به 10000 میلى آمپر ساعت افزایش داده است و ادعا مى کند 
که باید بیش از دو روز دوام بیاورد. همچنین این تبلت از شــارژر 67 
واتى پشتیبانى مى کند که باعث مى شود ظرف 68 دقیقه باترى تبلت 

از حالت خالى به پر برسد.

اینستاگرام، پلتفرم اشــتراك گذارى چند رسانه اى 
متعلق به متا، میلیون ها کاربر در سراسر جهان دارد که 
محتوا را در قالب تصاویر، ویدیوها، حلقه ها و استورى 
به اشــتراك مى گذارند.کاربران اغلــب در مورد نام 
کاربرى و نحوه نمایش آن در نمایه خود بسیار دقیق 
هستند. برخى دوست دارند آن را ساده نگه دارند در 
حالى که برخى دیگر نام خــود را تغییر مى دهند و از 
کاراکترهاى الفبایى عددى اســتفاده مى کنند. این 
کامًال به نیازهاى کاربر بســتگى دارد که چه نوع نام 

کاربرى مى خواهند.
بین نام کاربرى و نام نمایشــى در اینستاگرام تفاوت 

وجود دارد. نام نمایشــى درســت زیر عکس نمایه 
(آواتار) قابل مشــاهده اســت. الزم نیست به اندازه 
نام کاربرى شما منحصر به فرد باشــد. با این حال، 
افرادى هســتند که یک نام نمایشــى منحصر به 
فــرد را نیز حفظ مــى کنند. نام کاربــرى در باالى 
نمایــه و در انتهاى URL نمایه ظاهر مى شــود. بر 
خالف نــام هاى نمایشــى، به معنــاى منحصر به 
فرد بودن آن اســت. براى افزودن نــام کاربرى در 
اینســتاگرام محدودیت هاى خاصى وجــود دارد، از 
جمله: نــام کاربرى نمى تواند بیشــتر از 30 کاراکتر 
باشــد، فقط مى تواند شــامل کاراکترهاى الفبایى و 

سایر کاراکترهاى خاص مانند نقطه و زیرخط باشد. 
نام کاربرى را مى توان در عرض 14 روز تغییر داد.

1.اپلیکیشن اینستاگرام را اجرا کنید.
2.روى نمایــه خود در گوشــه 

سمت راســت پایین 
صفحه ضربه بزنید.

 Edit  » روى  .3
Profile» ضربه بزنید.

4.نام کاربــرى جدید 
خود را تایپ کنید.

5.روى Done ضربه بزنید.

نگاهى به مشخصات تبلت شیائومى پد 5 پرو

نحوه تغییر نام کاربرى اینستاگرام

خیلى جالب نیست که تجربه بازى شما توســط تبلیغات درون بازى 
قطع شود. با این حال، ما راه هایى داریم که مى توانید تبلیغات را دور 
بزنید. بسیارى از بازى هاى موبایل بسیار ارزان هستند در بیشتر موارد، 
آنها حتى براى دانلود رایگان هستند. توســعه دهندگان این درآمد از 
دست رفته را با تبلیغات آزاردهنده درون بازى جبران مى کنند.در این 
راهنما، ما به شما آموزش خواهیم داد که چگونه از تبلیغات درون بازى 
پیشى بگیرید تا بتوانید با خیال راحت در آیفون و آیپد خود بازى کنید.

با خاموش کردن اتصال اینترنت تلفن خود، محدود کردن دسترســى 
به اینترنت به برنامه هاى خاص و نصب مســدودکننده هاى تبلیغات، 

مى توانید از یک تجربه بازى همه جانبه و بدون وقفه لذت ببرید.

Wi-Fi و Mobile Data را خاموش کنید
تبلیغات درون بازى در واقع در خود بازى تعبیه نشــده اند، بلکه براى 
دانلود و پخش تبلیغات به اتصال اینترنتى متکى هســتند. این ما را به 
ســریع ترین و ســاده ترین راه حل براى توقف تبلیغات درون بازى 

هدایت مى کند.
با خاموش کردن Wi-Fi و داده تلفن همراه، تبلیغات نمى توانند به بازى 

شما راه پیدا کنند.
 Wi-Fi از طرف دیگر، مى توانید با روشن کردن حالت هواپیما، داده هاى

و تلفن همراه خود را خاموش کنید.

دسترسى به اینترنت یک بازى خاص را غیرفعال کنید
راهى براى غیرفعال کردن دسترسى به اینترنت یک بازى خاص وجود 
دارد. به این ترتیب، دستگاه شما همچنان به اینترنت متصل مى شود تا 
بتوانید ایمیل هاى مهم یا تماس هاى تلفنى را دریافت کنید، اما بازى به 

اینترنت دسترسى نخواهد داشت و نمى تواند تبلیغاتى را بارگیرى کند.
برنامه مسدودکننده تبلیغات را دانلود کنید

اگر در حال انجام یک بازى آفالین هســتید، محدود کردن دسترسى 
به اینترنت به تلفن یا بازى خود روش خوبى است. با این حال، برخى 
از بازى ها مانند MOBA براى اتصال به بازیکنان در سراسر جهان به 
اتصال اینترنت نیاز دارند. در این مورد، باید یک برنامه Ad Blocker را 

دانلود کنید. برنامه هایى مانند AdGuard Pro جلوى نمایش هر گونه 
 AdGuard .تبلیغات را در حین استفاده از سافارى مى گیرند

Pro ویژگى هاى ممتاز را با قیمت 9,99 دالر ارائه مى 

دهد که یکى از آنها مســدود کننده تبلیغات را به همه 
برنامه هاى تلفن شما نیز گســترش مى دهد. به این 
ترتیب، الزم نیست قبل از هر جلسه بازى نگران تغییر 
تنظیمات اینترنت خود باشید.برنامه هاى مسدودکننده 

تبلیغات اغلب براى مسدود کردن تبلیغات در برنامه هاى 
کاربردى شما و همچنین مرورگرتان هزینه دارند، بنابراین قبل 

از خرید حتماً تحقیق کنید.

نحوه حذف تبلیغات درون بازى در دستگاه هاى آیفون و آیپد

ویژگى هاى خاص گوشى مناسب گیمینگ

AdGua جلوى نمایش هر گونه 

AdGuard .مى گیرند d

9,9 دالر ارائه مى 
بلیغات را بههمه 
 مى دهد. به این 
رررییر زى نگران تغ
ى مسدودکننده

ات در برنامه هاى 
هزینه دارند، بنابراین قبل 

مچنین اگر دو هفته 

نننننننننننبین نماد دور

رسیدید 
شبیه 
شود.

ىمى افتد؟

صفحه خالى گرفته است. همچنین پیامى مى بینند که مى گوید اسکرین شات آن ها به دلیل 
«حریم خصوصى اضافه شده» مسدود شده است.

واتس اپ همچنان در حال آزمایش مسدود کردن اسکرین شات است و تاریخ انتشار تایید 
کاربرانبیشترى به تدریج شده اى براى آن وجود ندارد. اما با گذشت زمان،

در این ویژگى ثبت نام مى کنند. تا آن زمان، مراقب باشید که عکس ها یا 
eویدیو هاى View Once را براى چه کسانى ارسال مى کنید.

 گوشــه 

د

زنید.
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آنتى ژن هاى موروثى خاصى روى سطح گلبول هاى قرمز خون است و خون گروه هاى خونى روشــى براى تقســیم بندى خون ها بر پایــه وجود یا نبود خون است و در عین حال 90 درصد ایرانیان داراى گروه خونى مثبت هستند.O در ایران گروه خونى O مثبت با 34 درصد داراى بیشــترین فراوانى گروه سخنگوى سازمان انتقال خون گفت: از چهار گروه اصلى خون AB، B، A و 
 AB، B، است و بر اساس تقسیم بندى دیگر به گروه هاى مثبت و منفى تقسیم انسان ها بر اساس مهم ترین این تقسیم بندى ها شامل چهار دسته O و A

اصطالح گروه خونى معموال به آنتى ژن هاى سطح سلول هاى خونى و عموما مى شود.
آنتى ژن (گروه خونى) هاى گلبول قرمز به عنوان ابزارى مهم در پزشــکى آن ها در یکى از 26 سیستم گروه خونى جاى مى گیرند.زمان حاضر حدود 270 آنتى ژن گروه خونى تایید شده موجود است که بیشتر گروه هاى خونى در آغاز قرن بیستم توسط «کارل لنداشتاینر» کشف شدند، در گلبول هاى قرمز محدود مى شود.

مارکر هاى ژنتیکى به شمار آمده و نقش عمده اى را در نقشه بردارى از ژنوم به هر حال براى ســالیان متمادى این گروه هاى خونى بوده اند که بهترین یافته و حتى اخیرا جاى خود را به اثر نگارى (DNA) داده است.کرد که نقش آن ها با آزمایش HLA (آنتى ژن گلبول ســفید انسانى) کاهش قانونى مورد استفاده قرار مى گیرند که البته باید این موضوع را نیز خاطرنشان 
جمعیت کشورمان گروه خونى مثبت دارند و فقط 10 درصد از جمعیت کشور اهدا کنندگان خون در ایران از نظر فراوانى گروه هاى خونى تقریبا 90 درصد از سخنگوى سازمان انتقال خون گفت: بر اســاس تحقیقات انجام شده روى انسانى ایفا کرده اند.

خونى O مثبت با 34 درصد دارد و بعد از آن A مثبت با فراوانى 27 درصد، بعد دکتر عباس صداقت افزود: در عین حال بیشترین فراوانى را در کشورمان گروه داراى گروه خونى منفى هستند.
وى ادامه داد: گروه خونى بعدى AB مثبت با فراوانى 7 درصدى است و گروه هم B مثبت با فراوانى 23 درصد است.

همچنین حدود دو درصد داراى گروه خونى B منفى و کمتر از یک درصد هم و حدود سه درصد از جمعیت کشور هم داراى گروه خونى A منفى هستند و خونى O منفى حدود سه تا چهار درصد از جمعیت کشور را تشکیل مى دهد 
گیرند و از نظر ارزیابى تطابق گروه هاى خونى اهداکننده با گیرنده مورد خون هاى اهدایى حتما باید از نظر آنتى بادى ها مــورد ارزیابى دقیق قرار این است که حتما بر اساس پروتکل هاى کشورى و دستورالعمل هاى جهانى، گروه هاى خونى، خون و فرآورده هاى خونى را دریافت کنند. گرچه که توصیه مثبت هستند، گیرندگان همگانى خون محسوب مى شوند و مى تواند از همه ســخنگوى ســازمان انتقال خون گفت: افرادى که داراى گروه خونى AB داراى گروه خونى AB منفى هستند.

مى توانند اهداکننده عمومى باشند و به همه نیازمندان به خون در همه وى تاکید کرد: در عین حال افرادى که گــروه خونى O منفى دارند، بررسى قرار گیرند.
گروه هاى خونى مى توانند خون اهدا کنند.

گروه خونى غالب ایرانى ها را بشناسید

نتیجه نظرسنجى انجام شده 
توســط YouGov در ماه مه نشان داد که بســیارى از بزرگساالن 
بریتانیایى از زمانى که شروع به استفاده از اتاق خواب خود به عنوان 

دفتر کار کردند براى خوابیدن دچار مشکل بودند.
مشکل بیخوابى پس از میانسالى بدتر مى شود. بى خوابى اغلب یک 
مشکل دائمى است. نظرسنجى بزرگ خواب بریتانیا در سال 2012 
میالدى نشان داد که یک چهارم مبتالیان به بى خوابى بیش از 11 

سال با این بیمارى زندگى کرده اند.
با این وجود، کارشناسان مى گویند الزم نیست این طور باشد. اغلب 
بى خوابى ها به هشت عامل بستگى دارند و ما مى توانیم کار هایى را 

براى رفع آن انجام دهیم تا این مشکل کاهش یابد.

1-ادرار شبانه
بنیاد خواب مى گوید حدود 70 درصد از افراد باالى 40 سال باید دست 
کم یک بار در شب براى ادرار کردن بیدار شوند. این وضعیت اغلب در 
مردان به دلیل بزرگ شدن پروستات ایجاد مى شود که نیازمند نظارت 

توسط پزشک عمومى است.
«راسل فاستر» اســتاد علوم اعصاب دانشگاه آکســفورد مى گوید: 
«با این وجود، این موضوع بر روى زنان نیز تاثیر مى گذارد. ســطح 
هورمون هایى که تولید ادرار ما را تنظیم مى کنند با افزایش سن تغییر 
مى کنند بنابراین، تا حدى احتمال بیش تــرى وجود دارد که مجبور 
شویم براى یک لحظه بیدار شــویم. با این وجود، ما مى توانیم این 

احتمال را کاهش دهیم».
بى تحرکى باعث مى شود ادرار شبانه بسیار بیش تر شود. اگر تمام روز 
نشسته باشید مایعات در بدن شما جمع مى شوند. او توضیح مى دهد 
که این موضوع مى تواند باعث بروز مواردى مانند ورم مچ پا یا اِِدم در 
فرد شود. وقتى شب دراز مى کشید آن مایع دوباره توزیع مى شود. شما 
مى توانید یک لیتر ادرار را تنها با دراز کشــیدن تولید کنید. بنابراین، 
ترفند این اســت که خود را به طور منظم در تمام روز متحرك نگه 

دارید تا مایع حرکت کند. 
ماننــد آب در طــول روز از نوشیدن مایعاتى 

خوددارى نکنید. راسل هشدار مى دهد: «اگر دائماً دچار کم آبى هستید 
در خطر ابتال به نقرس قرار دارید».

2- سندرم پاى بیقرار
10 درصد از افراد از این مشکل رنج مى برند و شیوع آن با افزایش سن 

افزایش مى یابد و زنان دو برابر بیشتر در معرض ابتال به آن هستند.
یکى از دالیل بالقوه بروز این پدیده سطوح پایین آهن در خون است. 
این موضوع را با پزشک خود در میان بگذارید. اگر کمبود آهن ندارید 
به صورت خودسرانه شروع به مصرف قرص هاى آهن نکنید. مصرف 
بى رویه آهن مى تواند باعث ناراحتى معده، یبوست، حالت تهوع، درد 

شکم، استفراغ و اسهال شود.

3-خروپف کردن
حدود یک چهارم ما به طور منظم با خروپف شریک زندگى مان بیدار 
مى شویم یا نمى توانیم بخوابیم. اگر اتاقى جداگانه دارید جدا از شریک 
زندگى تان بخوابید. خروپف هم چنین مى تواند به سالمت فرد آسیب 
جدى وارد کند به ویژه نوع شــدید آن آپنه انسدادى خواب که در آن 
تنفس متوقف شده و باعث افزایش فشار خون مى شود که با سکته 
مغزى و بیمارى هاى قلبى عروقى و هم چنین رتینوپاتى دیابتى تهدید 

کننده بینایى همراه است. وقتى واقعا خروپف مى کنید هم چنان 
نفس مى کشــید. نقطه بحرانى زمانى 

است که تنفس متوقف 

مى شود که به آن آپنه مى گویند.
براى حل مشکل خروپف دیروقت مشروب الکلى ننوشید، زیرا باعث 
شل شدن ماهیچه هاى گلو مى شــود. اطمینان حاصل کنید که به 
درستى هیدراته مى شوید و آب کافى مى نوشــید و سعى کنید اتاق 
خواب تان در شب تهویه خوبى داشته باشــد، زیرا هواى بى کیفیت 
مى تواند به طور قابل توجهى مشکل را بدتر کند. اگر مشکالت شدید 
ادامه داشته باشند پزشک عمومى شما ممکن است ماسک فشار مثبت 
مداوم راه هوایى (CPAP) را براى باز نگه داشتن راه هاى هوایى در 

هنگام خواب توصیه کند.

4-اختالل حرکتى خواب
پرش اندام ها و حرکت غیر طبیعى آن در خواب خصوص براى شریک 
زندگى نگران کننده باشد. این بیمارى ناشى از وضعیتى به نام اختالل 
رفتارى خواب REM است و ممکن است پیامد هاى جدى داشته باشد.

این یک مشکل عصبى است که شامل اختالل در کنترل ماهیچه هاى 
طبیعى مى شود. معموال در طول اختالل رفتارى خواب عضالت شما 
سرکوب مى شوند تا نتوانید رویاهاى تان را عملى کنید. این سرکوب 
در اختالل خواب باعث مى شود فرد هنگام مواجهه با رویا از خود دفاع 

کند و بروز بیرونى آن در حرکت اندام ها خواهد بود.
به طور کلى، این اختالل در اواخر دهه 

پنجم و ششم عمر شروع مى شود. این حرکات غیر طبیعى مى توانند 
به نوعى پیش بینى ابتال به بیمارى پارکینسون در 10 تا 15 سال آینده 
نیز باشند. خوابیدن در یک تخت جداگانه براى یک شریک زندگى 
کافى نیست این موضوع را باید جدى گرفت و به پزشک مراجعه کرد.

5-پیرى  
خواب ناگزیر با افزایش ســن تغییر مى کند. با افزایش ســن، از هم 
گســیختگى سیســتم خواب افزایش مى یابد به طورى که خواب 
شکسته تر و تا حدودى سبک ترى را تجربه مى کنیم. وقتى سیستم 
شبانه روزى پیر مى شود تمایل بیشــترى به خواب آلودگى براى در 

طول روز نشان مى دهد که چرت زدن را آسان تر مى کند.
هم چنین، با پیر شدن تمایل به پیشروى زودتر ساعت بیولوژیکى وجود 
دارد به طورى که بیدارى صبح زود بخشى از زندگى در دوران پیرى 
است. ما مى توانیم با دریافت نور فراوان صبح که ساعت شبانه روزى 
ما را تنظیم مى کند به حفظ زمان 
خواب و بیــدارى خود کمک 
کنیم. ساعت بلند شدن و باز نگه 
داشتن پرده ها نیز 
در تنظیم زمان 
مناســب خواب 

موثر هستند.

6-نگرانى  
دشمن بزرگ خواب استرس است در نتیجه، باید راه هایى براى رفع 
نگرانى پیدا کنید. یوگا یکى از تکنیک هاى آرام سازى است که براى 
بسیار از افراد کار مى کند. هم چنین، تمرینات تنفسى ساده نیز مى تواند 
مفید باشند. دشمن خواب بیش از حد فکر کردن است جایى که چرخه 

معیوب بى خوابى و نگرانى است.
روانشناسان بیماران را تشویق مى کنند وقتى نمى توانند بخوابند آن چه 
را که به خودشان مى گویند بنویسند و تصور کنند که آیا به این شکل 
با دیگرى صحبت مى کنند یا خیر. سپس از آنان پرسیده مى شود در 
شرایط مشابه به شخصى دیگر چه مى گویند و از همان واژگان آرامش 
بخش براى خود استفاده کنند. این وضعیت مى تواند نگرانى را کاهش 

داده و بسیار موثر باشد.

7-دارو هاى آرامبخش
بهتر است از مصرف دارو هاى آرام بخش مانند قرص هاى خواب آور و 
بنزودیازپین ها اجتناب شود. این دارو ها باعث بیخوابى در طول روز و 
خواب آلودگى مداوم مى شوند. بنابراین، اگر شب ها براى ادرار کردن 
از خواب بیدار مى شــوید مصرف قرص هاى آرامبخش خطر زمین 
افتادن شما را به میزان قابل توجهى افزایش مى دهند. عالوه بر این، 
او مى افزاید که آرام بخش ها اثــرات مفید خواب مانند تثبیت حافظه 

را تقلید نمى کنند. 

8-اتاق خواب هاى شلوغ
نتیجه نظرسنجى انجام شده توسط YouGov در ماه مه نشان داد که 
بسیارى از بزرگساالن بریتانیایى از زمانى که شروع به استفاده از اتاق 
خواب خود به عنوان دفتر کار کردند و در طول دوره شــیوع کرونا در 

طول روز از خانه کار کرده بودند براى خوابیدن دچار مشکل بودند.
این موضوع با استفاده از گوشى تلفن همراه و نگاه کردن به صفحه 
نمایش آن بدتر مى شود. شواهد نشان مى دهند که نیمى از بزرگساالن 
بریتانیا در حال حاضر از گوشى هاى هوشمند در رختخواب استفاده 

مى کنند. اتاق خواب هاى خود را به عنوان فضاى خواب نگه دارید.

ل باید دست 
یت اغلب در 
زمند نظارت 

گگگى گوید: رد م
رد. ســطح 
ش سن تغییر 
د که مجبور 
ى توانیم این 

گر تمام روز 
ضیح مى دهد 
چ پا یا اِِدم در 
ى شود. شما 
ید. بنابراین، 
تحرك نگه 

3-خروپف کردن
حدود یک چهارم ما به طور منظم با خروپف شریکزندگى مان بیدار

مى شویم یا نمى توانیم بخوابیم. اگر اتاقى جداگانه دارید جدا از شریک 
زندگى تان بخوابید. خروپف هم چنین مى تواند به سالمت فرد آسیب 
جدى وارد کند به ویژه نوع شــدید آن آپنه انسدادى خواب که در آن 
تنفس متوقف شده و باعث افزایش فشار خون مى شود که با سکته 
مغزى و بیمارى هاى قلبى عروقى و هم چنین رتینوپاتى دیابتى تهدید 

کننده بینایى همراه است. وقتى واقعا خروپف مى کنید هم چنان 
نفس مى کشــید. نقطه بحرانى زمانى 

است که تنفس متوقف

Mرفتارى خواب REM است و ممکن است پیامد هاى جدى داشته باشد.

این یک مشکل عصبى است که شامل اختالل در کنترل ماهیچه هاى 
معموال در طول اختالل رفتارى خواب عضالت شما  طبیعىمى شود.
سرکوب مى شوند تا نتوانید رویاهاى تان را عملى کنید. این سرکوب
از خود دفاع یییویا با ر اختالل خواب باعث مى شود فرد هنگام مواجهه در

کند و بروز بیرونى آن در حرکت اندام ها خواهد بود.
دهه  کلى، این اختالل در اواخر بهطور

است. ما مى توانیم با دریافت نور فراوان صبح که ساعت شبانه روزى 
ما را تنظیم مى کند به حفظ زمان 
کمک  خود خواب و بیــدارى
ککنیم. ساعت بلند شدن و باز نگه 
پرده ها نیز داشتن

در تنظیم زمان 
مناســب خواب

موثر هستند.
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فنجان هاى قهوه با الیه ى پالستیکى داخلى مى توانند تریلیون ها ذره را در آب جوش 
آزاد کنند.

کنترل خطرات واقعى ناشى از مشکل گسترده آلودگى پالستیکى مستلزم درك راه هاى 
مختلف حرکت آن در محیط، از جمله انتقال آن به بدن انسان است. یک مطالعه جدید 
راه هایى را بررسى کرده که محصوالت پالستیکى روزمره مى توانند این فرآیند را تسهیل 
کنند، از جمله فنجان هاى قهوه یک بار مصرف، که نشــان داده شده، تریلیون ها ذره 

میکروسکوپى را هنگام قرار گرفتن در معرض آب داغ آزاد مى کنند.
در حالى که آلودگى هاى پالســتیکى مانند کیسه هاى مواد غذایى و بطرى هاى 
نوشابه به خودى خود یک مشکل هستند، دانشمندان به طور فزاینده اى نگران این 
هستند که وقتى آن ها به ذرات کوچکتر تجزیه یا آزاد مى شوند چه اتفاقى مى افتد.

 (NIST) براى این مطالعه جدید، محققان مؤسسه ملى استاندارد و فناورى آمریکا
روشــى را بررســى کردند که مى تواند ذرات پالســتیکى ریز را از محصوالت 
پالستیکى رایج، از جمله نایلون مواد غذایى (نوعى که به عنوان آستر پخت استفاده 
مى شود) و نوشیدنى هاى یکبار مصرف آزاد کند. فنجان هایى که با فیلم پلى اتیلن 

با چگالى کم (LDPE) پوشانده شده اند.
فنجان ها به مدت 20 دقیقه در معرض آب جوش قرار گرفتند. براى شــمارش 
پالستیک هاى ریز موجود در مایع، دانشــمندان به روشى روى آوردند که براى 

تشخیص ذرات ریز در جو استفاده مى شود، که در آن آب به صورت 
یک غبار ریز پاشیده شده و سپس خشک مى شود. این 

ذرات پالســتیکى به اندازه نانومتر باقى ماند 
که ســپس در معرض بخار الکلى داغ 

قرار گرفتند که باعث متورم شــدن 
اندازه آن ها شــد و شــمارش آن ها و 
بررسى ترکیب شــیمیایى آن ها بسیار 

آسان تر شد.
تجزیه و تحلیــل این تیم نشــان داد که 

اندازه متوسط بین تریلیون ها ذره در آب نمونه بردارى شــده، با 
30 تا 80 نانومتر و تعداد انگشت شــمارى بیش از 200 نانومتر بود. در آزمایش هاى 

موازى روى نایلون درجه بندى مواد غذایى، میزان ذرات پالســتیکى که در آب آزاد 
مى شوند، در واقع هفت برابر بیشتر بود.

کریستوفر زانگمایستر، شیمیدان NIST، گفت: نکته اصلى اینجا این است که به هر 
کجا نگاه کنیم، ذرات پالستیکى وجود دارد.

اهمیت این کشف در اندازه ذرات نهفته است. این تکه هاى میکروسکوپى پالستیک 
به اندازه اى کوچک هستند که مى توانند به سلول هاى انسان بروند. اینکه چه اتفاقى 
مى افتد زمانى که آن ها در آنجا هســتند هنوز یک سوال اســت، اگرچه تحقیقات به 
اثرات مضر ذرات پالســتیک اشــاره کرده است. این 
موضوع شامل مطالعاتى است که نشان 
مى دهد چگونه مى توانند شکل سلول هاى 
ریه انســان را تغییر دهند و اثرات ســمى 
بیشترى روى ســلول ها داشته باشند. این 
یافته ها همچنین مى توانــد زمینه اى را به 
اکتشــافات دیگرى در این فضا اضافه کند 
که در آن دانشــمندان براى اولین بار ذرات 
پالســتیکى را در جریان خون انسان، بافت 
انســان و نمونه هاى مدفوع و اعماق ریه هاى 

زنده پیدا کرده اند.
در دهه گذشته، دانشمندان به هر کجاى محیط 
که نگاه مى کردیم، پالستیک ها را پیدا کرده اند. 
به مردم برف در قطــب جنوب، کف دریاچه هاى 
یخچالى نــگاه کردند و میکروپالســتیک هایى 
بزرگ تر از حدود 100 نانومتر پیــدا کردند، به این 
معنى که احتماًال کوچک نیســتند. به اندازه اى است 
که وارد سلول شود و مشکالت جسمى ایجاد کند. این 
نانوذرات واقعا کوچک هستند و مشکل بزرگى هستند، 
زیرا مى توانند به داخل یک ســلول نفــوذ کنند و احتماًال 

عملکرد آن را مختل کنند.

یک دکتراى تخصصى فیزیوتراپى به تشریح علل ایجاد قوز پشتى و راهکار هاى رفع 
آن پرداخت.

 دکتر محمدباقر شمسى با اشــاره به وجود قوس در ستون فقرات ناحیه پشت بدن هر 
فرد، گفت: در برخى افراد این قوس به مرور و به دلیل وضعیت اشتباه افراد در نشستن 

افزایش یافته و تبدیل به قوز مى شود.
وى با بیان اینکه دالیل مختلفى در ایجاد قوز پشتى موثر است، گفت: یکى از این دالیل 
که در موارد معدودى مشاهده مى شود ایجاد قوز به دلیل برخى بیمارى هاى مادرزادى 
و بیمارى مهره هاى ستون فقرات است که براى رفع آن باید حتما درمان هاى مناسب 

از طریق پزشکان پیگیرى شود.
وى خاطرنشان کرد: یک نوع قوز دیگر هم هســت که عمدتا در سالمندان مشاهده 
مى شود که به دلیل اسفنجى شدن مهر هاى ستون فقرات و فشار زیاد بر آنان در سالیان 
متمادى، مهره ها تغییر شکل داده و سالمندان دچار قوز مى شوند که عمدتا این نوع قوز 

به دلیل تغییرشکل اساسى مهره ها قابل برگشت نیست.
شمسى گفت:، اما نوع دیگر قوز پشتى که گروه وسیعى از افراد و بویژه جوانان را درگیر 
مى کند قوز هاى وضعیتى هستند که به دلیل وضعیت غلط افراد هنگام نشستن ایجاد 

مى شود.
وى افزود: زمانى که افراد در حالت نشســتن مدام روبه جلو خم شوند، به مرور زمان 

مهره هاى ستون فقرات تغییر شکل داده و فرد دچار قوز پشتى مى شود.
شمسى در خصوص راهکار هاى رفع قوز هاى وضعیتى، گفت: این 

نوع قوز ها به راحتى با اصالح نشستن افراد قابل برگشت هستند.
وى افزود: مهم ترین راهــکار در این زمینه این اســت که افراد از 

قرارگیرى طوالنى مدت مهره هاى ستون فقرات در وضعیت خمیده 
جلوگیرى کرده و طوالنى مدت در این وضعیت قرار نگیرند و بعد از نیم 

ساعت تا یک ساعت نشستن، حتما بلند شده و راه رفته و یا تغییر وضعیت 
بدهند.

این دکتراى تخصصى فیزیوتراپى استفاده از قوز بند را براى رفع 
قوز هاى وضعیتى چندان مناسبت ندانست و گفت: توصیه مى شود 

شــخص بصورت اکتیو و با تالش خود اصالح وضعیت نشستن را 

انجام دهد تا به مرور مهره ها به وضعیت سابق برگردند و در این زمینه استفاده از قوزبند 
توصیه نمى شود.

شمســى انجام برخى حرکات ورزشى را هم براى رفع قوز پشــتى و اصالح قوز هاى 
وضعیتى مناسبت دانست و افزود: حرکات ورزشى به مرور موجب تقویت عضالت پشت 

شده و قوز پشتى را به مرور اصالح مى کنند.
وى افزود: ازجمله موثرترین این حرکات این اســت که فرد روى شکم دراز کشیده و 
درحالى که دســت ها رو کنار بدن قرار داده بدون کمک دست ها سر و سینه را از روى 

زمین بلند کند و براى چند ثانیه در این حالت بماند.
شمسى گفت: حرکت موثر دیگر این است که فرد در چارچوب در قرار گرفته و دست را 
به کنار در بگیرد و سر و سینه را به سمت جلو برده و در این حالت حدود 20 ثانیه نگه دارد.
این دکتراى تخصصى فیزیوتراپى گفت: افراد همچنین مى توانند روى یک بالش کم 

قطر به پشت دراز کشیده طورى که پشت افراد در خالف جهت 
قوز پشتى کشیده شود.

 علل ایجاد قوز پشتى و راهکار هاى رفع آن  لیوان هاى پالستیکى براى ریــــه  مضرند  

یــتیکى مانند کیسه هاى مواد غذایى و بطرى هاى  ى پالس
ک مشکل هستند، دانشمندان به طور فزاینده اى نگران این 
هذرات کوچکتر تجزیه یا آزاد مى شوند چه اتفاقى مى افتد.
(NIST) محققان مؤسسه ملى استاندارد و فناورى آمریکا
ردند که مى تواند ذرات پالســتیکى ریز را از محصوالت

 نایلون مواد غذایى (نوعى که به عنوان آستر پخت استفاده 
ى یکبار مصرف آزاد کند. فنجان هایى که با فیلم پلى اتیلن 

وشانده شده اند.
قیقه در معرض آب جوش قرار گرفتند. براىشــمارش
که براى  ددند در مایع، دانشــمندان به روشى روى آور ود

استفاده مى شود، که در آن آب به صورت  و
ه وسپس خشک مى شود. این 

دازه نانومتر باقى ماند 
غغغغغداغ  بخار الکلى 
متورم شــدن 
مارش آن ها و 
یىآن ها بسیار 

یم نشــان داد که 
اندازه متوسط بین مونه بردارى شــده، با 

 انگشت شــمارى بیش از 200 نانومتر بود. در آزمایش هاى 

اثرات مضر ذرات
مو
مى
ریه
بیش
یافته
اکتش
که در
پالسـ
انســا
زنده پید
گ در دهه
م که نگاه
به مردم بر
یخچالى نـ
بزرگ تر از ح
معنى که احتم
که وارد سلول
نانوذرات واقعا ک
زیرا مى توانند به دا
عملکرد آن را مختل ک

 دچار قوز مى شوند که عمدتا ایننوع قوز
ت نیست.

جوانان را درگیر و بویژه ه وسیعى از افراد
نشستن ایجاد وضعیتغلط افراد هنگام

 مدام روبه جلو خم شوند، به مرور زمان 
پشتى مى شود. قوز  دچار

 وضعیتى، گفت: این
ل برگشت هستند.

ن اســت که افراد از 
وضعیت خمیده رات در

نیم نگیرند و بعد از ت قرار
و راه رفته و یا تغییر وضعیت 

بند را براىرفع قوز
فت: توصیه مى شود 
ح وضعیت نشستن را

تجهت قطر به پشت دراز کشیده طورى که پشت افراد در خالف 
قوز پشتى کشیده شود.

دلیل براى نخوابیدن
8 و کارهــایى براى رفع آن
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آگهى تغییرات
موسســه غیر تجــارى غیرانتفاعى فــراز فرزانگان 
اصفهان به شناســه ملى 10260129247 و شماره 
ثبت 708 به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى 
فوق العــاده مــورخ 1401/04/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: طیبه عزیزاللهى نجف آبادى و مهرانگیز 
مشــکالنى هریک جداگانه با پرداخت مبلغ83333 
ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را افزایش 
دادند.مریم مظفرى خمســهء بــا پرداخت مبلغ 334 
83 ریال به صندوق موسســه سهم الشــرکه خود را 
افزایش داد در نتیجه در ســرمایه موسســه از مبلغ 
1000000به مبلغ 1250000ریــال افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح ذیل اصالح شد 
سرمایه موسســه مبلغ 1250000 ریال نقدى است 
که تماما پرداخت و در اختیار مدیران قرار گرفته است 
اسامى شرکا ومیزان سهم الشــرکه هریک به شرح 
ذیل مى باشــد طیبه عزیزاللهى نجف آبادى به کدملى 
1090949235دارنده 333 333 ریال سهم الشرکه و 
مریم مظفرى خمسهء به کدملى 0046287817دارنده 
333334 ریال سهم الشرکه ومهرانگیز مشکالنى به 
کدملى 1288608489 دارنده 333 333 ریال سهم 
الشــرکه و حســن ایوبى به کدملى 1281783374 
دارنده 000 250 ریال ســهم الشرکه . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1366548)

آگهى تغییرات
شــرکت ســهامى خــاص عمرانى 
ثمین بتن ســپاهان به شناســه ملى 
10260512558 و شــماره ثبــت 
1284 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/05/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقاى رسول امینى 
به شــماره ملى 6209579132 به 
سمت رئیس هیئت مدیره، آقاى وحید 
امینى به شماره ملى 1290793123 
به ســمت مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره و آقاى محمد امینى به شــماره 
ملى 1292034580 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره بــراى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 
متفقا یا رئیس هیئت مدیره منفردا و با 
مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (1364865)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص فنى و مهندسى 
شوق مشــعل چهار باغ به شناسه ملى 
10840119813 و بــه شــماره ثبت 
34524 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/04/20 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد کورش شــفیعى به 
شــماره ملى 1284988805 به سمت 
مدیرعامــل و به ســمت عضــو اصلى 
هیئت مدیره ومجتبى کاهى به شــماره 
ملى 1288138784 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و محســن سرلک 
به شــماره ملــى 4172785476 به 
ســمت عضو اصلى هیئت مدیره و رضا 
سورانى به شماره ملى 4621144278 
به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و 
اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1366703)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص روئین صنعت 
نوین به شناسه ملى 10260404870 
و شــماره ثبــت 19601 به اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1401/05/10 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: - بنابر اختیار تفویض شده به هیئت 
مدیره جهت افزایش ســرمایه شرکت 
ازمحل مطالبات حال شده سهامداران و 
از محل باال بردن تعداد سهام ، سرمایه 
شــرکت از مبلغ 163333200000 
ریال به مبلغ 326666400000 ریال 
افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین 
شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 
326666400000 ریال تمام مى باشد 
که به 3266664 سهم 100000 ریالى 
با نام عادى تقسیم شده و تماما»پرداخت 
گردیده اســت. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1365674)

آگهى تغییرات
شــرکت کشــاورزى و دامدارى میثم علویجه 
شرکت تعاونى به شماره ثبت 4735 و شناسه 
ملى 10260216704 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/10/20و نامه 6051 
مــورخ 1400/11/5 اداره تعــاون نجف اباد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید مجتبى طوسى 
زاده زاده 1280282088 بسمت رئیس و میثم 
کریمى علویجه 1288437404 بسمت نایب 
رئیس واکبرکریمــى علویجه 1091898960 
بسمت منشــى هیئت مدیره و مدیرعامل براى 
مدت سه ســال انتخاب شــدند . کلیه چکها و 
اسناد تعهد آور شــرکت پس از تصویب هیات 
مدیره با امضاء اکبرکریمى علویجه (مدیر عامل 
) و سیدمجتبى طوسى زاده ( رئیس هیئت مدیره 
) و مهر شــرکت معتبر و اوراق عادى با امضاء 
اکبرکریمى علویجه ( مدیر عامل ) و مهر شرکت 
معتبر خواهد بود و در غیاب سید مجتبى طوسى 
زاده ( رئیس هیئت مدیره ) میثم کریمى علویجه 
(نائب رئیس هیئت مدیــره ) حق امضاء خواهد 
داشــت . اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى نجف آباد (1364864)

آگهى تغییرات
شــرکت تعاونى توزیع کنندگان ســیمان صفاهان 
نجف آبــاد به شناســه ملــى 10861381830 و 
شــماره ثبت 2697 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/05/31 و نامه شــماره 3759 
- 1400/07/21 اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعى 
شهرستان نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى 
فضل اهللا خلیلى به شــماره ملــى 1090916000 
به سمت مدیرعامل و منشــى هیات مدیره تا تاریخ 
1403/05/24 آقاى مهدى سجادى به شماره ملى 
1090959079 به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/05/24 آقاى مجتبى ابراهیمى به شماره ملى 
1091076162 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا 
تاریخ 1403/05/24 آقاى مجید خلیلى به شماره ملى 
1091179808 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
تا تاریخ 1403/05/24 آقاى محمد پورحسن نجف 
آبادى به شماره ملى 1091477183 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/31 انتخاب 
گردیدند. کلیه چکها و اســناد تعهد آور شرکت پس 
از تصویب هیات مدیره با امضاءآقاى فضل اهللا خلیلى

( مدیر عامل ) وآقاى مهدى ســجادى (رئیس هیئت 
مدیره )و در غیاب رئیس بــا امضاءآقاى مجید خلیلى 
( نائب رئیس هیئت مدیره ) و مهرشــرکت معتبر و 
اوراق عادى با امضاء آقاى فضــل اهللا خلیلى ( مدیر 
عامل ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود./ اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (1366695)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص گروه صنعتى پیشگامان 
تجارت عظیم به شناســه ملى 14009180290 
و به شــماره ثبت 2794 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 1401/04/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى محمد عظیمى پور به 
شماره ملى 1273316355 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره آقاى امیرحسین عظیمى پور به شماره 
ملى 1286812607 به ســمت مدیرعامل و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره خانم هنگامه یزدانى 
به شــماره ملى 1289015678 به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عــادى و ادارى باامضاء مدیرعامل 
یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 
مى باشد خانم شهناز روشن بخش به شماره ملى 
1286419727 به ســمت بازرس على البدل به 
مدت 1 ســال خانم ناهید عزمیان به شماره ملى 
2296434691 به سمت بازرس اصلى به مدت 
1 سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر 

(1365667)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى رمزینه ساز آسایش به شماره 
ثبت 2206 و شناسه ملى 10260214890 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/11/15 و نامــه شــماره 339 - 
1401/01/24 اداره تعــاون کار و رفــاه 
اجتماعى نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: پوریاذکرتى بشــماره ملى 1280412224 
بســمت رئیس و بهمن ذکرتى بشماره ملى 
1818721732 بســمت نایــب رئیــس و 
مدیر عامــل و پریوش ذکرتى بشــماره ملى 
1818798905 بسمت منشى هیئت مدیره 
براى مدت سه سال انتخاب شدند . کلیه چکها 
و اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب هیات 
مدیره با امضــاء آقاى بهمــن ذکرتى(مدیر 
عامل ) وپوریاذکرتى ( رئیــس هیئت مدیره ) 
ومهرشــرکت معتبر و در غیاب پوریاذکرتى ( 
رئیس) خانم پریوش ذکرتى (منشى) حق امضاء 
خواهد داشت و اوراق عادى با امضاء آقاى (مدیر 
عامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى نجف آباد 

(1364862)

آگهى تغییرات
شرکت با مســئولیت محدود آهن فام ســدید به شناسه 
ملى 10101852877 و به شــماره ثبت 3940 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/04/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد محمدرضاایرانپور با پرداخت 
11000003500 ریال به صندوق شــرکت سهم الشرکه 
خود را به میــزان 21999983500ریــال افزایش داد. 
محســن پیرمرادیــان بــا پرداخــت8999996500 
ریال به صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را به 
میزان 17999986500ریــال افزایــش داد. در نتیجه 
ســرمایه شــرکت از مبلغ20000000000ریــال بــه 
40000000000ریال افزایش و ماده 6 اساســنامه بنحو 
مذکور اصالح مى گردد.اســامى شــرکا بعد از افزایش : 
محمدرضا ایرانپور به شــماره ملى 1090969880 داراى 
21999983500ریال سهم الشرکه و محسن پیرمرادیان 
به شماره ملى 1091018081 داراى17999986500ریال 
سهم الشرکه و فائزه ایرانپور به شماره ملى 1092131191 
داراى 10000 ریال سهم الشرکه و على ایران پور به شماره 
ملى 0015372189 داراى 10000 ریال ســهم الشرکه 
و وحید پیرمرادیان به شــماره ملى 1091417393 داراى 
10000ریال سهم الشــرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1366554)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص همدوش صنعت سپاهان 
به شناســه ملى 10260337223 و شماره 
ثبت 12700 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى ســالیانه مورخ 1401/03/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - خانم معصومه 
زاده محمدى به شماره ملى 0051076829، 
آقاى فخرالدین زاده محمدى به شــماره ملى 
1249684617 و آقاى بهمن رفعتى تاش به 
شماره ملى 1689708522 به سمت اعضاى 
هیئت مدیره بــراى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - آقاى محمد کاظم تهجد به شماره 
ملى 2296551122 به سمت بازرس اصلى 
و آقاى بهروز خیرى روشــتى به شــماره ملى 
1551878119 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت نشر آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. - صورتهاى مالى 
و ترازنامه سال مالى منتهى به 1400/12/29 
به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1365066)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى تولیدى فرآورده هاى زنبور عسل 
مهردشت به شناسه ملى 10260178220 و به 
شماره ثبت 1289 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/03/20 و نامه شماره 2496 
مورخ 1401/5/3 ادره تعاون نجف آباد تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد خانم نیره عنایتى اشنى به شماره 
ملــى 1090666802 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره آقاى حسن مباشرى دامنه ء به شماره ملى 
1092024522 به سمت مدیرعامل و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره آقاى مجید مباشــرى 
به شــماره ملى 1080454276 بسمت منشى 
هیئت مدیره به مدت 3سال انتخاب گردیدند کلیه 
چکها و اســناد تعهد آور شرکت پس از تصویب 
هیات مدیره با امضاء آقاى حسن مباشرى (مدیر 
عامل ) وخانم نیره عنایتــى ( رئیس هیئت مدیره 
) و مهر شــرکت معتبر و در غیــاب رئیس هیات 
مدیره آقاى اصغر عنایتى (منشى هیات مدیره ) 
حق امضاءخواهد داشــت و اوراق عادى با امضاء 
آقاى حسن مباشرى ( مدیر عامل ) و مهر شرکت 
معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1364861)

آگهى تغییرات
موسســه غیر تجارى غیرانتفاعى فــراز فرزانگان 
اصفهان به شناسه ملى 10260129247 و شماره 
ثبت 708 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مــورخ 1401/04/16 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: حسن ایوبى به شماره ملى 5419081131 با 
دریافت مبلغ 000 250 ریال سهم الشرکه از صندوق 
موسسه از موسسه خارج گردید در نتیجه در سرمایه 
موسسه از مبلغ 000 250 1 ریال به مبلغ 000 000 
1 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 
شرح ذیل اصالح شد ســرمایه موسسه مبلغ 000 
000 1 ریال نقدى است که تماما پرداخت و در اختیار 
مدیران قرار گرفته است.اسامى شرکا ومیزان سهم 
الشرکه هریک به شرح ذیل مى باشد طیبه عزیزاللهى 
نجف آبادى به کدملى 1090949235دارنده 333 
333 ریال سهم الشــرکه و مریم مظفرى خمسهء 
به کدملــى 0046287817دارنده 333334 ریال 
ســهم الشــرکه ومهرانگیز مشــکالنى به کدملى 
1288608489 دارنــده 333 333 ریال ســهم 
الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1366552)

آگهى تغییرات
شــرکت ســهامى خــاص همدوش 
صنعت ســپاهان بــه شناســه ملى 
10260337223 و شماره ثبت 12700 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/03/24 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد: - خانم معصومه زاده محمدى به 
شــماره ملى 0051076829 به سمت 
رئیس هیئت مدیره، آقاى فخرالدین زاده 
محمدى به شماره ملى 1249684617 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
آقاى بهمن رفعتى تاش به شــماره ملى 
1689708522 به ســمت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - کلیه مکاتبات ادارى 
و چکهــا - قراردادها - اوراق و اســناد 
تعهدآور شرکت با امضاى مدیرعامل و 
با مهر شرکت داراى اعتبار مى باشد. - 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره 
طبق مفاد اساسنامه مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1365065)

آگهى تغییرات
شــرکت تعاونى تولیدى فرآورده هاى زنبور عســل 
مهردشت به شناسه ملى 10260178220 و به شماره 
ثبت 1289 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
ســالیانه مورخ 1401/03/20 و نامه شــماره 2494 
مــورخ 1401/5/3 ادره تعاون نجــف آباد تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد آقاى اصغر عنایتى اشــنى به شماره 
ملى 1092051724 به ســمت بازرس على البدل به 
مدت 1 سال آقاى حسین مباشرى دمنه به شماره ملى 
1287122965 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال 
انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
نشر آگهى هاى شــرکت تعیین گردید صورتهاى مالى 
وتراز آزمایشى ســال هاى 1399 و1400 به تصویب 
رسید حسن مباشرى به شماره ملى 1092024522 
به سمت عضو اصلى هیات مدیره نیره عنایتى به شماره 
ملى 1090662802 به سمت عضو اصلى هیات مدیره 
مجید مباشرى دامنهء به شماره ملى 1080454276 به 
سمت عضو اصلى هیات مدیره محمد مباشرى دامنه به 
شماره ملى 1080634703 به سمت عضو على البدل 
هیات مدیره زینب مباشرى دمنه ذبیح اله به شماره ملى 
1273662611 به سمت عضو ع لى البدل هیات مدیره 
به مدت سه سال انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1364855)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص عمرانى ثمین بتن 
سپاهان به شناسه ملى 10260512558 
و شماره ثبت 1284 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى عادى به طور فــوق العاده 
مــورخ 1401/05/10 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: آقاى وحید امینى به شماره ملى 
1290793123، آقــاى محمــد امینى به 
شماره ملى 1292034580 و آقاى رسول 
امینى به شــماره ملى 6209579132 به 
ســمت اعضاى اصلى هیئــت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقاى بهزاد 
اشترایه به شماره ملى 0071456287 به 
ســمت بازرس اصلى و آقاى احسان ادیبى 
ســده به شــماره ملى 1171153813 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1364854)

تاسیس
 شرکت با مسئولیت محدود فیدار سفیر پارتاك درتاریخ 1401/05/24 به شماره ثبت 71822 به شناسه ملى 14011419494 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه و توزیع لوازم یدکى و قطعات خودروهاى سنگین درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، امیر کبیر، خیابان ملت، خیابان امیرکبیر، پالك 804، 
ساختمان فکرین راه، طبقه همکف، واحد 5 کدپستى 8195963637 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
خانم پریسا کریم زاده اصفهانى به شماره ملى 1292241675 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقاى محمد کریم زاده اصفهانى به شماره ملى 1292362340 دارنده 900000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم پریسا کریم زاده اصفهانى به شماره ملى 1292241675 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى محمد کریم زاده 
اصفهانى به شماره ملى 1292362340 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1365718)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ستاره طالئى چلیپا درتاریخ 1399/04/12 به شماره ثبت 4793 به شناسه ملى 14009255440 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش کلیه محصوالت مجاز / بسته بندى محصوالت کشاورزى غالت و حبوبات و ادویه جات و تولید و بسته بندى 
پودر جوانه گندم و جو و پودر جوانه حبوبات/ تولید و بسته بندى آرد و پودر گندم و جو و حبوبات و غالت / خریدو فروش و بسته بندى میوه و خشکبار /تولید وبسته بندى ترشیجات 
و شوریجات و مربا و شربت/ کشت انواع علوفه و حبوبات و غالت/ خرید و فروش ادوات کشاورزى/ پرورش گل محمدى / ایجاد و راه اندازى کلخانه/ تولید اسانس، عصاره گالب، 
عرقیجات سنتى/ طراحى و ساخت پروژه هاى دامى/ احداث پروار بندى هاى دام سبک و طیور/ تولید و پروار بندى شترمرغ مولد وگوشتى/ :پرورش دام سبک/ پرورش و تولید انواع 
طیور و پرندگان / تولید و بسته بندى خوراك و دان طیور و پرنده گان و آبزیان / تولید وبسته بندى و غنى سازى انواع کودهاى دامى و طیور / اخذ و اعطاى نمایندگى هاى مجاز از شرکتها 
و مؤسسات داخلى و خارجى تعیین و ایجاد شعبه / شرکت در نمایشگاه داخلى و خارجى / واردات و صادرات انواع کاالها / ایجاد غرفه هاى ثابت فصلى و دائم فروش درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان 
، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر نجف آباد، محله مولوى ، کوچه شــهید نوریان [7] ، خیابان شریعتى ، پالك 490.1 ، طبقه همکف کدپستى 8514835941 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 10000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 125434 مورخ 1399/03/26 نزد بانک توسعه تعاون شعبه نجف آباد با کد 1402 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت 
مدیره خانم فاطمه زهرا ستارى به شماره ملى 1080475133 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محسن ستارى به 
شماره ملى 1091083691 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم ریحانه ژاله به شماره ملى 1092182047 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى باامضاء رئیس هیات مدیره و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى جعفر ابوترابى به شماره ملى 1091113386 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى خانم الهام ابوترابى به شماره ملى 1091129241 به سمت بازرس اصلى به 
مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1366549)

آگهى تغییرات
شرکت آرتا فوالد آریا راد شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 63273 
و شناســه ملى 14008421703 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت و اوراق عادى و ادارى با امضا نائب رئیس هیات 
مدیره یا مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است .ضمنا در سمت ها 
تغییرى حاصل نگردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1363929)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص همدوش صنعت سپاهان به شناسه ملى 10260337223 
و شماره ثبت 12700 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 
1400/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقاى محمد کاظم تهجد به شماره ملى 
2296551122 به ســمت بازرس اصلى و آقاى بهروز خیرى روشتى به شماره 
ملى 1551878119 به ســمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1365067)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص یکتا کوب ســپاهان بشناســه ملى 10260649233 و شماره ثبت 
1568 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 1401/04/01 سید محسن 
موسوى بشماره ملى 110460899 بسمت بازرس اصلى و سعید محمدى مقدم بشماره ملى 
1110168365 بسمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند . روزنامه 
نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شــرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1366587)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص یکتا کوب سپاهان به شناسه ملى 10260649233 و شماره ثبت 1568 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/05/01 و اجازه مجمــع عمومى فوق العاده 
1401/04/04 سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و صدور سهام جدید از مبلغ 600000000ریال 
به مبلــغ 48600000000 ریال افزایش یافت که تماما طى گواهى شــماره1190/979/153 
مورخ1401/04/05 پست بانک شعبه فالورجان پرداخت شد وماده5اساسنامه به شرح زیر اصالح 
شد : سرمایه شرکت 48600000000 ریال نقدى است که به 4860000 سهم 10000 ریالى با 
نام عادى منقسم شده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1366585)

آگهى تغییرات
شرکت رز آبى ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 62745 و شناسه ملى 14008484912 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/03/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل 
شرکت به واحد ثبتى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر به آدرس استان 
اصفهان، شهرستان خمینى شهر، بخش مرکزى، شهر خمینى شهر، دستگرد قداده، خیابان بسیج، 
کوچه 127[چوب سبز1]، پالك 0، طبقه همکف به کدپستى: 8436185819 انتقال یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1365717)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص بهینه کوشان سپهر به شناسه ملى 10260484160 و به شماره ثبت 
27701 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/03/31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد مرکز اصلى شــرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى اســتان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، رکن الدوله غربى، کوچه هشت مترى بهار 23، خیابان 
حمزه اصفهانى شمالى، پالك 89، طبقه همکف به کد پستى: 8158653485 تغییر یافت و ماده 
مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1366550)

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006003409 - تاریخ: 1401/05/11- برابر راى شــماره 3409 
مورخ 1401/05/11 به شماره کالســه 0027 مالکانه آقاى / خانم حمید مختارى خوزانى 
به شناســنامه شــماره 911 کدملى 1141702339 صادره فرزند مرتضى در شش دانگ 
یکباب ساختمان در حال ساخت به مســاحت 210,95 مترمربع پالك شماره 298 فرعى 
از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل دفتر 679 صفحه 
425 و دفتر 671 صفحه 257 و دفتر 469 صفحه 379 و مالحظه نقشــه ملک مالحظه و 

محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشــته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/01- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/06/16- م الف: 1366666 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/5/267
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01 ذوب آهن، پرسپولیس را 
محکوم کرد

کمیته وضعیــت بازیکنان آراء جدید خــود را در خصوص 
تعدادى از پرونده هاى مطروحه صادر کرد و بر این اساس 
در پى شــکایت باشگاه ذوب آهن از باشــگاه پرسپولیس 
مبنى بر غرامت آموزش سعید کریمى، باشگاه پرسپولیس 
به پرداخت مبلغ 750 میلیون ریال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 16 میلیون و 350 هزار ریال بابت هزینه دادرسى در 
حق خواهان محکوم شــد. آراءصادره ظرف مدت 7 روز از 
تاریخ ابالغ در کمیته اســتیناف فدراســیون فوتبال قابل 

تجدیدنظرخواهى خواهد بود.

04

در چارچوب هفته پنجم لیگ بلژیک، تیم شارلروا به مصاف 
زولته رفت و به برترى 3 بر یک رسید. در این مسابقه على 
قلى زاده در ترکیب اصلى شارلروا حضور داشت و 71 دقیقه 
بازى کرد. او در گل هاى تیمــش اثرگذار نبود و جاى خود 
را به امبنزا داد تا گل دوم را ساخته و پرداخته کند. شارلروا 
با این برد 9 امتیازى شد و به رده پنجم جدول صعود کرد. 
تیم هاى خنک و آنتورپ با 12 امتیاز در رده هاى اول و دوم 

قرار دارند.

پیروزى شارلوا 
در حضور قلى زاده

02

پنجره نقل و انتقاالت تابستانى فوتبال ایران ساعت 24 روز 
یک شنبه 30 مرداد بسته شــد و تیمها دیگر قادر به جذب 
بازیکن از هم نیســتند. در این راستا محمدرضا مهدیزاده، 
مدافع سپاهان که در فهرســت این تیم جایى نداشت در 
دقایق پایانى پیش از بســته شــدن پنجره قراردادش را با 
این باشگاه فســخ کرد و از این پس بازیکن آزاد محسوب 

مى شود.

مهدیزاده از سپاهان جدا شد

علیرضا جهانبخش براى سومین مســابقه پیاپى در 
فاینورد نیمکت نشین بود و مدتهاست فرصت درخشش 
در میدان پیدا نمى کند. سردار آزمون در چارچوب هفته 
سوم بوندسلیگاى آلمان براى بایرلورکوزن به میدان 
رفت و یک موقعیت گلزنى را به اشتباه از هم تیمى خود 
گرفت. مهدى طارمى که زمینه ساز گل نخست پورتو 
در دیدار حساس برابر اســپورتینگ بود، دچار آسیب 
دیدگى جدى شده و معلوم نیست به بازى هفته آینده 
تیمش برسد. اللهیار صیادمنش در بازى هفته گذشته 
هال سیتى برابر برنلى از ناحیه همسترینگ مصدوم 
شد و به احتمال زیاد جام جهانى را از دست مى دهد. 
کریم انصارى فرد با اینکه در لیست مازاد آ.ا.ك قرار 

گرفته هنوز تیم جدیدى انتخاب نکرده و...
این لیست بلند و باال بیشتر از آنکه به افت، بدشانسى 

و مبهم بــودن آینده مهاجمان تیم هاى باشــگاهى 
مختلف اشاره داشته باشد بیانگر وضعیت ستاره هاى 
خط حمله تیم ملى ایران در آستانه جام جهانى است. 
سرنوشت اخیر اغلب مهاجمان ملى پوش کشورمان 
تهدید بزرگى براى تیم ملى در قطر به شمار مى رود آن 
هم در حالى که این ستاره ها امید اول ما براى گلزنى 
در جام جهانى محسوب مى شدند. پیش از این حضور 
مهره هــاى تهاجمى زیــاد با عملکرد درخشــان با 
تبدیل خط آتش تیم ملى کشورمان به خط حمله اى 
خطرناك، نقطه قوت تیم ملى در مصاف با رقبا به شمار 
مى رفت. از طرفى دست سرمربى تیم ملى هم بخاطر 
بازیکنان بى شمارى که در این پست دراختیار داشت 
براى چینش آنها در میدان باز بود و او مى توانســت 
در صورت گره خوردن بازى بــا تعویض گزینه هاى 

انتخابى اش نتیجه دلخواه را کسب کند. 

اما حاال با توجه به خبرهاى نگران کننده اى که از این 
فورواردها مخابره مى شود احتمال آن مى رود که در 
جام جهانى قطر خط حمله تیم ملى کشورمان باالجبار 
دچار فعل و انفعاالتى شود که دیگر آن زهر سابق را در 

نبرد با حریفان نداشته باشد.
البته این اخبار اگرچه براى فوتبالدوستان کشورمان 
نگران کننده اســت اما بارقه هاى امید را در دل سایر 
مهاجمان ایرانى زنــده مى کنــد. فورواردهایى که 
علیرغم کیفیت خوب و توانایــى که دارند تا کنون به 
دلیل گیرافتادن پشــت ترافیک ســنگین خط آتش 
تیم ملــى فرصت حضــور در جمع ملى پوشــان را 
نیافته اند و حاال این بهترین فرصت براى آنهاســت 
تا با عملکرد درخشان در مسابقات باشگاهى و اثبات 
شایستگى هاى خود به پیراهن تیم ملى برسند؛ آن هم 

در حساس ترین تورنمنت جهانى فوتبال.

وضعیت مهاجمان تیم ملى؛
 از تهدید تا فرصت

مربى ســابق فوتبال اصفهان گفت: ذوب آهن در دو 
بازى مقابل پرســپولیس و تراکتور نشان داد که دفاع 
تیمى خوبى دارد و ســاختار دفاع تیمى آنها ارتقا پیدا 

کرده است.
حسن حاج رســولى ها پیرامون عملکرد تیم فوتبال 
ذوب آهن در دو هفته ابتدایى لیگ برتر اظهار داشت: 
ذوب آهن نسبت به فصل گذشته تیم یکدستى است 
اما بازیکن ستاره اى ندارد و این برخالف رویه فصول 
گذشته است که همیشه بازیکنان تاثیرگذار و ستاره در 

ذوب آهن حضور داشتند.
مربى سابق فوتبال اصفهان با اشاره به قرعه سخت 
ذوب آهن در ابتداى فصل جدید لیگ برتر و عملکرد 
خوب ســاختار دفاعى این تیم در دو بازى گذشــته، 
تصریح کرد: ذوب آهن در دو بازى مقابل پرسپولیس 
و تراکتور نشان داد که دفاع تیمى خوبى دارد و ساختار 
دفاع تیمى آنها ارتقا پیدا کرده است. البته این مسئله به 
نگرش سرمربى تیم باز مى گردد، اکثر تیم هاى تارتار 
دفاع تیمى منســجمى دارند و ذوب آهن هم در مدت 
حضورش از ساختار دفاعى منســجم ترى برخوردار 
شده است. ذوب آهن در دو بازى قبلى فاصله زیادى 
با پرسپولیس و تراکتور نداشت و به نظرم شرایط تیم 

نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است.
حاج رسولى ها در ارتباط با عملکرد هجومى ذوب آهن 
متذکر شد: ذوب آهن در بخش هجومى هنوز با شرایط 
آرمانى فاصله دارد و باید در این بخش تالش بیشترى 

انجام دهد.
وى گفت: امیدوارم ذوب آهن امسال بتواند به جایگاه 

واقعیش برگردد اما به این مســئله چندان خوشبینانه 
نگاه نمى کنم چــون تیم با آن تیم رویایى گذشــته 
فاصله دارد و یکى از دالیل این اتفاق فقدان بازیکن 
موثر و ستاره در ترکیب تیم است و به نظرم ذوب آهن 
اگر بتواند در میانه جدول قرار بگیرد، عملکرد خوبى 

داشته است.

ساختار دفاع تیمى ذوب آهن ارتقا پیدا کرده است

مرضیه غفاریان
03

تیم فوتبال تراکتور که به دنبال جذب یک گلر ذخیره بود با 
مهدى امینى به توافق رسید و قرارداد این بازیکن به زودى 
امضا خواهد شد.  گلر سابق سپاهان و ذوب آهن است که 
در ماشین سازى تجربه زندگى در تبریز را گذراند و فصل 
گذشته هم در لیگ اسپانیا، پیراهن خوونتود تورمولینوس 
در سطح چهارم فوتبال این کشور به میدان رفت؛ تیمى که 
مدیرفنى آن حمید استیلى، ســتاره پیشین تیم ملى ایران 
است. امینى در آخرین دقایق نقل و انتقاالت با تراکتور به 
توافق رسید تا پس از جذب محمد حسینى، این بازیکن هم 

یکى از آخرین خریدهاى تراکتور لقب بگیرد.

گلر اسبق سپاهان
 تراکتورى شد

05

محمد قربانى هافبــک ملى پوش تیم ملــى امید به تیم 
سپاهان پیوست. این بازیکن فصل گذشته در تیم نساجى 
مازندران توپ مى زد و با نظر ژوزه مورایس پس از گذراندن 
تست هاى فنى و  پزشــکى به جمع زردپوشان اضافه شد. 

قرارداد قربانى با سپاهان 3 ساله خواهد بود.

ملى پوش امید 
به سپاهان پیوست

سرمربى تیم فوتبال سپاهان به شدت پرسپولیس را تحت نظر دارد.
پرسپولیس رقیب اصلى اش در راه قهرمانى را شناخت در حالى در دو بازى اول لیگ به دو تساوى 
بدون گل دست پیدا کرد که هر دو بازى پرسپولیس در اصفهان و تهران یک مهمان ویژه داشت. 

ژوزه مواریس سرمربى پرتغالى سپاهان در هر دو بازى مهمان ویژه بوده و به صورت خاص تدابیر 
تاکتیکى و نوع بازى پرسپولیس را زیر نظر داشته است. اینکه مورایس در اصفهان به تماشاى بازى 
پرسپولیس بنشیند شاید طبیعى باشد، اما اینکه براى تماشــاى پرسپولیس به تهران و ورزشگاه 
آزادى بیاید تا از نزدیک پرســپولیس را ببیند یک پیام مهم براى کادرفنى پرسپولیس دارد. این 

مسئله نشان مى دهد مورایس برخالف ادعا هاى گذشته خود کامال به فوتبال 
ایران مسلط است و مى داند براى قهرمانى در این فصل پرسپولیس یکى 
از بزرگترین رقباى سپاهان خواهد بود. به همین دلیل مورایس به شکلى 
ویژه پرسپولیس را زیر نظر دارد تا بتواند در تقابل مستقیم با این تیم مچ 

سرمربى سرخپوشان را بخواباند. نکته جالب اینجا بود که مورایس 
در بازى پرســپولیس و فوالد نکات زیادى را یادداشت کرده بود تا 

شناختش از پرسپولیس بیشتر هم شود.
در این شرایط یحیى گل محمدى باید بداند منهاى وضعیت 

عادى که تیم ها یکدیگر را آنالیز مى کنند، ســرمربى 
مطرح و پرتغالى سپاهان به شکلى ویژه تیم او را 

زیر نظر دارد و به خاطر همین باید بیشتر از 
گذشته حواسش به پرسپولیس و البته 

تقابل با سپاهان باشــد. این موارد 
نشــان مى دهد که سپاهان رقیب 
اصلى پرسپولیس در راه قهرمانى 
است. بعد از گذشــت دو هفته از 
لیگ برتر سپاهان با 6 امتیاز در 
صدر جدول و پرسپولیس هم با 
2 امتیاز در رده یازدهم جدول 

حضور دارند.

دهد مورایس برخالف ادعا هاى گذشته خود کامال به فوتبال 
 و مى داند براى قهرمانى در این فصل پرسپولیس یکى 
ى سپاهان خواهد بود. به همین دلیل مورایس به شکلى
ا زیر نظر دارد تا بتواند در تقابل مستقیم با این تیم مچ
شان را بخواباند. نکته جالب اینجا بود که مورایس

لیس و فوالد نکات زیادى را یادداشت کرده بود تا 
ولیس بیشتر هم شود.

حیى گل محمدى باید بداند منهاى وضعیت
کدیگر را آنالیز مى کنند، ســرمربى 

سپاهان به شکلى ویژه تیم او را 
خاطر همین باید بیشتر از

ه پرسپولیسو البته 
اشــد. این موارد 
که سپاهان رقیب
قهرمانى س در راه
ــت دو هفته از 
6 امتیاز در  6ن با
سپولیس هم با 
زدهم جدول 

پرسپولیس زیرنظر سرمربى سپاهان

باشگاه استقالل در شرایطى پنجره تابستانى نقل و انتقاالت خود را به پایان برد که تا دقایق آخر 
در مجادله براى خالى کردن فهرست نفراتش بود تا بتواند جاى خالى براى کاوه رضایى که هنوز 
موفق به ثبت قراردادش نشده بود نگه دارد ولى این اتفاق رخ نداد تا وضعیت او با این تیم در هاله اى 
از ابهام باشد. برخى منابع معتقد بودند که استقالل مى تواند همچنان با پرداخت غرامت با بازیکنى 

فسخ کند و برخى دیگر از غیرقانونى بودن این کار مى گفتند.
رسول باختر، کارشناس حقوق ورزشــى در این خصوص اظهار داشت: طبق قانون وقتى پنجره 
نقل و انتقاالتى به صورت رســمى بسته مى شود باشــگاه ها دیگر نمى توانند در فهرست نفرات 

بازیکنى را از آن حذف کنند. مگر اینکه اتفاقات خاصى خودشان دست ببرند و 
طوالنى مــدت براى بازیکنى ایجاد شــود که باید از قبیل مصدومیت 
فوتبال برســد و در آن صورت مى شود نام بازیکن به تایید فدراسیون 
کرد و بازیکــن دیگرى جایگزین کــرد و در غیر را از فهرست خارج 
موارد عادى چنین کارى ممکن نیســت و حتى ایــن صــورت در 

بازیکنش را یک طرفه فســخ هم بکنــد اجازه این اگر استقالل قرارداد 
نام بازیکنى را به جایش وارد فهرست کند و این را ندارد که 

موضوع تا پنجره بعدى نقل و انتقاالت 
پابرجاست.

بدین ترتیــب کاوه رضایى 
نمى تواند با اســتقالل 
قــرارداد امضا کند و 
پیوستنش به این 
تیم در این مقطع 

منتفى شد.

کاوه-استقالل؛ 
مجادله اى که به نتیجه نرسید

خبرنگار انگلیسى به هجمه ها درباره گل جنجالى اول پورتو با کمک ستاره ایرانى واکنش نشان داد.
در چارچوب هفته سوم لیگ پرتغال، پورتو به مصاف اسپورتینگ رفت و به برترى 3 بر صفر رسید. 
در این مســابقه، مهدى طارمى در ترکیب اصلى حضور داشت و در نیمه اول نیز نمایشى عالى از 
خود نشان داد. ستاره کشورمان روى گل نیز اثرگذار بود و باعث شد تا توپ به اوانیلسون برسد و 

گل اول به ثمر برسد.
روى صحنه گل، طارمى با دروازه بان حریف برخورد کرد و مصدوم 
شد. او در دقیقه 72 این مسابقه نتوانست بازى را ادامه دهد و از بازى 
بیرون رفت. ســتاره ایرانى در این بازى مى توانســت این ریسک 
را انجام ندهد و بــه طرف توپ نرود تا باعث مصدومیتش شــود. 

کونسیسائو به خاطر تالش بى وقفه و بدون چشم داشت طارمى از 
او تشکر ویژه کرد.

برخى از کارشناســان فوتبال پرتغال گل پورتو با 
کمک طارمى را زیر سوال بردند و اعالم کرد 
ســتاره ایرانى روى دروازه بان اسپورتینگ 

 Josh» خطا کرده اســت. در ایــن زمینه
Bunting» خبرنگار انگلیسى از حرکت 

طارمى بــراى گرفتن تــوپ از دروازه 
اسپورتینگ تمجید کرد و این حرکت 
طارمى را درست دانست و گفت: اگر 
این گل براى اف ســى پورتو مردود 

شود، شوخى اســت، هیچ عیبى ندارد، 
مهدى طارمى باید به دنبــال آن توپ مى رفت، 
خطایى روى دروازه بان اســپورتینگ نیست و 

اوانیلسون به درستى گل را به ثمر رساند.

واکنش خبرنگار انگلیسى به هجمه ها 
درباره گل طارمى

تیم اتحاد کلباء که در همه بازى هاى دوستانه خود با مربى ایرانى اش 
به پیروزى دست پیدا کرده بود، این بار در دیدار برابر الوصل شکست 

خورد.
اتحاد کلباء با هدایت فرهاد مجیدى خود را آماده فصل بعد رقابت هاى 
لیگ امارات مى کند، این تیم که در همه بازى هاى دوســتانه پیش از 
فصل خود به پیروزى دســت پیدا کرده بود و به نظر تفکرات مجیدى 
آرامش و اســتحکام را به خط دفاعى تیم برگردانده بــود، این بار در 

دیدارى دوستانه به مصاف الوصل رفت و شکست خورد.
تیم مجیدى در این بازى با نتیجه دو بر یک بــازى را واگذار کرد که 

این نخستین شکست تیم با هدایت این مربى ایرانى به شمار مى آید.
اتحاد کلباء فصل قبل در رده یازدهم لیگ امارات قرار گرفت و امیدوار 

است که در فصل جارى عملکرد بهترى با مجیدى از خود نشان دهد.
فصل جدید لیگ امارات 11 شــهریور آغاز مى شــود و اتحاد کلباء با 
هدایت مجیدى در نخستین بازى خود به مصاف البطائح خواهد رفت.

طلسم شکست ناپذیرى 
مجیدى هم شکست

باشگاه پرسپولیس با مهاجم جدید خود به توافقات کلى رسیده است.
در آخرین روز نقل و انتقاالت، باشگاه پرسپولیس در نهایت موفق شد قرارداد 
شرزود تمیروف مهاجم ازبکستانى خود را فســخ کند تا جا براى جذب یک 
بازیکن خارجى دیگر باز شــود. در همین رابطه و در روزهاى اخیر باشــگاه 
پرسپولیس مذاکراتى را با شیخ دیاباته مهاجم اسبق استقالل انجام داده است. 
در این مذاکرات دو طرف به توافقات کلى دست پیدا کردند و مذاکرات درباره 

مسائل جزئى در جریان است.
دیاباته بازیکن آزاد است و به همین دلیل مسؤوالن پرسپولیس نگرانى بابت 
پایان فرصت نقل و انتقــاالت ندارند. در صورتى که در یکــى دو روز آینده 
توافقات بر سر مسائل جزئى هم صورت بگیرد شیخ دیاباته به عنوان مهاجم 
جدید پرسپولیس قرارداد خود را با این باشگاه به امضاء خواهد رساند. به نظر 
مى رسد تا پیش از بازى با آلومینیوم این مسأله به صورت قطعى مشخص شود.
در صورت به امضا رســیدن این قرارداد، دیاباته بعد از لوکادیا دومین مهاجم 

خارجى پرسپولیس در فصل جارى لیگ برتر خواهد بود.

پرسپولیس با مهاجم سابق استقالل 
به توافق رسید

 
 
 

ف نقل و انتقاالتى به صورت رســمى بسته مى شود باشــگاه ها دیگر نمى توانند در
بازیکنى را از آن حذف کنند. مگر اینکه اتخودشاندست ببرند و

طوالنى مــدت براى بازیکنى ایجاداز قبیل مصدومیت 
فوتبال برســد و در آن صورت مى شبه تایید فدراسیون 
کرد و بازیکــن دیگرى جایگزین کرا از فهرست خارج 
موارد عادى چنین کارى ممکن نیسایــن صــورت در 

بازیکنش را یک طرفه فســخ هم بکناگر استقالل قرارداد 
نام بازیکنى را به جایش وارد فهرسرا ندارد که 

موضوع تا پنجره بعدىن
پابرجاست.

بدین ترتیــب
نمى تواند
قــرارد
پیوس
تیم
منت

ىگل نیز اثرگذار بود و باعث شد تا توپبه اوانیلسون برسد و

و مصدوم کرد انحریف برخورد
از بازى نست بازى را ادامه دهد و
 بازى مى توانســت این ریسک
ود تا باعث مصدومیتش شــود. 

فه و بدون چشم داشت طارمى از 

غال گل پورتو با 
 اعالم کرد 
سپورتینگ

Josh» 
حرکت 
روازه 
کت
گر 
ود 

ارد، 
وپمى رفت، 
نگ نیست و 

ساند.
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«همزمان با هفته دولت 175 پروژه با اعتبار 103 میلیارد 
تومان در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان افتتاح 
و 56 پــروژه با اعتبار 90 میلیارد تومان در این شــرکت 

کلنگزنى خواهد شد.» 
سرپرست شرکت توزیع برق اصفهان در سالن اجتماعات 
پارك فناورى هاى نوین شرکت توزیع برق اصفهان در 
جمع خبرنگاران با اعالم این مطلب و گرامیداشت یاد و 
خاطره شهیدان رجایى و باهنر گفت: شرکت توزیع برق 
اصفهان شامل پنج شهرســتان اصفهان، هرند، ورزنه، 
جرقویه و کوهپایه با مساحتى افزون بر 16 هزار کیلومتر 
مربع بوده که بیش از یک میلیون و 270 مشترك را در 

خود جاى مى دهد. 
علیرضا کشانى یکى از شاخص هاى شرکت توزیع برق 
اصفهان نسبت به 39 شــرکت توزیع برق در کشور را، 
پیشرو بودن آن دانســت و افزود: ما داراى 800 شبکه 
اتوماسیون بوده و ناوگان ما 150 خودرو را از دور کنترل 
مى کند، سیستم ســمیع و بصیر ما فعال بوده و شماره 
121 حوادث را پاسخگوســت. این درحالى است که در 
سال گذشته 504 مورد مشــاوره دادیم و همین پارك 
فناورى هاى نوین با مشارکت بخش خصوصى، توانست 
پیشــرفت هاى ما را در معــرض دید مردم قــرار دهد. 

همچنین در نقشه هاى Gis در کشور پیشرو هستیم. 
وى با بیان اینکه ما در کشور در تلفات برق، کمترین تلفات 
را داشته ایم، خاطرنشان کرد: تلفات برق در شهر اصفهان 
امروز 5 درصد اســت که میزان استاندارد آن در جهان 3 

درصد است و ما سعى داریم به این میزان دست یابیم. 
سرپرســت شــرکت توزیع برق اصفهان گفت: احداث 
242 کیلومتر شــبکه فشار متوســط و ضعیف زمینى و 

هوایى برق رسانى به 1266668 مشترك را در 16 هزار 
مترمربع میسر نموده و ظرفیت سازى براى رسیدگى به 
درخواست هاى جدید مردم، افزایش ضریب پایدارى هاى 
شبکه برق را با احداث 13630 دستگاه ترانس زمینى و 
هوایى با ظرفیت 3376 مگاولت آمپر در محدوده شرکت 
توزیع برق اصفهان ایجاد کرده که 30 دستگاه آن در هفته 

دولت آماده بهره بردارى مى باشد. 
وى اذعان کرد: یکى از طرح هایى که شرکت توزیع برق 
در یکى دو ســال اخیر به طور جد به آن پرداخته اســت 
تبدیل شبکه هاى ســیمى به کابل خودنگهدار است به 
طورى که 4هزار و 600 کیلومتر از شــبکه ها به ساختار 
کابل خودنگهدار تبدیل شده است و در این روزها بیش 
از 45 کیلومتر شبکه خودنگهدار نیز افتتاح مى شود که نه 
تنها در پایدارى شبکه ها مؤثر است بلکه در متحدالشکل 
شدن تجهیزات و زیبایى مبلمان شهرى نیز حائز اهمیت 

است. 
وى به بعضى از پروژه ها در هفته دولت اشاره کرد و گفت: 
اصالح و بهینه سازى ســاختار شبکه هاى فشار ضعیف 
هوایى محله پردیس بهارستان، احداث 15 دستگاه ترانس 
هوایى در راســتاى بهبود کیفیت برق تحویلى به مردم، 
بهینه سازى کابل هاى روغنى پایگاه هوایى شهید بابایى، 
تعویض 150 اصله پایه فشار متوسط فرسوده، جابه جایى 
تأسیسات و بهینه سازى شبکه هاى روستاهاى تیمیارت، 
منشیان و... اصالح ســاختار شبکه فشار ضعیف هوایى 
خیابان عطار نیشابورى، نصب 15 دستگاه سکسیونر به 
منظور مدیریت پیک بار تابستان و برق رسانى به مشاغل 
مکمل کشاورزى نظیر پرورش ماهى، گلخانه و دامدارى 

و... از جمله این پروژه ها بوده است. 
سرپرست شــرکت توزیع برق اصفهان عنوان کرد: به 

منظور گذر از پیک سال 1401 امضاى 12 هزار تفاهمنامه 
با بخش هاى مختلف صورت گرفت که موجب شد تعداد 
قابل توجهى از مشترکین مشمول دریافت پاداش شوند و 
از طرفى نیز اعمال جریمه هاى سنگین براى پرمصرف ها 
نیز در دستور کار قرار گرفت و در این زمینه آمار نشان داد 
که 37 درصد مشترکین اصفهانى پرمصرف هستند و 67 
درصد آنها طبق الگو و یا پایین تر از الگو مصرف برق دارند. 
وى خاطرنشــان کرد: طرح هایى نیــز از وزارت نیرو به 
شرکت هاى توزیع ابالغ شد که مشوق هاى خوبى براى 
مردم بود. یکى از طرح ها براى کاهش مصرف 1=5 بود 
که جایگزین برق امید شــد و هدیه اى براى مشترکین 
کم مصرف بود به طورى که 960 مشــترك خانگى در 
اصفهان 4 میلیــارد تومان پــاداش را در حوزه مدیریت 

مصرف در دو ماهه تابستان دریافت کردند. 
سرپرست شرکت توزیع برق شهر اصفهان معتقد است: 
با برنامه ریزى انجام شــده و تالش همه همکاران این 
شرکت، امسال نسبت به سال گذشته، خاموشى نداشته ایم 
که این امر در بخش کشــاورزى، همکارى با اصناف و 

صنایع و با در نظر گرفتن مشــوق ها و جابه جایى زمان 
استفاده انرژى در صنایع میسر شد که خود دستاورد بسیار 
بزرگى بود که در زمان پیک بار مى توانســت امکانپذیر 

باشد. 
کشانى به نکته جالبى در خصوص توافق با صنایع و زمان 
استفاده از انرژى برق هم اشــاره کرد و گفت: براساس 
توافق با صنایع، ما برنامه 12 ســاعته استفاده از انرژى 
را براى آنها داشته و از آنها خواسته بودیم در زمان پیک 
بار، استفاده از انرژى برق را کاهش دهند که برخى از آنها 
سعى کردند با زمان بیشــتر کاهش بار، هزینه ها را هم 

کاهش دهند. 
وى در مــورد اســتفاده از خودروهاى برقى از ســوى 
شــهردارى اصفهان هم گفت: اوًال باید از شــهردارى 
اصفهان در تعدیل روشنایى ها در سطح شهر و اقدامات 
دیگر تشکر کنم و ما باید به سوى استفاده از خودروهاى 
برقى برویم ولى باید این امر به گونه اى باشــد که شارژ 
این خودروها در مواقع کم بارى انجام و کل کشور در این 
زمینه همکارى کنند. این درحالى است که قرارداد ما با 

شهردارى در زمینه خط یک مترو، 42 مگاوات بوده که 
از 14 نقطه برق آن تأمین شده ولى مصرف آنها کمتر 

از این میزان است. 
سرپرست شــرکت توزیع برق اصفهان گفت: متوسط 
خاموشى هر مشترك در ســال 800 مگاوات بود که 
امسال به 100 مگاوات رسید و هدف ما آن است که این 
میزان تا سال 1405 به 30 دقیقه کاهش یابد که بهترین 

شاخص در جهان است. 
■■■

معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع برق اصفهان 
نیز با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشــت هفته دولت 
گفت: یکى از اســتراتژى هاى ما در سال گذشته، ارائه 
خدمات غیرحضورى بوده که امروز 98 درصد خدمات 
ما غیرحضورى و از طریق سامانه سمیع با شماره 1521 
و اپلیکیشن «برق من» است که هر دو از ساعت 7 صبح 
تا 9 شب پاسخگوى مشترکین هستند. در این راستا از 
استفاده از کاغذ و بریدن یکصد درخت جلوگیرى شده و 
در سال 1401 هم از یک میلیون تردد و حداقل استفاده 

از 547هزار و 900 لیتر بنزین جلوگیرى شده است. 
وى با بیــان اینکه امســال همــه ادارات، ارگان ها و 
مشترکین با شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
همدل بودند، افزود: به همین دلیل، با تعمیر 300 مولد 
که امسال انجام شد و در مدار قرار گرفت این تهدید به 
فرصت تبدیل شود و با کمترین بوروکراسى، سوخت 

آنها نیز تأمین شد. 
جنتیــان مشــترکین را بــه مشــترکین پرمصرف، 
خوش مصرف و کم مصرف تقسیم کرد و گفت: الگوى 
مصرف برق در تابستان 300 مگاوات مى باشد که اگر 
بیشتر از آن مصرف شود، مشــترك پرمصرف بوده، 

بین 150 تا 300 مگاوات خوش مصرف مى باشــند و 
مشــترکین کمتر از 150 مگاوات کم مصرف هستند 
که مشــترکین ما را 25 درصد پرمصــرف، 56 درصد 
خوش مصرف و 19درصد کم مصرف تشکیل مى دهند. 

■■■
در این نشست، سارا صالحى، مدیر بازار مصرف شرکت 
توزیع برق اصفهان نیز با تشریح سامانه نیروگاه هاى 
خورشیدى در سال جارى گفت: در سال 1401، طرح 
حمایتى وزارت نیرو از اقشــار ضعیف جامعه در زمینه 
نیروگاه هاى خورشیدى در مقیاس کوچک، از طریق 
خرید تضمینى اجرایى شده تا از محل خرید تضمینى، 
امکان بازپرداخت تسهیالت براى آنان که از کمیته امداد 
امام خمینى(ره)، بهزیستى، بسیج، عشایر و... هستند 

مهیا و به معیشت آنان کمک شود. 
وى ادامه داد: ظرفیت نیروگاه هاى خورشیدى مقیاس 
کوچک براى اســتان، 5700 تسهیالت است که پس 
از شناســایى افراد، به بانک ها معرفى و ســپس براى 
خرید تضمینى به ما معرفى مى شوند و این کار صورت 

مى پذیرد. 
صالحى گفت: تا امروز ســه نمونه این طرح براى سه 
کشاورز در ورزنه اجرا شــده و اولین صورت وضعیت 
آنها نیز پرداخت گردیده و درآمد خوبى هم داشــته اند. 
این درحالى اســت که در بخش پنل هاى خورشیدى 
دو کارخانه در استان اصفهان در کاشان و شاهین شهر 

صادر شده است. 
در ادامه این نشست خبرى معاون بهره بردارى شرکت 
توزیع برق اصفهان و... به تشــریح فعالیت هاى انجام 

شده و در دست انجام پرداختند. 

همزمان با کلنگزنى 56 پروژه به مناسبت هفته دولت؛ 

175 پروژه شرکت توزیع برق اصفهان افتتاح مى شود

با توجه به پرداخت کامل مطالبات تصدیق شده بستانکاران وسهم سهامداران شرکت ورشکسته پارس 
بافت اصفهان که طى دادنامه شماره 9809970350800981 شعبه 9دادگاه عمومى حقوقى اصفهان حکم 
ورشکستگى صادرشده بود ،بدینوسیله ختم ورشکستگى شرکت مذکور به شماره ثبت 9666وشناسه 

ملى 10260307502 اعالم مى گردد.

آگهى ختم ورشکستگى 

بختیار-مستشار قضایى اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان 

واگذارى سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت قند اصفهان(سهامى عام)سال1401 
شرکت قند اصفهان (سهامى عام)درنظر دارد نسبت به واگذارى سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود 
به شرکت پیمانکار (تامین خودرو به همراه راننده) واجد شرایط و متبحر و سابقه مرتبط از طریق 

مناقصه عمومى با رعایت شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید.
متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى مناقصه عمومى جهت اطالع از اسناد مناقصه شامل قرارداد ، 

شرایط عمومى و اختصاصى به آدرس کارخانه ، ساختمان ادارى واحد بازرگانى مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهى مناقصه  لغایت 1401/06/15 در محل شرکت واقع در 

خیابان جى شرقى سه راهى ارغوانیه 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : روز چهارشنبه 16شهریور 1401

شماره هاى تماس جهت اطالعات بیشتر : 11-35210810 - 031 داخلى 363 آقاى مهرآیین ساعت 
8 صبح لغایت 12 ظهر

www.esfahansugar.com : نشانى اینترنتى
تلفن همراه : 09123202713

شرکت قند اصفهان ( سهامى عام )

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم )

ساسان اکبرزاده

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاال وخدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد 
قانون برگزارى مناقصات و آیین نامه معامالت، از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت به صورت 
مناقصه عمومى دو مرحله اى از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکى 

دولت ثبت نام نموده اند، خریدارى نماید. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

پیشــنهاد دهنــدگان مى تواننــد اســناد مناقصــه بــه شــرح فــوق را از طریق ســایت
 https://www.setadiran.ir/setad/cms  دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1401/06/20 

در سامانه فوق بارگذارى نمایند و بازگشایى اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) خود را به نشانى: 
اصفهان، چهارباغ عباسى، خیابان عباس آباد، ساختمان ستاد، شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان، طبقه همکف، دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. عدم ارسال پاکت الف (ضمانت نامه بانکى) تا موعد اعالم شده موجب ابطال 

مدارك مناقصه گر مى گردد. 
شــماره تلفن واحد مناقصات: 34121482-031 آقاى کریمى و جهت آگاهى بیشتر در مورد الزامات، 
اطالعات و شرح خدمات مناقصات با شماره تلفن کارشناس معاونت مهندسى: 34121457-031 مهندس 

آقابابایى 
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نام:021-88969737                                                      

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

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست 72 ساعت قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد 

مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* پیشنهاددهنده مى بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ثبت نام کرده باشد.
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضا، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود 

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

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 
روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شماره مناقصه در سامانه تدارکات 
مبلغ تضمین (ریال)موضوع مناقصهشماره مناقصه مرجعالکترونیکى دولت (ستاد)

کابل خودنگهدار سه فاز فشار ضعیف 6 رشته اى 70+70+25+25*3 200100121100001940111007
11,800,000,000(نگهدارنده + روشنایى + نول + فاز*3) 

آخرین مهلت بارگذارى و آخرین مهلت دریافت اسنادتاریخ توزیع دفترچه
تحویل پاکات

بازگشایى اسناد ارزیابى 
کیفى

بازگشایى اسناد 
ارزیابى کیفى

9 صبح1401/06/021401/06/081401/06/201401/06/21

شهردارى خورزوق در نظر دارد نسبت به واگذارى اجاره سالیانه پارکینگ ماشین آالت سنگین به مدت یک سال شمسى با قیمت پایه کارشناسى را از طریق مزایده 
عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 5001093481000002 به صورت 

الکترونیکى اقدام نماید.

شرایط عمومى و توضیحات برگزارى مزایده دستگاه اجرایى
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است:

1-برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود 
هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى 

باشد.
2-کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد.

3- عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره 02141934 تماس حاصل نمایند. اطالعات تماس دفاتر 
ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر موجود است.      

آدرس: اصفهان، خورزوق، خیابان شهردارى
www.khorzoogh.ir :تلفن:45463043-031 / 45463041-031                                     فاکس: 45464005-031                               وب سایت

آگهى مزایده 

سید فضل اله هاشمى- شهردار خورزوق
   م.الف:1369020
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