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درباره رژیم هاى غذایى سم زدا چه مى دانید؟شناسایى 5 مبتال به سرخک در اصفهانآیا گوشى من هک شده است؟حتى نان آزادپز هم نباید گران شود طارمى در جمع 5 مهاجم برتر اروپا سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

9راهکار
 براى رهایى از

 دندان درد شبانه

تکذیب مخلوط کردن آب شرب با گالب و سرکه
3
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اتصال ریلى
 اصفهان و 

چهارمحال و بختیارى

 تسکین دندان درد در شب بسیار دشوار است و باعث 
مى شود که فرد نتواند به خواب رود؛ با این حال، 

رهکار هایى براى کمک به کاهش این درد در شب و به 
خواب رفتن فرد وجود دارد که در این گزارش به 9 درمان 

خانگى براى تسکین دندان درد در شب اشاره مى شود...

مجرى طرح  ملى راه آهن اصفهان - شــهرکرد 
گفــت: اســتان هاى اصفهــان و چهارمحال و 
بختیارى از طریق راه آهن سراسرى به هم متصل 
مى شوند و بر این اساس عملیات اجرایى ایستگاه 
راه آهن شــهرکرد به عنــوان مهمترین بخش 
ساختمانى این پروژه در سفر آتى رئیس جمهور 

آغاز خواهد شد.
علیرضا صلواتى افزود:این پروژه  با هدف اتصال 
مرکز استان چهارمحال و بختیارى به شبکه ریلى 
سراسرى و بین المللى اجرایى  شده است  و طبق 
برنامه ریزى انجام شده ، عملیات احداث  ایستگاه 

زیر سایه بازار سیاهزیر سایه بازار سیاهشهرکرد در سفر رئیس جمهور آغاز مى شود...
بهار اصفهان،  بهارکنسرت هاى گران است بهار اصفهان،  بهارکنسرت هاى گران است 
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2 مسئول ارشد آبفا، آلودگى آب اصفهان را رد کردند

حدادى فر:
مى خواهم از اول فصل و 

بدون حاشیه برگردم
کاپیتان سابق ذوب آهن گفت: مى خواهم از اول فصل و بدون حاشیه 

برگردم و امیدوارم بتوانم تأثیرگذار باشم.
قاسم حدادى فر درباره تســاوى ذوب آهن مقابل پرسپولیس اظهار 
کرد: برخى  از هواداران درباره مهدى تارتار و ذوب آهن مسائلى را 

مطرح کردند که در شأن آنها نبود...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

450 هزار نفر 
در  اصفهان 

حاشیه نشین هستند

این «جمال الدین» آن «جمال الدین» نیست!
درباره یک اشتباه بزرگ که چند روزى است در فضاى مجازى دست به دست مى شود 
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من، جالل حسینى، من، جالل حسینى، 
تمام نمى شوم

عضو شوراى شهر عضو شوراى شهر 
اصفهان:اصفهان:

زاینده رود زاینده رود 
را براى را براى 

خوش گذرانى خوش گذرانى 
نمى خواهیمنمى خواهیم
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استاندار اصفهان:استاندار اصفهان:

نظارت بر بازار نظارت بر بازار 
آرد و نان تشدید آرد و نان تشدید 

مى شودمى شود
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شبنم فرهادجو جنبش علیه آزار زنان هنرمند را شبنم فرهادجو جنبش علیه آزار زنان هنرمند را 
وارد مرحله دیگرى کردوارد مرحله دیگرى کرد

«مى تو»؛ پرده جدید«مى تو»؛ پرده جدید

3

شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى درنظردارد، عملیات بارگیرى حمل وتخلیه مقدار25000 تن 
انواع نهاده هاى کشاورزى ازمبداء انبارهاى سازمانى در شهراصفهان به اقصى نقاط داخل وخارج استان را ازطریق برگزاري مناقصه عمومی یک 
مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از "دریافت 
اسناد مناقصه تا  ارائه پیشنهادو . . . " از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى(توکن) را جهت  

شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان وتاریخ انتشارآگهى مناقصه درسامانه: 2001001553000003 روز پنجشنبه مورخ 1401/2/22 

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به نشانى :اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم 
3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.

4-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز پنجشنبه مورخ 1401/2/22 لغایت ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 1401/2/27
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد ، بارگزارى درسامانه بصورتpdf : تا ساعت18 روزشنبه مورخ 1401/3/7    

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.                                            
6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز یکشنبه مورخ 1401/3/8 ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.

7- مبلغ ونوع تضمین شــرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ 3,173,250,000 ریال مى باشــد که به دوصورت ضمانتنامه بانکى ویافیش واریزى 
به شماره حساب شــباى IR250100004001039704005791 نزدبانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ســاتنا با شناسه واریز30 کاراکترى

   301039761263500650000000000006   قابل ارائه   مى باشد.
8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت درمناقصه  (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى 
بصورت فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز شنبه  مورخ 1401/3/7 به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت 

برگزارکننده مناقصه در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.                                                                                                                                       
*ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى شرکتwww.assc.ir وآدرس  

پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه : 1456 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان به شماره09132074426)

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى -   نوبت اول
شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

م.الف : 1315234 شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزى

شهردارى دیزیچه با توجه به تفاهم نامه انجام شده با اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان در نظر دارد  عملیات  
زیر سازى ، لکه گیرى و آسفالت معابر بافت فرسوده شهر دیزیچه را بر اساس فهرست بهاى راه و باند سال 1401 به 
مبلغ 23,000,000,000 ریال انعقاد قرارداد نماید . لذا شــرکت کنندگان  مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز 
یکشنبه مورخه  1401/03/01 به امور قراردادهاى شهردارى مراجعه واسناد شرکت در مناقصه  را دریافت  و  همچنین 
قیمت پیشنهادى خود را تا روز دوشنبه  مورخه  1401/03/02  به دبیرخانه محرمانه (حراست ) شهردارى ارائه نمایند.

الزم به ذکراست شرکت کنندگان باید رعایت  قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.( تامین قیر به میزان 
150 تن بعهده اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان میباشد ). 

عباس اله یارى-شهرداردیزیچه

آگهى مناقصه  چاپ دومچاپ دوم

م.الف: 1312235

دانشگاه آزاد اسالمى شــهرکرد در نظر دارد خودروهاى جدول ذیل را از طریق برگزارى مزایده بفروش 
برساند لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ درج آگهى مزایده از تاریخ 1401/02/22 لغایت 1401/02/26  ضمن 
بازدید از خودروهاى مورد مزایده واقع در پارکینگ ساختمان ادارى دانشگاه جهت دریافت اسناد و مدارك 

مزایده به سایت اینترنتى www.iaushk.ac.ir  قسمت مناقصه ها و مزایده ها مراجعه نمایند.

*دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد. 
*هزینه درج آگهى هاى مزایده و کارشناسى رسمى دادگسترى بعهده برندگان مزایده مى باشد.

*تلفن تماس: 33361061-038  اداره حقوقى دانشگاه

آگهى تجدید مزایده

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى شهرکرد

شماره انتظامىسوختبیمهرنگمدلخودرو

 405GLX 422ب37-ایران 71بنزین1402/1/20مشکى متالیک84پژو

سورمه اى 83وانت مزدا دو کابین
169ب23-ایران 71بنزین1401/9/26متالیک

396ب31-ایران 71بنزین1402/1/20آبى نفتى متالیک81وانت مزدا تک کابین

899ب31-ایران 71بنزین1400/3/10سفید روغنى78وانت پیکان
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مصیبت وارده را صمیمانه تســلیت گفته، از 
درگاه ایزد منان، غفران و رحمت الهى براى آن 
مرحومه و صبر و اجر براى شما و سایر بازماندگان 

مسئلت مى نماییم. 

جناب آقاى رضا اسفندیارى  
مدیر محترم شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران  استان اصفهان

ایرج ناظمى - روزنامه نصف جهان

کاپیتان
برگردم
قاسم
کر
مط
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معاون برنامه ریزى و اقتصادى وزارت جهاد کشاورزى 
گفت: شوراى آرد و نان تصمیمى براى تغییر قیمت نان 
در واحد هاى نان سنتى آزاد پز ندارد و حتى جلسه اى در 

این خصوص تشکیل نشده است.
محمد قربانى درباره افزایش خودسرانه قیمت نان در 
روزهاى اخیر در برخى نانوایى هــا اظهار کرد:  قیمت 
نان در نانوایى هاى سنتى که تغییرى نخواهد داشت و 
حتى پس از آغاز طرح هم قیمت نان با نرخ هاى قبلى 
و با کارت هاى بانکى قابل خرید اســت؛ قیمت نان ها 
در واحدهاى آزاد نیز با وجود درخواست بررسى قیمت 
تغییرى نداشته است و ســتاد تنظیم بازار و شوراى آرد 

و نان تصمیم گیرى در این خصوص نداشــته و حتى 
جلسه اى تشکیل نداده است.

وى افــزود: هیچ واحــد نانوایــى از جملــه آزاد پز و 
یارانــه اى نــوع اول و دوم اجــازه افزایــش قیمت 
محصوالت خــود را ندارند و خودســرانه نمى توانند 

افزایش قیمت داشته باشند.
معاون برنامه ریزى و اقتصادى وزارت جهاد کشاورزى 
ادامه داد: همانطور که افزایش قیمت ماکارونى به طور 
رسمى اعالم شد در صورتى که برنامه اى براى افزایش 
قیمت نان نیز وجود داشــته باشــد به صورت رسمى 

اعالم مى شود.

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه گفــت: کاالبرگ 
الکترونیک در همان حساب مردم که یارانه واریز مى شود 
است و محدود به خرید کاال هاى اساسى خواهد بود.سید 
مسعود میرکاظمى گفت: یارانه دو ماه على الحساب واریز 
شد که به جز موضوع دارو و نان است و به محض شروع 

طرح، این یارانه آزاد مى شود. 
وى تصریح کرد: کاالبرگ الکترونیک در همان حساب 
مردم که یارانه واریز مى شــود است و فقط با این کارت 
در صورتى که سامانه راه اندازى شود مى توانند کاالى 
خاصى را بخرند، یعنى مثًال براى مرغ میزان سهمیه اش 
مشخص است.رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر 

اساس قانون دولت باید از کاالبرگ الکترونیک استفاده 
کند و اگر این ســامانه قابلیت اجرا پیــدا کند جایگزین 
خواهد شــد و اتفاق خاصى نمى افتد، مــردم با همین 
کارت در فروشگاه مى توانند مرغ و روغن انتخاب کنند، 
کارتخوان هایى که در فروشــگاه ها نصب مى شود این 
امکان را فراهــم مى کند که فرد بتوانــد مرغ، روغن یا 
کاال هاى دیگر را انتخاب کند و سرپرســت خانوار پول 

را جاى دیگر نبرد.
وى افزود: در شکل کاالبرگ این نیست که کوپن داده 
شود، همین کارت بانکى اســت، یارانه شارژ مى شود و 
فقط محدود به خرید اقالمى که مشخص مى شود است.

حتى نان آزادپز هم
 نباید گران شود

کاالبرگ الکترونیک فقط به 
حساب یارانه متصل مى شود

برنامه خبرساز
 علیه اهداى عضو! 

برنامه «زندگــى پس از    نصف جهان|
زندگى»  کــه روایت افرادى بــود که به گفته 
خودشان از کالبد جسم خارج شدند و عالم برزخ را 
درك کردند و بازگشتند، به اندازه کافى خبرساز 
شــده بود اما حاال جنبه دیگــرى از تبعات این 
برنامه مشــخص شده اســت. یکى از روزنامه 
نگاران روزنامه دولتى ایران در مطلبى، به اثر این 
برنامه روى اهداى عضو پرداخته و نوشته است: 
وقتى در برنامه از پزشکان نظر نمى گیرند و یک 
تجربه گر ازسطح هوشــیارى زیر5 که عمًال در 
علم پزشکى مغز مرگى است صحبت مى کند 
و اینکه دوباره به زندگى برگشــته، نتیجه هم 
مقاومت خانواده ها براى اهداى عضو عزیزانى 
اســت که مرگ مغزى شــده اند. کاش در این 
برنامه تفاوت مرگ مغزى و کما به درستى براى 

مردم تبیین مى شد.

فروغى در مدار ماند!
  نصف جهان|مدیران شــش شــبکه 
تلویزیونى با صدور احکام معاونت جدید ســیما 
تغییر کردند اما على فروغى مدیر جنجالى شبکه 
سوم همچنان سر جاى خودش قرص و محکم 
نشســته اســت. فروغى همان کسى است که 
برنامه «نود» و عادل فردوســى پور را به رغم 
اعتراضات گســترده ورزش دوســتان و حتى 
مسئوالن از شبکه سوم سیما حذف کرد و در بیان 
علت این کارش هم گفت که او از مدار خارج شده 
بود! این مدیر جوان تا امروز حاضر نشده دوباره 
میدان را براى فردوسى پور باز کند و تنها گمانه 
زنى براى بازگشــت این مجرى محبوب، فقط 
رفتن على فروغى از مدیریت شبکه 3  است که 
به نظر مى رسد جبلى، رئیس جدید صداوسیما 
فعًال اراده اى براى تغییر فروغى ندارد تا شنیدن 

صداى عادل از شبکه سوم هم منتفى شود.  

 مورد عجیب آقاى هاشمى
  نصف جهان|شــهردار ناحیه 3 منطقه 
19تهــران را مــى شناســید؟ اگــر فراموش 
کرده اید که این جناب مدیر چه کسى است، شما 
را ارجاع مى دهیم به خبرهاى هفته پیش که گفته 
شد این آقاى هاشمى در حمله افرادى ناشناس 
به او بــا ضربات قمه مجروح شــده و کارش به 
بیمارستان کشیده شده اســت. بعد هم شهردار 
منطقه 19 پشت مدیرش درآمد که آقاى هاشمى 
جلوى مافیاى ســاخت و ســازهاى غیرقانونى 
ایستاده و بارها هم تهدید شــده و باالخره هم 
مافیا کارخودش را کرده و آقــاى مدیر را خونى 
مالى کرده است. زاکانى شــهردار تهران هم از 
آقاى هاشمى تقدیر کرد و کار او را ستود و گفت 
که اصًال با هدف مقابله با همین مافیاهاست که 
او شهردار شده است. القصه، حاال پزشکى قانونى 
اطالعیه داده که بعد از بررســى وضعیت آقاى 
هاشمى به این نتیجه رســیده «شکل و الگوى 
جراحات و عدم رؤیت آثار ضرب و جرح و صدمات 
دفاعى در ســایر نواحى بدن» نشــان مى دهد 
منازعه اى درکار نبوده و شهردار محترم احتماًال 
خودزنى کرده است! زاکانى هم بالفاصله دستور 
داده این موضوع بررسى شود و اگر آقاى هاشمى 
واقعاً شوآف کرده «با هرگونه بى صداقتى برخورد 
شود» اما واقعاً چرا یک شهردار باید خودزنى کند، 

آن هم اینطور تابلو؟ 

زنان هم جوکرى مى شوند؟ 
  نصف جهان|یکى از نکاتى که منتقدین 
برنامه «جوکر» همواره مطرح کرده اند مردانه 
بودن فضاى آن است. سازندگان «جوکر» هنوز 
به این انتقاد پاســخ نداده اند اما براى اولین بار، 
یکى از بازیگران مطرح «جوکر» از مطرح کردن 
این موضوع با سازنده برنامه سخن گفته است. 
رضا نیکخواه گفته: به آقاى علیخانى پیشنهاد 
دادیم که یک بخش را بــه خانم ها اختصاص 
بدهید تا آنها «جوکر» را اجــرا کنند. امیدوارم 

انجام شود.

خبرخوان

رئیس انجمن صنفى تأمین کنندگان غالت کشــور در 
تشــریح آخرین وضعیت گرانى غــالت، روغن و مواد 
غذایى در دنیا بر اثــر جنگ روســیه و اوکراین گفت: 
پیش بینى مى شود اروپا دچار کمبود شدید غذا و آفریقا 

دچار قحطى شود.
کاوه زرگران کوتاهى دولت را تنها در عدم تبیین درست 
ماجرا براى مردم دانســت و گفت: روسیه براى فشار به 
اتحادیه اروپا محدودیت و تعرفه هاى ســنگینى براى 
صادرات مواد غذایى خود  در نظر گرفته است و صادرات 
اوکراین هم به طور کامل متوقف شده است که با توجه 
به وضعیت خشکسالى کشورمان و وابستگى به واردات، 

ایران نیز تحــت تأثیر تورم 30 تــا 50 درصدى گرانى 
جهانى و ادامه دار مواد غذایى قرار گرفته است.

وى افزود: روسیه و اوکراین 28 درصد گندم و 63 درصد 
روغن آفتابگردان جهــان را تأمین مى کنند و روســیه 
بزرگ ترین صادر کننده گندم در دنیاست و خروج آنها از 

بازار جهانى تأثیرات تورمى زیادى به همراه داشته است.
زرگران گفت: کاهش صادرات غالت توســط این دو 
کشور قیمت غالت را در بازارهاى جهانى از جمله ایران 
افزایش داده اســت به طورى که روغن و نان در بیشتر 
کشورهاى دنیا از جمله اتحادیه اروپا گران شده است و 

نمى توان دولت را در این زمینه مقصر دانست.

رئیس انجمن صنفى کارفرمایى تأمین کنندگان غالت 
کشــور ادامه داد: با توجه به ادامــه تنش هاى جهانى 
افزایش قیمت غــالت در بازارهاى جهانــى ادامه دار 
خواهد شــد. وى تصریح کرد: در دنیا تورم مواد غذایى 
ایجاد شده است و دولت ها موظف هستند درآمد مردم را 
به دو صورت افزایش درآمد ها یا پرداخت یارانه، افزایش 
دهند که به نظر مى رسد دولت کشورمان پرداخت یارانه 

را مدنظر دارد.
زرگران اظهار داشــت: در صورتى که تحریم نبودیم و 
نرخ ارز باالیى نداشتیم باز شاهد افزایش قیمت غالت و 
مواد غذایى بودیم زیرا تورم مواد غذایى در دنیا به دلیل 

توقف و محدودیت صادرات غالت اوکراین و روســیه 
ایجاد شده است.

رئیس انجمن صنفى کارفرمایى تأمین کنندگان غالت 
کشــور گفت: در زمان حاضر روســیه از هر تن گندم 
صادراتى بیش از  100 دالر عوارض در نظر گرفته است 
به طورى که براى هر کشتى پاناماکس 5/6 تا 7 میلیون 
دالر عوارض صادراتى مى گیرد، این اقدام عمًال باعث 
افزایش قیمت غالت شده است از طرفى روسیه براى 

صادرات غالت سقف صادراتى در نظر گرفته است.
وى تصریح کرد: روسیه به دنبال آن است که با افزایش 
قیمت مواد غذایى و انرژى به اتحادیه اروپا فشار وارد 
کند طبیعى اســت کشــورمان نیز با توجه به اینکه در 
منطقه خشــکى در جهان قرار گرفته است تحت تأثیر 

قرار گیرد.
زرگران گفت: همه اقالم غذایى در دنیا 30 تا 50 درصد 
در 3 ماه گذشته گران شده اســت و این افزایش قیمت 
ادامه دارد، با خارج شدن اوکراین از برداشت محصول و 
محدودیت روسیه سال آینده نیز گرانى مواد غذایى ادامه 

خواهد داشت.
این مقام مسئول گفت: در صورتى که جنگ اوکراین و 
روسیه پایان یابد نیز با توجه به اینکه اوکراین بسیارى از 
زیرساخت هاى تولید را از دست داده است، زمان مى برد 
که این کشــور دوباره بتواند به چرخه تولید و صادرات 
برگردد. وى اظهار کرد: اتحادیه اروپا بیشترین وابستگى 
به واردات غالت از اوکراین را دارد بنابراین کشورهاى 
اروپایى بیشترین مشکل را خواهند داشت و کشورهاى 

فقیر آفریقایى نیز با خطر قحطى  مواجه خواهند بود.
رئیس انجمن صنفى کارفرمایى تأمین کنندگان غالت 
کشور ادامه داد: روســیه براى همه کشــورهاى دنیا 
عوارض صادرات ســنگین و محدودیت در نظر گرفته 
اســت و ما نیز در این شــرایط از ذخایر کشور استفاده 
کرده ایم تا اینکه فصل برداشــت برزیل آغاز شــود تا 

بتوانیم از این کشور وارد کنیم.

ترسیم نقشه جدید  جهان توسط رئیس انجمن صنفى تأمین کنندگان غالت کشور

غذا در اروپا کم مى آید
 در آفریقا قحطى مى شود

گوشى ام را 
دزد نزده! 

  نصف جهان|ظاهــراً موبایل وزیــر ورزش 
را دزد نــزده! ایــن را خود حمیدرضا ســجادى در 
واکنش به خبر ســرقت موبایلش در روز سه شنبه 
بیان کــرد. او البته تأیید کرده کــه موبایلش را گم 
کرده بود چون بــه گفته خودش آدمى اســت که 
بخاطر مشغله  زیاد وســایلش را در جاهاى مختلف 
جا مى گذارد امــا بعد پیدایش کرده اســت! آقاى 
وزیر براى اینکه ثابت کند راســت مى گوید، یک 
توییت هم زد با این محتوا: «با گوشیم دارم توییت

 مى زنم»!

تبیین و تحلیل
 براى «زلنسکى»! 

  نصف جهان|محمــود احمدى نــژاد دوباره 
نامه نوشت؛ این بار به «زلنســکى» و آن هم یک 
«نامه تبیینى و تحلیلــى». احمدى نژاد در این نامه 
بر «اهمیت مقاومت مؤثر و تعیین کننده مردم این 
کشور در ساخت نظام آینده بین الملل به نفع آزادى، 
عدالت و صلح» تأکید کرد . رئیس جمهور اســبق تا 
امروز از این نامه نگارى ها کم نداشته؛ چه وقتى بر 
کرسى ریاست جمهورى نشســته بود و چه بعد از 
این دوران. او تاکنون به «جــرج بوش»، «پاپ»، 
«باراك اوباما»، «ســارکوزى»، «آنگال مرکل»، 
«رومانوپرودى»، «بن سلمان»، یک مادر آمریکایى 
و خیلى هاى دیگر نامه نوشــته یا به آنها پیام داده 
است. همه این نامه ها هم در راستاى همان تبیین و 

تحلیل بوده است. 

تبعیض فالفلى!
گران شدن نان باگت در کشور    نصف جهان|
با کلى حرف و جنجال همراه شده است. حذف یارانه 
آرد براى پخت نان فانتزى و باگت، قیمت این نان ها را  
تا سه برابر افزایش داد و این درحالى است که روزنامه 
«ایران» مى نویســد قیمت این نوع نان در اســتان 
خوزستان هیچ تغییرى نداشته است. دلیل این موضوع 
هم بر مى گردد به محبوبیت فالفل در این استان که 
نان باگت از مهمترین مواد اولیه براى عرضه محصول 
آنهاست و نان ساندویچى در خوزستان گران نشد تا 

فالفل فروشى ها رونق داشته باشند.

فقط
 با یک تفاوت...

  نصف جهان|ویدیویى از یک شهروند ایرانى 
ساکن آمریکا در شبکه هاى اجتماعى خبرساز شده 
که به مقایسه قیمت مواد خوراکى در ایران و آمریکا 
پرداخته است. او در این ویدیو با اشاره به قیمت موز، 
گوشت، همبرگر و مرغ در آمریکا مى گوید قیمت ها 
در آمریکا مانند قیمت ها در ایران اســت اما با یک 
تفاوت؛ در ایران درآمد به ریال است و هزینه به دالر. 
حقوق یک کارمند در ایران 200 دالر اســت اما در 

آمریکا 4000 دالر است!

3 تحول همزمان
 در پرونده برجام 

  نصف جهان|همزمان با انتشــار خبر ســفر 
«انریکه مورا»،  هماهنــگ کننده گفتگوها در وین 
به تهران، «الجزیره» خبــر داد که یک مقام ایرانى 
که نام او اعالم نشده به این رسانه گفته است بیش 
از 90 درصــد موضوعــات به صورت شــفاهى در 
جریان مذاکرات وین مورد توافق قرار گرفت، اما به 
توافق کتبى تبدیل نشد که «تضمین هاى اجرایى» 
بارزترین نقاط حل نشده با واشنگتن است. در همین 
حال «ند پرایس»، ســخنگوى وزارت امور خارجه 
آمریکا در گفتگو با «العربیه»، دیگر رسانه عرب زبان 
منطقه گفته هیچ وقت برایمان معلوم نبود بتوانیم به 
برجام بازگردیم یا نه؛ بنابراین همیشه با شرکایمان 
در حال برنامه ریــزى براى رخدادهــاى احتمالى

 بوده ایم.

آرمان کیانى
تعــداد قربانیان مســمومیت الکلــى در بندرعباس 
باز هــم افزایش یافــت. بر اســاس جدیدترین آمار 
اعالم شده، از 11 اردیبهشت تاکنون 91 نفر به علت 
مصرف مشروبات الکلى دست ساز به بیمارستان هاى 
بندرعباس مراجعه کرده اند که تاکنون 14 نفر از آنها 
جان باخته اند. از شمار مسمومان، شش نفر زن بوده اند 
که یک نفر از آنها جان باخته است. چهار نفر از مجموع 
مصرف کنندگان مشروبات الکلى دست ساز نیز دچار 

تارى دید و مشکل بینایى شده اند.
این در حالى اســت که در 24 ساعت منتهى به دیروز  
(21 اردیبهشت ماه)، 11 نفر بر اثر مصرف مشروبات 
الکلى به بیمارســتان هاى بندرعباس مراجعه کردند 
تا آمار مســمومانى که مشروب دســت ساز مصرف 
کرده اند به 91 نفر برسد. پیش از این گفته شده بود که 
مجموع مراجعان به بیمارستان ها از گروه سنى 15 تا 

70 سال بوده اند.
روز 18 اردیبهشــت روزنامه «اعتمــاد» از قول یک 
منبع آگاه خبر داد کــه یکــى از تولیدکنندگان این 

مشروبات که بر اثر مسمومیت ناشى از مصرف همین 
محصوالت، به بیمارستان منتقل شده بود، فوت کرده 
است. این منبع آگاه همچنین به «اعتماد» گفت که 
ظاهراً تولیدکنندگان از ادغام متانول در تولیدات خود 
بى خبر بوده اند، چراکه در غیر این صورت براى اثبات 

کیفیت محصوالت حاضر به نوشیدن آن نمى شدند. 
همان روز رئیس کل دادگســترى استان هرمزگان 
از شناســایى و دســتگیرى 12 نفر از عوامل اصلى 
تهیه و توزیع مشــروبات الکلــى در بندرعباس که 
این فاجعــه را رقم زده انــد ، گفت کــه در عملیاتى 
غافلگیرانــه چند مرکز بــزرگ تهیــه، نگهدارى و 
فروش مشروبات الکلى دست ســاز را در شهرستان 
بندرعباس شناسایى کرده که در بازرسى از این اماکن 
بیش از 10 هزار لیتر مشــروبات الکلى کشف و ضبط 

شده است.
این همه در حالى اســت که با توجه به روند وقایع از 
11 اردیبهشــت تا کنون، احتمال اضافه شدن به آمار 
بســترى ها در بیمارســتان و همچنین درگذشتگان 

وجود دارد. 

برنج فجر کیلویى 62 تا 65 هزار تومان، برنج شیرودى 
کیلویى 50 هزار تومان و برنج  شکسته خرده کیلویى 86 
هزار تومان در بنکدارى بفروش مى رسد؛ همچنین نرخ 
برنج کشت دوم به کیلویى 95 هزار تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه برنج فروشــان بابــل گفت: موجودى 
برنج هاى کشت دوم هاشمى، طارم، بى نام و امراللهى 
به کمتر از 10 درصد رسیده است، در حال حاضر بحث 
احتکار برنج مطرح نیست و این وضعیت تا رسیدن به 
فصل برداشت جدید این محصول ادامه خواهد داشت. 
به گفته وى؛ میزان تقاضا براى خرید برنج افزایش پیدا 
کرده اســت و تقاضا براى خرید برنج روند صعودى به 

خود گرفته است.
تقى حسن زاده با اشاره به افزایش 5 تا 10 درصدى نرخ 
برنج در هفته اخیر، گفت: نــرخ مصوب براى فروش 
برنج، بعد از نوروز تعیین و اجرا شد اما به دلیل افزایش 
تقاضا و کاهش عرضه برنج شــاهد باال رفتن نرخ این 

محصول در بنکدارى ها هستیم.
این فعال اقتصادى با اشاره به راه هاى دور زدن قیمت 
مصوب برنج، تصریح کرد: برخى فعاالن در این حوزه 
براى دور زدن قیمت مصوب فاکتورسازى و ... مى کند و 

متأسفانه راه هاى دور زدن قوانین وجود دارد و برخى از 
این راه ها استفاده مى کنند و از سوى دیگر دستگاه هاى 

نظارتى سختگیرى نمى کنند.
این فعال اقتصادى در پاســخ به این پرســش که چرا 
کیفیت برنج هــاى ایرانى موجود در بــازار پایین آمده 
اســت؟ افزود: برنج کیلویى 100 هــزار تومان نباید 
ناخالصى داشته باشد. تاجران و افرادى که در این حرفه 
شناخته شده هســتند برنج ایرانى درجه یک را با برنج 
خارجى و بى کیفیت مخلــوط نمى کنند. اما برنج هایى 
که نرخ آنها ارزان است و از سوى فروشندگان دوره گرد 

عرضه مى شود مخلوطى دارد.
بنا به اظهارات تقــى زاده، موجودى برنج هاى مرغوب 
در بنکدارى ها به دلیل عرضه برنج هاى آخر محصول 

کاهش پیدا کرده است.
وى نرخ منطقى برنج سنتى را کیلویى را 70 تا 75 هزار 
تومان دانســت و افزود: فروش برنج در فروشــگاه ها 
خارج از عرف و قانون شده است؛ تفاوت قیمت برنج در 
بنکدارى با قیمت برنج درفروشگاه 30 درصد شده این 
در حالى است که باید 3 درصد باشد . این تفاوت قیمت 

ریشه در ضعف شبکه توزیع دارد.

مانى مهدوى
کار جنبش «مى تو» در ایران به انتشــار اســامى مردانى رسیده که از 
نام هاى معتبر در عرصه فرهنگ و هنر کشــور هســتند. این اسامى را 
شبنم فرشــادجو، بازیگر تئاتر و تلویزیون روز سه شنبه با انتشار پستى 
در اینستاگرامش منتشــر کرد و بعد از آن ترانه علیدوستى هم ادعاى 
فرشادجو را تأیید کرد. در میان این نفرات، نام دو بازیگر درجه یک هم 
وجود دارد که البته نه آنها و نه ســایر مردان نام برده شده تا روز گذشته 

هیچ واکنشى به این افشاگرى نشان ندادند.
این ماجرا از سوم فروردین امسال شروع شد که سمیه میرشمسى، دستیار 

کارگردان و برنامه ریز سینماى ایران، با انتشار 22 رشته توییت، مجموعه 
اتفاق هاى پشــت صحنه یک فیلم را توضیح داد و ادعا کرد بعد از چند 
برخورد میان او و یک بازیگر باسابقه و معروف، در معرض آزار قرار گرفته 
است. این دستیار کارگردان ادعا کرد که برخى از عوامل فیلم از این ماجرا 

خبر داشتند اما اقدامى در حمایت از او صورت نداده اند.
این اولین بار بود که چنین اتهامى به این صراحت علیه یکى از چهره هاى 
شناخته شــده هنرى در ایران مطرح مى شــد و به همین دلیل واکنش 
بسیار گسترده اى در محافل هنرى و غیر هنرى داشت. بالفاصله بعد از 
ادعاهاى میرشمسى، تعداد زیادى از زنان هنرمند و حتى بعضى مردان به 
جنبش «مى تو» پیوستند و خواستار برخورد با مردانى شدند که به زعم 
آنها از ارتباطات هنرى براى آزار و اذیت زنان اســتفاده مى کنند. آنها با 

انتشــار بیانیه اى ضمن محکوم کردن این آزارها، خواستار رسیدگى به 
این اتهامات شدند.

از طرفى یک هیئت پنج نفره از همین زنان که ایــن ماجرا را پیگیرى 
مى کردند هم تشــکیل شــد که با محوریت ترانه علیدوستى بر ورود 
مقامات ذیربط به منظــور حفظ کرامت زنان هنرمنــد تأکید مى کرد. 
این اقدامات در حالــى بود که تا یکى دو روز گذشــته، هیــچ نامى از 
تعرض کنندگان به صراحت اعالم نمى شــد و همه چیز در هاله اى از 
حدس و گمان قرار داشت. اما پست شبنم فرشادجو و نام آوردن از پنج 
مرد و انتشــار تصاویر آنها و بعد هم تأیید آن توســط ترانه علیدوستى، 
زاویه اى جدید در این پرونده گشــوده است که به نظر مى رسد فعالیت 

جنبش «مى تو» را وارد فاز تازه اى خواهد کرد. 

«مى تو»؛ پرده جدید 

مشروب دست ساز همچنان افزایش مجدد قیمت برنج؛ 5 تا 10 درصد
در بندرعباس قربانى مى گیرد 
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شناسایى 5 مبتال به سرخک 
در اصفهان

مسـئول بیمارى هـاى واگیـر مرکـز بهداشـت اسـتان 
اصفهان از شناسایى 5 مبتال به سرخک در بین مهاجران 
خارجى که به تازگى از افغانستان آمده اند خبر داد و گفت: 
واکسیناسـیون اتباع خارجـى 9 ماهه تا 30 سـاله براى 
پیشـگیرى از شـیوع سـرخک در حال انجام است. رضا 
فدایى اظهار کرد: بیمارى سرخک تاکنون در بین مردم 
استان اصفهان مشاهده نشده، اما 5 نفر مبتال به سرخک 
در استان شناسایى شـدند که همه اتباع خارجى بودند و 
به تازگى از افغانستان به اصفهان آمده بودند. وى گفت: 
تیم هاى سیار واکسیناسـیون به مناطق مختلف استان 
مى روند و واکسـن سـرخک را به اتباع خارجـى تزریق 

مى کنند. 

هشدار هواشناسى اصفهان 
کارشناس اداره کل هواشناسى اسـتان اصفهان نسبت 
به وقوع ناپایدارى هـاى همرفتى در نیمه غربـى و باد و 
گردوخاك در نواحى شرقى و شمالى استان در روزهاى 
پیش رو هشدار داد. حجت اهللا على عسگریان افزود: روز 
جمعه بـا وجـود ناپایدارى هاى همرفتـى در نیمه غربى 
اسـتان به ویـژه در شـمال غـرب اصفهـان بارش هاى 
رگبارى و رعد وبرق پراکنده پیش بینى مى شـود. وى با 
بیان اینکه ناپایدارى ها تا شنبه 24 اردیبهشت ادامه دارد، 
گفت: دماى هوا در میانه هفته آینده کاهش محسـوس 

خواهد داشت.

ماکارونى در بازار 
موجود است

مدیـر بازارهـاى روز کوثـر شـهردارى اصفهـان گفت: 
ماکارونى 700 گرمى اکنـون 24 هزار تومان، ماکارونى 
1000 گرمـى 34 هزار تومـان و قیمـت ماکارونى 500 
گرمى 17 هزار تومان است. ماکارونى به اندازه کافى در 
بازار موجود اسـت. مجید صادقى ، اظهار کرد: ماکارونى 
موجود در بازارهاى کوثر کامًال به فروش رسیده و جنس 
جدید به این فروشـگاه ها عرضه شـده بـود؛ این امکان 
وجود ندارد که قیمت ماکارونى هایى که در یک بار عرضه 
مى شود متفاوت باشد. وى افزود: چهار نمونه ماکارونى 
در آن زمان در فروشگاه وجود داشته، اما همزمان تعدادى 

ماکارونى از خرید پیشین در قفسه ها موجود بوده است.

زاینده رود را براى 
خوش گذرانى نمى خواهیم

مجید نادراالصلى، رئیس کمیسـیون ویژه آب و مناطق 
کم برخوردار شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: خیلى ها 
تصور مى کنند ما از زاینده رود براى خوش گذرانى استفاده 
مى کنیـم، در حالى که زاینـده رود یک جریـان تاریخى 
اسـت و اگر این رودخانه زنده نباشـد، پدیده فرونشست 
زمین بیـش از این اصفهـان را گرفتـار و تهدید مى کند. 
بنابراین برداشت هاى نامناسب و غیرعلمى از سفره هاى 

زیرزمینى توسط تمام حوزه ها باید کنترل شود. 

توسعه شبکه توزیع آب 
کمشچه

با هدف تقویت فشـار شـبکه توزیع آب شـهر کمشچه، 
رینگ کردن لوله آزبسـت 100 به 150 و اجراي تقویت 
شبکه انجام شد. به گزارش روابط عمومی آبفاى برخوار، 
در این عملیات 260 متر لوله گذارى از جنس پلی اتیلن 
به قطـر 110میلیمتر صـورت گرفت. گفتنى اسـت این 

عملیات از منابع جاري شرکت تامین اعتبار شد.

مراقب الله ها باشید
اعضاى شـورا هاى اسالمى شـهر و روسـتاى فریدن با 
حضور در منطقـه دره بید بـاال بیانیـه اى در زمینه حفظ 
سرمایه هاى ملى صادر کردند. دربخشى ازاین بیانیه آمده 
است: فریدن خاستگاه اصلى الله هاى واژگون و موسیر 
اسـت و با توجه به برداشـت هاى بى رویـه از گونه هاى 
مختلف گیاهى و گیاهـان دارویى الزم اسـت تدابیرى 
براى تولید و تکثیـر این گونه ها صورت پذیرد تا شـاهد 

انقراض آن ها نباشیم

خبر

اســتاندار اصفهان گفت: روند تولید، توزیع و پخت نان به 
صورت مستمر پایش مى شــود و نظارت بر بازار آرد و نان 

تشدید پیدا مى کند.
ســیدرضا مرتضوى اظهار کرد: متاســفانه شــاهد برخى 

گزارشات در خصوص برخى نانوایى ها هستیم.
وى با اشاره به رصد و نظارت مســتمر بر نانوایى ها گفت: 
براساس تصمیم شــوراى تنظیم بازار اســتان با هرگونه 
تخلف کم فروشى به شدت برخورد مى شود و با هماهنگى 
دستگاه هاى قضایى و تعزیرات در صورت تکرار تخلفات در 
روزهاى بعد نیز جریمه تکرار خواهد شد. وى تصریح کرد: 
سامانه 124 تعزیرات استان با ساختارى تازه آماده دریافت 

گزارشات مردمى نسبت به تعطیلى بى مورد واحد نانوایى، کم 
فروشى آرد یا چانه خمیر است. مرتضوى تصریح کرد: اهتمام 
مجموعه دولت جلوگیرى از قاچاق آرد و نان و تامین این ماده 
اصلى غذایى است و مجموعه مدیریت استان نیز با جدیت در 
این خصوص پیش بینى هاى الزم را داشته است. البته در کنار 
اقدامات سلبى، تمهیدات ایجابى در خصوص تامین گندم و 

آرد مورد نیاز نانوایى ها پیش بینى شده است.
استاندار اصفهان تاکید کرد: تالش مجموعه مدیریت استان 
جلوگیرى از صف خرید براى تمامى اقالم غذایى اســت  و 
بر همین اســاس برنامه ریزى براى تامین آرد، برنج، مرغ و 

گوشت انجام شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان  گفت: 
اصفهان ظرفیت  باالیى در صنایع پلیمرى و پتروشــیمى 
دارد و  از نظر تولیدات صنعتى  پلیمر و کامپوزیت از مناطق 

پیشروست. 
امیرحسین کمیلى در مراسم افتتاحیه نمایشگاه تخصصى 
رنگ، رزین و پوشش هاى صنعتى اصفهان  افزود: برگزارى 
این دست رویدادها در اقتصاد و صنعت  مى تواند موثر باشد 
و به خصوص که بعد از چند سال رکود و رونق است.  وى 
صادرات را از اهداف اصلى خواند و تاکید کرد: توسعه صنایع 
پایین دســتى موجب ارزش افزوده بیشــترى مى شود و 

هدفگذارى ما باید فتح بازارهاى جهانى باشد. 

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان تاکید 
کرد: با هم افزایى بین نخبگان و مجموعه هاى دانش بنیان 

مى توان به ارتقا کیفیت محصوالت  دست یافت. 
رییس انجمن مدیران صنایع اســتان اصفهان نیز در این 
مراسم گفت: پلیمر نخســتین صنعت صادراتى کشور در 
2 سال گذشــته بوده و بیش از 2.7 میلیارد دالر به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه صادرات داشته ایم.
دوازدهمین نمایشگاه تخصصى اصفهان پالست و نهمین 
نمایشگاه تخصصى رنگ، رزین و پوشش هاى صنعتى از 
امروز با حضور 100 مشارکت کننده از استان هاى مختلف 

آغاز بکار کرد و تا بیست و سوم اردیبهشت ادامه دارد.

ظرفیت باالى اصفهان در 
صنایع پلیمرى و پتروشیمى

نظارت بر بازار آرد و نان 
تشدید مى شود

نصف جهــان  اگر گذرتان به محدوده زیرگذر میدان 
امام على(ع) در خیابان عبدالرزاق افتاده باشد، حتمًا 
وجود سازه اى بلند که روى آن تصویر تابلوى خیابان 
عبدالرزاق قرار داده شــده توجهتــان را جلب کرده 
است. این ســازه، یکى از چند ده ها سازه مشابهى 
است که در نقاط مختلف شهر نصب شده و روى آن 
عالوه بر معرفى شخصیتى که نام خیابان از او گرفته 
شده، تصویرى از آن شــخصیت و عبارت «زنده باد 
اصفهان» به شــکل ریزتر و در پایین سازه به چشم 

مى خورد.
تا اینجا قضیه روشن اســت. اما نکته اینجاست که 
سازه مربوط به خیابان عبدالرزاق، با سازه هاى دیگر 
متفاوت اســت. در اینکه قرار نیست تصویرى از این 
شاعر معروف قرن ششــم هجرى روى سازه وجود 
داشته باشد شکى نیســت چون چند قرن پیش که 
دوربین هنوز اختراع نشده بود (!) اما سئوال اینجاست 
که اوًال چرا از شمایل طراحى او بجاى عکس استفاده 
نشده و ثانیاً چرا عبارت «زنده باد اصفهان» تا این حد 
بزرگ و باالى تصویر تابلو کار شده است؟ اینطور که 
به نظر مى رسد بر خالف سایر ســازه ها در خیابان 
هاى شهر، نوعى شتابزدگى در ســاختن این یکى 
سازه به چشــم مى خورد. اما چرا؟ ماجرا برمى گردد 
به یک عکس که هنوز هم در فضاى مجازى دست 
به دست شده و اسباب شوخى و خنده را فراهم کرده 
است. در این تصویر، ســازه خیابان عبدالرزاق نشان 
داده مى شود که عینًا مشــابه سایر سازه هاى نصب 
شده درشهر است و حتى تصویر (نه شمایل) جمال 
الدین عبدالرزاق را هم در خود دارد! درست خواندید؛ 
جمال الدین عبدالرزاق، شاعر مشــهور اصفهانى، 
متوفى 588 قمرى (یعنى 855 ســال قبل) از نگاه 
سازندگان سازه خیابانى به این نام، قریب هزار سال 
پیش مقابل دوربین عکاسى نشسته، عکس گرفته، 

روى اینترنت «آپلود» کرده تا 855 سال بعد، کسى 
در اصفهان این عکس را از اینترنت «دانلود» کند و 
در یک برنامه بزرگداشت در شــهر اصفهان با ابعاد 
بزرگ آن هم درست وسط شــهر و در یکى از معابر 
پر رفت و آمد نصــب کند! باورتان شــود که از نظر 
این دانلود کننده محترم، «جمال الدین عبدالرزاق» 
همان «سید جمال الدین اسدآبادى» معروف است 
که بخاطر اشــتراك «جمال الدین» در هر دو نام، 
مى شود تصویر این سیاســتمدار عهد ناصرى را به 
جاى آن شــاعر قرن ششمى وسط شــهر اصفهان 
نصب کرد کرد و تازه او را شاعر قرن یازدهم بدانیم 
(یعنى 500 سال بعد از فوتش)  و آب هم از آب  تکان 
نخورد. بعد از برمال شدن این اشــتباه بسیار بزرگ 
و باور نکردنى در فضاى مجازى، مســئوالن امر به 
خود آمدند و سریع دســت به کار عوض کردن سازه 
مورد بحث شــدند تا چیزى که امروز در آن نقطه از 
شهر مشاهده مى کنید به جاى ســازه «تاریخى» 
اولیه قرار داده شود. به همین دلیل هم در این یکى 
تابلو، نسبت به سایر تابلوها تفاوت دیده مى شود چون 
فرصتى براى تنظیم و ترتیــب مطابق الگوى اولیه 

نبوده است.  
اما سئوال؛ آیا واقعاً هیچ نظارتى پیش از اجراى چنین 
برنامه هایى نیست؟ آیا اگر به جاى تصویر سید جمال، 
تصویر هر شــخصیتى دیگرى هم کار مى شد، باید 
انتظار مى داشتیم بخاطر همین نبود نظارت، آن تابلو 

هم به راحتى در شهر نصب شود؟ 
به دست اندرکاران محترم یادآور مى شویم که اتکاى 
صرف به صحت هرچه روى اینترنت مى بینند صحیح 
نیست. شاید کمى هم تحقیق بد نباشد چون تبعات 
یک اقدام نابجا حین مدیریت فرهنگى شهر مى تواند 
تا مدتها در اذهان باقى بماند. ماجراى امیر دوالب و 

سرهنگ علیفر یادتان هست؟!

این «جمال الدین» آن «جمال الدین» نیست!

مدیرکل دفتر امور اجتماعى و فرهنگى اســتاندارى 
اصفهان با اشاره به ســکونت 400 تا 450 هزار نفر 
در مناطق حاشیه نشــین اصفهان، سه راهبرد اصلى 
براى مداخالت اجتماعى در محالت حاشیه اى و کم 

برخوردار را تشریح کرد.
مسعود مهدویان فر حاشیه نشینى را یکى از مسائل 
مهم اجتماعى در اســتان اصفهان برشمرد و اظهار 
کرد: در مورد آمار و ارقام رســمى حاشیه نشینان در 

اســتان اصفهان اعداد مختلفى بیان مى شود، اما بر 
اساس آمار حداقلى که مورد اجماع کارشناسان است، 
400 تا 450 هزار نفر در سکونتگاه هاى غیررسمى و 
محیط هاى حاشیه اى شهر اصفهان زندگى مى کنند.

وى ارتقا ســبک زندگى حاشیه نشــینان و منزلت 
اجتماعى محالتى که مشــمول ســکونتگاه هاى 
غیررسمى است را از دغدغه هایى دانست که در استان 

اصفهان همواره مدنظر بوده است.

450 هزار نفر در  اصفهان حاشیه نشین هستند

برگزارى کنسرت ها در اصفهان رونق گرفته است. 
بیش از دو سال بعد از شیوع همه گیرى کرونا و در حالى 
که آمار اعالم شده توسط وزارت بهداشت نشان مى دهد 
تعداد روزانه قربانیان این ویروس در کشور به پایین ترین 
حد خود رسیده و آمار ابتال و بســترى نیز کاهش یافته 
است، حاال برگزارى تجمعات در شهرهاى مختلف یکى 
یکى آزاد مى شود و اســتقبال از برنامه هاى هنرى باال 

گرفته است. 
در اصفهان هم فعًال بهار کنســرت ها جارى اســت و 
خوانندگان مشــهور که مشــغول ایرانگردى و اجراى 
برنامه در شهرهاى مختلف هســتند، اصفهان را هم از 
هنرنمایى شان بى نصیب نگذاشته اند. البته که در کنار 
گرانى هاى بى حد وحصر بازار، کنسرت ها هم تحت تأثیر 
قرار گرفته اند و قیمت بلیت آنها نسبت به پیش از کرونا 
افزایش چشمگیرى پیدا کرده اما با این همه آنقدر مشتاق 
وجود دارد که خیلى از این کنســرت ها از حاال «سولد 

اوت» شده باشند.
از طرف دیگر کاسبان بازار ســیاه بلیت هم موقعیت را 
مناسب دیده و کنسرت هاى پسا کرونایى را زمان خوبى 
براى به جیــب زدن پول هاى غیر متعارف تشــخیص 
داده اند. اینها بیشتر کسانى هســتند که بلیت کنسرت 
خریده اند اما قرار نیست پاى اجراى برنامه خوانندگان و 
نوازندگان بنشینند بلکه بلیت هایشان را در بازار سیاه به 
مشتاقانى که دو سال در انتظار کنسرت مانده بودند تا دو 

سه برابر گران تر مى فروشند. 

به عنوان نمونــه، براى کنســرت امروز (پنج شــنبه) 
مجید رضوى در شاهین شــهر، بلیت بابت ردیف هاى 
ابتدایى 285 هــزار تومان قیمت خورده اســت. با این 
حال آگهى هاى فروش بلیت بــراى همین صندلى ها از 
قیمت هاى 300 تا 500 هزار تومانــى حکایت دارد. در 
یک آگهى دیگــر قیمت بلیت کنســرت مجید رضوى 
براى صندلى هاى ردیف هفتــم 450 هزار تومان اعالم 

شده است.

3 خواننده مشهور در سیتى سنتر
یکى دیگــر از خوانندگان پرطرفــدارى که در اصفهان 
برنامه دارد، علیرضا قربانى است. او از 21 تا 23 اردیبهشت 
در سیتى ســنتر برنامه دارد و تا صبح دیروز امکان خرید 
رســمى بلیت فقط براى برنامه روز 23 اردیبهشــت او 
همچنان وجود داشــت. قیمت بلیت هــم از 135 هزار 
تومان تا 285 هزارتومان براى ردیــف هاى اول متغیر 
بود. کنســرت علیرضا قربانى فقط بــراى یک روز (21 
اردیبهشــت) تنظیم شــده بود اما با توجه به استقبال 

مخاطبان از این برنامه، دو روز دیگر هم تمدید شد. 
از طرفى بلیت کنسرت اصفهان هوروش که براى روز 25 
اردیبهشت ارائه شده بود هم تمام شده اما احتمال تمدید 
این کنسرت نیز مانند کنسرت قربانى وجود دارد. سیتى 

سنتر محل برگزارى برنامه هوروش است.
سومین کنسرت مهم اصفهان در این ماه، به برنامه میثم 
ابراهیمى اختصاص دارد. این خواننده پرطرفدار، جمعه 
هفته آینده (30 اردیبهشــت) در دو سانس 18 و 21 در 

سیتى سنتر به اجراى برنامه مى پردازد. بلیت کنسرت او 
هم از 135 هزارتومان تا 285 هزارتومان قیمت خورده 
است. به دلیل فاصله یک هفته اى تا اجراى برنامه میثم 
ابراهیمى، همچنان امکان خرید رسمى بلیت این کنسرت 
وجود دارد اما پر واضح است که اگر مى خواهید کنسرت 
علیرضا قربانى (امروز و فردا) و هوروش را از دست ندهید 
باید بیشتر دست به جیب شوید و از بازار سیاه بلیت تهیه 

کنید. 

رؤیاى بازار سیاه براى 2 سلبریتى
در کنار این خواننده هاى پر مخاطب، ماه آینده اصفهان 
انتظار محسن یگانه را هم مى کشــد. او قرار است اول 
خردادماه در دو سانس18 و 21 در سیتى سنتر اصفهان 
به اجراى برنامه بپردازد اما بلیت هاى این کنسرت که از 
روز سه شنبه همین هفته به طور رسمى ارائه شده بود در 
همان روز به پایان رسید و تاکنون هم صحبتى از تمدید 
این کنسرت به میان نیامده است. با توجه به محبوبیت 
زیاد محسن یگانه نزد مخاطبانش، به نظر مى رسد رکورد 
فروش بلیت کنسرت در بازار ســیاه اصفهان متعلق به 

همین خواننده باشد.
از طرف دیگر تور ایرانگردى حســن ریوندى  نیز مدتى 
اســت آغاز شــده و از آنجا که جنگ هاى خنده او هم 
بینندگان زیادى دارد، مى شــود حدس زد اگر گذار این 
کمدین به اصفهان بیافتد، احتمــاًال بلیت برنامه او (که 
معموًال هم جزو گران ترین برنامه هاست) مانند محسن 

یگانه پول خوبى به جیب بازارسیاه گردها سرازیر کند.

بهار اصفهان،  بهارکنسرت هاى گران است 

زیر سایه بازار سیاه

رییس تصفیه خانه آب اصفهان هرگونه آلودگى آب شرب 
و شیوع بیمارى ناشى از آن را رد کرد.

محمود امیرى با بیان این که در روزهاى اخیر شایعاتى 
مبنى بر آلودگى آب شــرب اصفهان در فضاى مجازى 
پخش شده اســت که منجر به نگرانى هم استانى هاى 
محترم شده است گفت: متاســفانه پیام هایى با عناوین 

مخلوط کردن آب با گالب و سرکه در فضاى 
مجازى دست به دست مى شود که این مطالب 
به هیچ عنوان مورد تایید شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان نیست و آبى که کلیه فرآیندهاى 
فیزیکى و شیمیایى را در تصفیه خانه پیشرفته 
باباشــیخعلى(اصفهان) طى مى کند نیازى به 
اضافه کــردن ناخالصــى و ضدعفونى کننده 

دیگرى ندارد.
وى با بیان این که هیچگونه گزارشى مبنى بر 
بیمارى ناشى از نوشیدن آب شرب در روزهاى 
اخیر نداشــته ایم، تاکید کرد: مردم با اطمینان 

از آب شــبکه آبرسانى اصفهان بزرگ اســتفاده کرده و 
به فضاســازى هاى منتشر شده توســط افراد ناآگاه در 

شبکه هاى مجازى توجه نکنند.
رییس تصفیه خانه آب اصفهان گفــت: واحدهاى ازن 
زنى، کلرزنى، انعقاد و لخته ســازى در تصفیه خانه آب 
باباشیخعلى(اصفهان) به صورت مستمر فعال است و کلیه 

عوامل میکروبى، شیمیایى و آالینده ها در فرآیند تصفیه 
از آب ورودى حذف مى شوند و آب به صورت کامال سالم 

و بهداشتى در اختیار مردم قرار مى گیرد.
وى افزود: در کلیه مناطق تحت پوشــش شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان آزمایشگاه میکروبى وجود دارد 
که همه روزه از مخازن و شــبکه هاى آب نمونه گیرى 

میکروبى به عمل آورده و سالمت آب شرب را با کنترل 
نمونه هاى شیمیایى، فلزات سنگین و ریز آالینده هاى 

معدنى بررسى مى کنند.
در همین حال مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب 
و فاضالب آبفاى استان اصفهان هم گفت: سالمت آب 
شــرب مورد تایید مرکز بهداشــت و معاونت بهداشتى 

دانشــگاه علوم استان مى باشــد و مردم به هیچ عنوان 
نگران سالمت آب شرب نباشند.

فهیمه امیرى گفت: کلرسنجى به صورت روزانه و نمونه 
بردارى میکروبى و شیمیایى به صورت ماهیانه و سالیانه 
از شبکه آب کلیه شهرها و روستاهاى استان توسط مراکز 
بهداشت در استان انجام مى گیرد و مرکز بهداشت استان 
اصفهان به عنوان مرجع ناظر در سراسر استان 
اصفهان به صورت شبانه روزى کیفیت، سالمت 
و بهداشت آب شــرب را مورد بررسى و کنترل 

قرار مى دهد.
وى تاکید کرد: آب شرب اصفهان کامال سالم و 
بهداشتى مى باشد و به محض ورود آب خام به 
تصفیه خانه آب باباشیخعلى، که جزء بزرگترین 
و پیشــرفته ترین تصفیه خانه هاى خاورمیانه 
مى باشد، به همین منظور حذف آالینده ها،کلیه 
فرآیندهاى فیزیکى، شیمیایى و گندزدایى بر 
روى آب خام انجام شــده و مورد تصفیه کامل 

قرار مى گیرد.
وى افزود: تصفیه خانه آب باباشیخعلى مجهز به سیستم 
ازن زنى به عنوان یکى از پیشــرفته ترین روش ها براى 
گندزدایى آب شرب است و در انتهاى فرآیند تصفیه، براى 
حفظ کلر باقیمانده در شبکه آب شــرب و جلوگیرى از 

آلودگى ثانویه ، مجددا با کلر گندزدایى مى شود.

تکذیب مخلوط کردن آب شرب با گالب و سرکه 

مجرى طرح  ملى راه آهن اصفهان - شهرکرد گفت: 
استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى از طریق 
راه آهن سراســرى به هم متصل مى شوند و بر این 
اساس عملیات اجرایى ایستگاه راه آهن شهرکرد به 
عنوان مهم ترین بخش ساختمانى این پروژه در سفر 

سفر آتى رییس جمهور آغاز خواهد شد.
علیرضا صلواتى افزود:این پروژه  با هدف اتصال مرکز 
استان چهارمحال و بختیارى به شبکه ریلى سراسرى 
و بین المللى اجرایى  شده است  و طبق برنامه ریزى 
انجام شده ، عملیات احداث  ایستگاه شهرکرد در سفر 

رییس جمهور آغاز مى شود.
وى درباره آغاز عملیات اجرایى ایستگاه راه آهن شهر 
کرد ، گفت: با ســرعت گرفتن اجراى پروژه راه آهن 
اصفهان- شــهرکرد، عملیات اجرایــى مهم ترین 
قسمت ساختمانى آن یعنى ایستگاه شهرکرد نیز با 

سفررییس جمهور به شهرکرد آغاز مى شود.
مجرى طرح ملى راه آهن اصفهان- شهرکرد درباره 

مشخصات ایســتگاه شــهرکرد گفت: با جانمایى 
جدید و برنامه ریزى هاى انجام شــده، این ایستگاه  
در محدوده اى 21 هکتارى، به مساحت چهار هزار 
متر مربع زیربنا و با بیش از یک هزار میلیارد تومان 
اعتبار آغاز و شامل قسمت هاى مختلفى فنى و ادارى 
از جمله پست برق، ساختمان سوزنبانى، ساختمان 
پلیس، پارکینگ اتوبوس و سوارى و غیره مى شود 
که با احداث آن، شهرکرد بیســت و سومین مرکز 
استانى است که به شــبکه ریلى سراسرى متصل 

خواهد شد.
وى  با اشاره به خط ریلى شــهرکرد- اصفهان بیان 
کرد: این مســیر ریلى در قالب 4 قطعــه  اجرایى با 
طول 90 کیلومتر آغاز شده که یک قطعه در استان 
اصفهان و سه قطعه دیگر در اســتان چهارمحال و 
بختیارى قرار دارد که ایستگاه حسن آباد شهر مبارکه 
مبداء و ایستگاه شهرکرد در شمال شرقى این شهر 

مقصد آن است.

اتصال ریلى اصفهان و چهارمحال و بختیارى

سهیل سنایى
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آگهى تغییرات 
شرکت داده پردازان تیوان صنعت شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 64329 و شناسه ملى 14009068770 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/01/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرتضى جاللت به شماره ملى 
2972442288 به سمت رئیس هیات مدیره و بهاره 
خدادادى به شماره ملى 1520070349 به سمت نایب 
رئیس هیــات مدیره و الهام خدادادى به شــماره ملى 
1532841418 به سمت مدیر عامل وعضو هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضا ء مدیر عامل یا رئیس 
هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1312491)

تاسیس
شرکت سهامى خاص پیشگامان معراج اندیشه درتاریخ 1401/02/11 به شماره ثبت 70858 به شناسه ملى 14011095565 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره به اتباع خارجى جهت 
تحصیل در ایران ، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى مرتبط با فعالیت شرکت ، شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمان هاى دولتى و خصوصى داخلى و خارجى، بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى در زمینه هر نوع کاال و خدمات، اعطاى نمایندگى به کمپانى هاى معتبر 
داخلى و خارجى و اخذ نمایندگى از کمپانى هاى معتبر داخلى و خارجى، تامین توزیع بسته بندى پخش خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى داخلى و خارجى، کسب و کار هاى نوین اینترنتى، سایت فروشگاهى اپلیکیشن و استارتاپ، اخذ وام و 
تسهیالت و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى از کلیه بانک هاى داخلى و خارجى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ، گشایش اعتبارات ریالى و ارزى از کلیه بانک هاى داخلى و خارجى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ، 
شرکت در نمایشگاه ها و غرفه آرایى به جز نمایشگاه فرهنگى و هنرى، شرکت در همایش سمینار و کنفرانس با دریافت مجوز براى تمام امور فوق در صورت نیاز از مراجع صادر کننده مجوز براى امور فوق 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، محله هزار جریب ، خیابان مالصدرا جنوبى ، بن بست شاهد[11] ، پالك - 2 ، طبقه همکف کدپستى 8168834581 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
20,000,000 ریال نقدى منقسم به 2000 سهم 10000 ریالى تعداد 2000 سهم آن با نام عادى مبلغ 7000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1401095 مورخ 1401/01/31 نزد بانک ملى شعبه فلکه فیض اصفهان با کد 3016 پرداخت گردیده است 
والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم ساره گنجى زاده به شماره ملى 1278413790 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى یوسف گنجى زاده به شماره ملى 1920099867 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى بابک قلى زاده باالده به شماره ملى 2620156262 به سمت رئیس 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 با امضا توام رئیس هیات 
مدیره و مدیر عامل با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سیدمهدى رفیعائى به شماره ملى 1270774689 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى 
محمدجواد امانى جونقانى به شماره ملى 4670220284 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 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 (1311933)

واتس آپ در سال 2017 به روزرسانى هاى وضعیت 
شبیه به استورى اینســتاگرام را معرفى کرد. این 
ویژگى به شما امکان مى دهد متن، عکس، ویدیو 

را با سایر کاربران به اشتراك بگذارید.
به روز رســانى وضعیت در بخش وضعیت ظاهر 
مى شود و با یک ضربه مى توان به آنها دسترسى 
داشــت. اما آیا مى دانید که مى توانید یک GIF را 
مستقیمًا از GIPHY به عنوان وضعیت واتس آپ 

خود به اشتراك بگذارید؟
پلتفرم پیام رســانى متعلق به فیسبوك گزینه اى 
را به کاربران آیفون اپل ارائــه مى دهد که به آنها 
امکان مــى دهد یک GIF را بــه عنوان وضعیت 
واتس آپ خود به اشــتراك بگذارند. براى اینکه 
بدانید چگونه یک GIF به وضعیت واتس آپ خود 

اضافه کنید، مى توانید این مراحل را دنبال کنید:
برنامه واتــس آپ را در Apple iPhone خود باز 

کنید.
روى گزینه Status در گوشــه سمت چپ پایین 

صفحه ضربه بزنید.
روى گزینه Add to my status ضربه بزنید.

از دوربین، روى نماد گالرى در ســمت چپ پایین 
صفحه ضربه بزنید.

روى گزینه GIF در پایین صفحه ضربه بزنید.
از کادر جســتجو براى پیدا کردن GIF مورد نظر 

براى اشتراك گذارى استفاده کنید.
روى گیفى که مى خواهید به اشــتراك بگذارید 

ضربه بزنید.
عنوان را اضافه کنید یا GIF را در پنجره ویرایش 

ویرایش کنید.
پس از اتمام کار، روى دکمه ارسال ضربه بزنید.

واتس آپ همچنین ممکن اســت بــه زودى به 
شــما اجازه دهد تا نمایه خود را از طریق URL در
 پلتفرم هاى رســانه هاى اجتماعى به اشــتراك 
بگذارید. واتس آپ در حال حاضر گزینه اى براى 
ایجاد یک کــد QR از نمایه خود ارائه مى دهد که 
مى توانید آن را در پلتفرم هاى رسانه هاى اجتماعى 
به اشتراك بگذارید. این به کاربران امکان مى دهد 
بدون شــماره تلفن شــما به راحتى با شما تماس 
بگیرند. با این حال، ایــن ویژگى چندان محبوب 
نبود زیرا بسیارى از کاربران نمى دانند چگونه یک 
کد QR را اسکن کنند. گزارش ها نشان مى دهند که 
با دکمه اشتراك گذارى جدید، مى توانید پیوندى به 
نمایه خود ایجاد کنید که به ســایر کاربران امکان 

مى دهد تنها با یک ضربه با شما چت کنند.

 الگوریتم جدیدى که توسط محققان "مایو کلینیک" 
(Mayo Clinic) ساخته شده است، مى تواند به 
طور مؤثر بیمارانى را که دچار نارسایى قلبى 
هستند، با استفاده از داده هاى جمع آورى 
شده توسط ســاعت هوشــمند اپل 
تشخیص دهد. آزمایش گسترده اى 
اکنون در حال انجام است تا کاربرد 
بالینى این الگوریتم در یک میلیون نفر 

آزمایش شود.
 در حالى که شــرکت اپل در ســال 2018 قابلیت 
اندازه گیرى نوار قلب (ECG) بوســیله ساعت هاى 
هوشمند خود را معرفى کرد، اما به تازگى این فناورى 
شروع به ارائه گزارش هاى معنادارى در مورد سالمت 
افراد کرده است. اگرچه این قابلیت ساعت هاى هوشمند 
اپل در حال حاضر قادر به تشخیص نوعى آریتمى قلبى موسوم 
به فیبریالســیون دهلیزى (Atrial fibrillation) است، اما هنوز 
هم توصیه مى شود که از این ســاعت به عنوان ابزارى کمکى براى 

تشخیص نارسایى هاى قلبى در کنار مراجعه به پزشک استفاده شود.
آزمایش نوارقلب ســنتى با قرار دادن حداکثــر 12 الکترود بر روى 
قسمت هاى مختلف بدن انجام مى شــود. این الکترودها به پزشکان 
اجازه مى دهد تا فعالیت الکتریکى قلب را ثبــت کنند و به دنبال آن 

ناهنجارى هاى مختلف قلبى را تشخیص دهند.
سیستم ثبت نوار قلب اپل واچ تنها داده ها را از روى یک نقطه بر مچ 
دســت کاربر جمع آورى مى کند، بنابراین مطمئنًا هرگز نمى تواند به 
اندازه یک آزمایش تخصصى با 12 الکترود دقیق باشد. براى تبدیل 
داده هاى نوارقلب اپــل واچ به داده هاى مفید بالینــى، محققان باید 
به الگوریتم هاى هــوش مصنوعى روى آورند که براى شناســایى 

سیگنال هاى کوچک در داده ها طراحى شده اند.
چند سال قبل، گروهى از محققان "مایو کلینیک" الگوریتم جدیدى 
را توســعه دادند که مى توانســت به طور خودکار یک بیمارى قلبى 
 Left ventricular) "که به عنــوان "اختالل عملکــرد بطن چــپ
dysfunction) یا پمپاژ ضعیف قلب شــناخته مى شود را با استفاده 

از داده هاى نوار قلب سنتى تشــخیص دهد. این عارضه اغلب بدون 
عالمت اســت و تخمین زده مى شــود که نزدیک به هفت میلیون 

آمریکایى به آن مبتال باشند.
"پل فریدمن" (Paul Friedman)، محقق "مایوکلینیک" که روى 
این پروژه کار مى کند، توضیح داد: اختالل عملکرد بطن چپ 2 تا 3 
درصد از افراد در سراســر جهان و تا 9 درصد از افراد باالى 60 سال 
را مبتال مى کند و ممکن اســت هیچ عالمتى نداشته باشد یا با تنگى 
نفس، تورم پاها یا تپش قلب همراه باشــد. نکته مهم این اســت که 
وقتى متوجه شویم این عارضه وجود دارد، درمان هاى نجات دهنده و 

پیشگیرى کننده از عالئم زیادى براى آن وجود دارد.
تحقیقات جدید که هنوز در مجله معتبرى منتشــر نشده، به تازگى 
در کنفرانس انجمن ریتم قلــب (Heart Rhythm Society) ارائه 

شده است.
محققان الگوریتمى را که قبال توسعه داده شده بود، به گونه اى سازگار 
کردند که داده هاى تک الکترودى اپل واچ را به گونه اى مؤثر که گویى 

از یک دستگاه 12 الکترودى به دست آمده، تفسیر کند.
محققان در یک مطالعه اولیه 6 ماهه کوچک به بررســى داده هاى 
تعدادى از شرکت کنندگان پرداختند. شرکت کنندگان حجم زیادى از 
داده هاى نوار قلب را به همراه داده هاى اپل واچ به اشتراك گذاشتند 

تا آزمایش کنند که الگوریتم جدید چقدر در تشــخیص پمپاژ ضعیف 
قلب مؤثر است.

در اوایل ماه آوریــل، مایو کلینیک مطالعه گســترده اى را به منظور 
آزمایش طیف وسیعى از الگوریتم هاى طراحى شده براى پیش بینى 
بیمارى هاى قلبى با استفاده از داده هاى نوار قلب اپل واچ، آغاز کرد. 
امید مى رود که در این مطالعه یک میلیون نفر شرکت کرده و به مدت 
یک ســال تحت نظر قرار بگیرند و داده هاى ساعت هوشمند خود را 
به یک پایگاه  داده ناشناس ارائه دهند. این داده ها با سوابق پزشکى 
هر شرکت کننده براى ارزیابى کیفیت پیش بینى هاى الگوریتم هوش 

مصنوعى مقایسه خواهد شد.
بنابراین، در بهترین حالت، احتماًال یک یا دو ســال طول مى کشد تا 
اپل واچ بتواند افراد مبتال به این بیمارى خاص قلبى را تشخیص دهد. 
با این وجود، "فریدمن" خوشــبین اســت که این نوع فناورى هوش 
مصنوعى پزشــکى را در آینده متحول خواهد کــرد، زیرا ابزارهاى 
پوشیدنى ارزان قیمت به طور فزاینده اى قادر خواهند بود بیمارى هاى 
جدى را در مراحل اولیه بدون نیاز به مراجعه بیماران به بیمارستان و 

انجام آزمایش هاى گران یا طاقت فرسا تشخیص دهند.

اینها نشانه هایى هستند که نشان مى دهد گوشى شما ممکن است به 
بدافزار آلوده شده باشد.

 برخى نشانه ها وجود دارد که به شما نشان دهد که مهاجمان بدافزار را از 
طریق یک «برنامه آلوده» به گوشى شما تزریق کرده اند.

اولین عالمت کاهش عملکرد گوشى شما است. اگر بارگذارى برنامه ها 
خیلى طول مى کشد یا به طور تصادفى خراب مى شوند، ممکن است 

گوشى شما هک شده باشد.
 یکى دیگر از نشانه ها این است که باترى گوشى شما خیلى سریع خالى 

مى شود.  زیرا برنامه آلوده باید از جایى برق بگیرد.
در همین راســتا، اگر برنامه داده نامحدودى ندارید و متوجه شــدید که 
در اوایل ماه جارى از حد معمول داده هایتان کم شــده، مى تواند نتیجه 
بدافزارى که گوشى شــما در حال اجرا است باشد که شما از آن اطالعى 
ندارید.آیــا تعداد زیــادى پــاپ آپ روى صفحه نمایش گوشــى خود 
مى بینید؟ احتماال که گوشى شما توسط ابزارهاى تبلیغاتى مزاحم آلوده 
شده است.در حالى که دالیل دیگرى به جز بدافزار براى داغ شدن بیش از 
حد گوشى شما وجود دارد، اما مى تواند نشانه آلوده بودن گوشى شما باشد.

هنگامى که یک اسکن را اجرا مى کنید، برنامه آنتى ویروس مى تواند به 
شما پیشنهادهایى بدهد که باید دنبال کنید. توصیه مى کند یک برنامه 
خاص را حذف کنید، این کار را فورا انجام دهید حتى اگر ترجیح مى دهید 

از شر آن خالص نشوید.مطمئن شــوید که از فایل ها و داده هایى که 
مى خواهید نگه دارید، نسخه پشتیبان تهیه کرده و گوشى خود را پاك 
کنید. امیدواریم مجبور نباشید به این کار متوسل شوید. اما هک شدن 
تلفن شما یک مشکل بسیار جدى است که مى تواند منجر به پاك شدن 

حساب بانکى توسط یک مجرم شود.

تشخیص یک عارضه قلبى بى عالمت با  اپل واچ
" الگوریتم جدیدى که توسط محققان "مایو کلینیک"

(Mayo Clinic) ساخته شده است، مى تواند به 
طور مؤثر بیمارانى را که دچار نارسایى قلبى 
هستند، با استفاده از داده هاى جمع آورى 
شده توسط ســاعت هوشــمند اپل 
تشخیص دهد. آزمایش گسترده اى 
اکنون در حال انجام است تا کاربرد 
بالینى این الگوریتم در یک میلیون نفر 

آزمایش شود.
8 در حالى که شــرکت اپل در ســال 2018 قابلیت

اندازه گیرى نوار قلب (ECG) بوســیله ساعت هاى 
هوشمند خود را معرفى کرد، اما به تازگى این فناورى 
شروع به ارائه گزارش هاى معنادارى در مورد سالمت 
افراد کرده است. اگرچه این قابلیت ساعت هاى هوشمند 
اپل در حال حاضر قادر به تشخیص نوعى آریتمى قلبى موسوم 
))Atrial fibrillation) است، اما هنوز دهلیزى ( به فیبریالســیون
توصیه مى شود که از این ســاعت به عنوان ابزارى کمکى براى هم

تشخیص

ممکن است به هردلیلى تمایل داشته باشید حساب توییتر خود را حذف کنید؛ در ادامه روش آن را توضیح خواهیم داد.
 ایالن ماسک، غول فناورى، اخیرا پلتفرم میکروبالگینگ توییتر را تصاحب کرده است و از زمانى که خبر خرید این شرکت منتشر شد، روند 
عجیبى مشاهده شد. چند اکانت با مشخصات باال هزاران فالوور خود را از دســت دادند. براى نمونه مى توان به باراك اوباما با از دست دادن 
بیش از 300000 فالوور و کیتى پرى با از دست دادن 200000 فالوور اشاره کرد. از طرفى دیگر رئیس جمهور برزیل 90000 نفر دنبال کننده 

دیگر را جذب کرد .
در این میان، بسیارى از توئیتر به طور کلى کنار گذاشته شده اند. غیرفعال سازى هاى دسته جمعى صورت گرفته است. در مورد توییتر، اگر 
مى خواهید حساب کاربرى خود را براى همیشه از سرورهاى توییتر حذف کنید، ابتدا باید آن را غیرفعال کنید. مدت زمان غیرفعال سازى 30 
روز است. اگر در این بازه زمانى سعى نکنید حساب خود را دوباره فعال کنید، حساب شما براى همیشه حذف خواهد شد. در اینجا مراحل نحوه 

غیرفعال کردن حساب توییتر خود آورده شده است.
روى نماد More (نماد افقى سه نقطه) کلیک کنید. سپس، از منوى کشویى، به «تنظیمات و حریم خصوصى» بروید.

از تب Your account، روى Deactivate your account کلیک کنید.
پس از اتمام خواندن اطالعات غیرفعال سازى حساب، روى «Deactivate» کلیک کنید.

 «Deactivate account» از شما رمز عبور خواسته مى شــود. پس از وارد کردن آن، روى دکمه
کلیک کنید.

اکنون باید 30 روز منتظر بمانید تا حساب شما براى همیشه از سرورهاى توییتر حذف شود. پس از پایان 
این بازه زمانى، نمى توانید به هیچ یک از توییت هاى خود دسترسى داشته باشید یا حساب قدیمى 
خود را دوباره فعال کنید، مشروط بر اینکه ســعى نکنید در همان بازه زمانى دوباره فعال سازى 
کنید.در طول پنجره 30 روزه، نام کاربرى یا "handle" و نمایه عمومى شــما در توییتر قابل 
مشــاهده نخواهد بود، چه در وب ســایت یا برنامه. همچنین، هنگامى که حساب شما براى
 همیشه حذف شد، نام کاربرى شما براى ثبت نام توسط سایر حساب ها در توییتر در دسترس 

قرار مى گیرد.

مایکروسافت به طور مداوم سعى کرده است تا افراد بیشترى را به استفاده از اج ترغیب کند. برخى از 
راه هایى که آن هدف را دنبال کرده است نسبت به سایرین کمتر مورد استقبال قرار گرفته است، اما 

آخرین تالش آن براى انجام این کار مى تواند یک افزودنى مفید به نرم افزار باشد.
 در یک صفحه پشتیبانى که توسط The Verge مشاهده شــد، شرکت  مایکروسافت فاش کرد که 
در حال اضافه کردن یک سرویس VPN داخلى رایگان با نام Edge Secure Network به مرورگر 

وب خود است.
این شرکت مى گوید این ابزار اتصال اینترنت شما را رمزگذارى مى کند. مى توانید از این قابلیت براى محافظت 

از داده هاى خود در برابر ارائه دهنده خدمات اینترنتى خود اســتفاده کنید. مانند اکثر VPN ها، مى توانید از Edge Secure Network نیز براى 
پوشاندن موقعیت مکانى خود استفاده کنید و دسترســى به خدماتى را که ممکن است در کشورى که در آن زندگى مى کنید مسدود شوند، ممکن 

مى سازد.
اگر که اغلب در حال سفر هستید، به احتمال زیاد Edge Secure Network جایگزین VPN پولى نمى شود. این ویژگى شما را به 1 گیگابایت استفاده 
از داده در ماه محدود مى کند. همچنین شایان ذکر است که براى استفاده از این سرویس به یک حساب کاربرى مایکروسافت نیاز دارید. مایکروسافت 
هنوز آزمایش VPN را آغاز نکرده است. اما هنگامى که این ویژگى در دسترس قرار گرفت، مى توانید آن را از طریق نماد سه نقطه Edge فعال کنید. 

گزینه جدیدى با عنوان " Secure Network " در VPN روشن مى شود. پس از اتمام مرور، دوباره به طور خودکار خاموش مى شود.

چگونه حساب توییتر خود را حذف کنیم

ترفند مایکروسافت براى جذب کاربر اج

روز است. اگر در این بازه زمانى سعى نکنید حساب خود را
غیرفعال کردن حساب توییتر خود آورده ش
eروى نماد More (نماد افقى سه نقطه

accountاز تبt

پس از اتمام خو
از شما رمز عبو

کلیک کنید.
0اکنون باید30 روز
این بازه زمانى،
را دوباره خود
کنید.در طو
مشــاهده
 همیشه حذ
قرار مى گیر

نحوه گذاشتن گیف
 در وضعیت واتس آپ

7واتس آپ در سال 2017 به روز
شبیه به استورى اینســتاگرا
به شما امکان مى دهد ویژگى
را با سایر کاربران به اشتراك بگ
به روز رســانى وضعیت در بخ
مى شود و با یک ضربه مى تو
داشــت. اما آیا مى دانید که م
Yمستقیمًا از GIPHY به عنوان

خود به اشتراك بگذارید؟

ما تزریق کرده اند.
است. اگر بارگذارى برنامه ها  ما
 خراب مى شوند، ممکن است 

ىگوشى شما خیلى سریع خالى 
رق بگیرد.

متوجه شــدید که  دى ندارید و
تان کم شــده، مى تواند نتیجه
ستباشد که شما از آن اطالعى

ى صفحه نمایش گوشــى خود 
 ابزارهاى تبلیغاتى مزاحم آلوده 
بدافزار براى داغ شدن بیش از  جز
انه آلوده بودن گوشى شما باشد.

 برنامه آنتى ویروس مى تواند به 
نید. توصیه مى کند یک برنامه 
 دهید حتى اگر ترجیح مى دهید 

تلفن شما یک مشکل بسیار جدىاست که مى تواند منجر به پاك شدن 
حساب بانکى توسط یک مجرم شود.

نحوه گذاشت
 در وضعیت و

آیا گوشى من هک شده است؟

تلگرام یکى از بهترین اپلیکیشن هاى پیام رسان است که هر ماه مرتبا بهبودها و قابلیت هاى جدید اکثرا رایگان پیدا مى کند اما 
این سرویس ممکن است تصمیم بگیرد از طریق قابلیت هاى انحصارى، به درآمدزایى از پلتفرم خود بپردازد.

 در جدیدترین نسخه آزمایشى بتاى اپلیکیشن تلگرام براى iOS، یک طرح اشــتراکى جدید از سوى "جامعه تلگرام بتا" 
شناسایى شده است. طرح "تلگرام پریمیوم" به کاربران اجازه خواهد داد از استیکرها و واکنش هاى ایموجى انحصارى استفاده 
کنند.هنوز معلوم نیست طرح "تلگرام پریمیوم" چقدر قیمت دارد و آیا شامل تجربه هاى انحصارى بیشترى مى شود. همچنین 
درباره این که چه زمانى این نسخه پولى قابل دسترس خواهد شد، مطرح نشده است. با این حال کاربران نسخه رایگان قادر به 
مشاهده استیکرهاى پولى در چت ها نخواهند بود. اما کسانى که مشترك نیستند، پیشنهاد براى ارتقا به طرح پریمیوم را مشاهده 
خواهند کرد.بعضى از قابلیت هاى انحصارى سرویس تلگرام مشابه قابلیتهاى عرضه شده در پلتفرم دیسکورد خواهد بود، مانند 

ایموجى هاى سفارشى و متحرك که در "دیسکورد نیترو" با هزینه ماهانه 10 دالر، عرضه مى شوند.

تلگرام پولى مى شود

ى رى بیم بو وا ر اى زای ور ب یم ىارزان ی
ى را در مراحل اولیه بدون نیاز به مراجعه بیماران به بیمارستان و 

ام آزمایش هاى گران یا طاقت فرسا تشخیص دهند.

 کند. برخى از 
فته است، اما 

ت فاش کرد که
Edg به مرورگر

افظت ا ت ل قا

بر اج

گوگل بر اساس سابقه مرور شما، تبلیغات شخصى سازى شده را به شما ارائه 
مى کند. اگر این شما را نگران مى کند، در اینجا نحوه غیرفعال کردن آن 

یک بار براى همیشه آورده شده است.
گوگل از آنچه در وب جستجو مى کنید تا اقالمى که در فروشگاه ها مى خرید، 
هر قدمى که آنالین برمى دارید را ردیابى مى کند. سپس الگوریتم گوگل 
از این داده ها براى نمایش تبلیغات مرتبط بر اساس اطالعات جمع آورى 

شده در مورد انتخاب هاى شما استفاده مى کند.
معموًال تبلیغات مربوط به شما هستند و در واقع مى توانند به شما در یافتن 
خدمات، محصول یا اطالعات مناسب کمک کنند. با این حال، مواقعى وجود 

دارد که باعث مى شود احساس ناامنى کنید.
اگر از دیدن تبلیغات شخصى سازى شده گوگل بر اساس سابقه مرور خود 
خسته شده اید، مى توانید آنها را غیرفعال کنید. در این مقاله نگاهى به نحوه 

انجام آن خواهیم داشت.
براى غیرفعال کردن تبلیغات شخصى سازى شــده گوگل، مراحل زیر را 

دنبال کنید:
به صفحه حساب گوگل خود بروید.

به Data and privacy در نوار سمت چپ بروید.
در تنظیمات تبلیغات، روى Ad personalisation کلیک کنید.

 «Ad Personalisation » در بخش «شخصى سازى آگهى»، کلید کنار
را خاموش کنید.

غیرفعال کردن شخصى سازى تبلیغات در صفحه تنظیمات تبلیغات گوگل
هنگامى که کلید را خاموش مى کنید، پنجره پاپ آپ زیر را مشاهده خواهید 
کرد که به شما هشدار مى دهد با خاموش کردن این ویژگى، چه چیزى را 
از دست خواهید داد، از جمله از دست دادن گزینه افزایش ارتباط تبلیغات. 
اگر با از دست دادن این ویژگى ها مشــکلى ندارید، روى خاموش کردن 

کلیک کنید.

گوگل تأیید مى کند که تنظیمات شخصى ســازى غیرفعال شده است، اما 
ممکن است مدتى طول بکشد تا اعمال شود.

به جاى غیرفعال کردن تبلیغات شخصى شــده گوگل، مى توانید تبلیغات 
مربوط به دسته هاى خاص را نیز در صفحه تنظیمات آگهى غیرفعال کنید.

غیرفعال کردن دســته بندى هاى فردى براى نمایش تبلیغات در صفحه 
تنظیمات تبلیغات گوگل

همه دسته ها را مرور کنید، روى دسته هایى که نمى خواهید تبلیغات در آن ها 
ببینید کلیک کنید و روى خاموش کردن کلیک کنید. بنابراین، مى توانید 
تبلیغاتى را که مى خواهید در گوگل و سایر سرویس هاى آن ببینید، تنظیم 

کنید.
پیروى از مراحل باال، شخصى سازى تبلیغات را غیرفعال مى کند، اما این 
کار باعث نمى شود که تبلیغات به شما نشان داده شود. تبلیغات همچنان بر 
اساس چند عامل کلى اســت که از فعالیت شما ردیابى مى شود. بنابراین، 

تصور نکنید که گوگل دیگر شما را ردیابى نخواهد کرد.
آیا تا به حال براى شــما پیش آمده اســت که در هر وب سایتى که بازدید 
مى کنید مجدداً تبلیغاتى ظاهر شود؟ این هدف گذارى مجدد تبلیغات است 
که به طور مداوم شما را آزار مى دهد. اگر از تبلیغات هدفمند خسته شده اید، 

راه هایى نیز براى متوقف کردن آنها وجود دارد.

نحوه غیرفعال کردن تبلیغات شخصى سازى شده گوگل

اینســتاگرام در حال آزمایش راه جدیدى براى کمک به کاربران براى ایجاد کلیپ هاى جذاب تر Reels است. این ویژگى 
جدید که "Templates" نام دارد، به کاربران این امکان را مى دهد تا از فرمت یک کلیپ Reels دیگر براى تولید ویدئو هاى 
جدید خود استفاده کنند. اسکرین شات به اشتراك گذاشته شده توسط محقق این اپلیکیشن "الساندرو پالوزى" این ویژگى 
را نشان مى دهد. Templates سازندگان ویدئو را قادر مى سازد تا از هر کلیپ Reels به عنوان یک الگو استفاده کنند؛ این 
قابلیت چهارچوبى از کلیپ ها ایجاد مى کند که با time stamp آن Reel مطابقت دارد. کاربران مى توانند از این قالب ها در 
کلیپ هاى خود استفاده کنند.در صورتى که کاربرى در ارائه ایده هاى جدید و جذاب براى ساخت کلیپ Reels با مشکل مواجه 
شود، مى تواند با الهام از قالب یک کلیپ دیگر، ویدئوى جذابى خلق کند. این ویژگى مى تواند به تولید محتواى بهتر کمک 

کند، اگر چه ممکن است نوعى ســرقت ادبى نیز محسوب شود. میکس کردن یک عنصر 
کلیدى تعامل در TikTok اســت و تا زمانى که یک ایده فریم به فریم کپى نشود، مى تواند 

بدون مشکل تلقى شود.

امکان استفاده 
از فرمت 
ویدیو هاى 
دیگر با قابلیت 
 Templates
اینستاگرام
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ممکن است در دوره اى از زندگى خود به 
دالیلى از جمله حفظ سالمتى یا عدم عالقه 

به چاقى ، تصمیم گرفته باشیم که با رژیم غذایى به وزن ایده آل خود 
برسیم و راه هایى را براى این کار امتحان کردیم. اما آیا با رژیم هاى غذایى 

سم زدایى هم آشنایى دارید؟
 این روزها واژه ســم زدایى زیاد به گوش مان مى خورد و اکثر افراد در مورد 
"سم زدایى" یا "پاکســازى" صحبت مى کنند. رژیم هاى سم زدایى اغلب 
اشتباه درك مى شــوند، بویژه اینکه بدن ما از بدو خلقت مجهز به سیستم 
سم زدایى اســت. درك نحوه عملکرد سم زدایى ممکن است به رفع برخى 

ابهامات کمک کند.

چگونه بدن به طور طبیعى سم زدایى مى کند؟
سم زدایى فرایندى است که بدن به طور شبانه روزى با استفاده از مواد مغذى 
مهم رژیم غذایى انجام مى دهد. این فرآیندى اســت که سموم را دگرگون 
مى کند تا بتوانند از بدن خارج شوند. آنها به دو دسته اصلى تقسیم مى شوند: 

سمومى که در طول متابولیســم منظم در بدن ساخته 
مى شوند و سمومى که از خارج بدن تولید مى شوند و با 
خوردن، آشامیدن، تنفس یا جذب از طریق پوست در 

بدن ایجاد مى شوند.
سموم تولید شده در بدن شامل اسید الکتیک، اوره و 
مواد زائد میکروب هاى موجود در روده اســت. سموم 
خارجى ممکن اســت شــامل آفت کش ها ، جیوه در 

غذاهاى دریایى، سرب ناشى از اگزوز خودرو و آلودگى 
هوا، مواد شیمیایى موجود در محصوالت تنباکو و مواد مخدر 

یا الکل باشد.
سم زدایى همچنین از فرآیندى اســتفاده مى کند که طى آن داروها 

متابولیزه و از بدن خارج مى شــوند. از آنجا که ســموم به طور بالقوه براى 
سالمتى انسان خطرناك هستند، باید از طریق ادرار، مدفوع، تنفس یا عرق 
دفع شوند. توانایى هر فرد براى سم زدایى متفاوت است و تحت تأثیر محیط، 
رژیم غذایى، شیوه زندگى، وضعیت ســالمتى و عوامل ژنتیکى قرار دارد و 
این نشان مى دهد که برخى افراد ممکن است بیش از دیگران به سم زدایى 
نیاز داشته باشند. اما اگر میزان سمومى که فرد در معرض آن قرار مى گیرد از 
توانایى بدن او براى دفع آنها بیشتر باشد، ممکن است سموم در سلول هاى 
چربى، بافت نرم و استخوان ذخیره شوند و بر سالمتى تأثیر منفى بگذارد. 
این دلیل استفاده از شیوه هایى است که از قابلیت سم زدایى بدن پشتیبانى 

مى کند، اما تحقیقات بیشترى مورد نیاز است.
در اکثر برنامه هاى سم زدایى توصیه مى شــود که مواد غذایى که برخى از 
افراد نسبت به آنها حساس هســتند، مانند لبنیات، گلوتن، تخم مرغ، بادام 
زمینى و گوشــت قرمز را حذف کنید. آنها همچنین توصیه مى کنند بیشتر 
سبزیجات ارگانیک، میوه، غالت کامل بدون گلوتن، 
آجیل، دانه ها و پروتئین بدون چربى مصرف کنید. 
برنامه هاى دیگر نیز روزه دارى را توصیه مى کنند.

بنابر اعــالم دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشــت، 
بســیارى از افراد بدون تخصــص و دانش  ادعا 
مى کنند که متخصص ســم زدایى هستند. با این 
حال، در حال حاضــر تحقیقات کافى براى حمایت 
از اســتفاده از آن وجود ندارد. به عالوه، برنامه هاى 
سم زدایى مى تواند بسیار متفاوت باشد و ممکن است براى 
برخى افراد (مانند افرادى که مشکالت دارند، افرادى که داراى اختالالت 
خوردن هســتند، افرادى که چندین دارو مصرف مى کنند و زنان باردار یا 

شیرده) خطراتى را به همراه داشته باشد.

درباره 
رژیم هاى 
غذایى 
سم زدا چه 
مى دانید؟

ســم زدایى نیاز به یک برنامه دقیق 
دارد. انجام برخى یا همه موارد زیر مى تواند 

ن

از سم زدایى طبیعى بدن شما حمایت کند:
1-به اندازه کافى آب بنوشید.

 2-روزانه 5 تا 9 واحد  میوه و ســبزیجات 
بخورید.

3- هر روز به اندازه کافى فیبر از ســبزیجات، 

میوه ها، آجیل، دانه ها و غالت کامل دریافت کنید تا 
به نظم روده کمک کنید.

4-مصرف مقادیر کافى پروتئین بدون چربى، براى 

حفظ ســطح مطلوب گلوتاتیون، آنزیم اصلى سم 
زدایى بدن، ضرورى است.

5- در صورت تمایل به مصــرف مولتى ویتامین/

مینرال براى پر کردن هرگونه شکاف در رژیم غذایى 

سالم، با مراقبین سالمت یا متخصص تغذیه خود 
مشورت کنید.

6- از غذاهــاى تخمیر 
شــده ماننــد کفیر و 
ماست براى کمک 
به ســالمت روده 

استفاده کنید.

6 راه براى   
حمایت از   
سم زدایى 
طبیعى بدن 

اخته 
 و با 
 در 

ه و 
موم 
 در

دگى
 مواد مخدر 

سبزی
آجی
برنا
بنابر
بســ
مى ک
حال،
از اسـ
سم زدایىم

ضه از ایدز و ماالریا خطرناك تر است!
این عار

یک مطالعه تازه نشان مى دهد که ساالنه بیش از یک میلیون نفر 
در سراسر جهان به دلیل عفونت هاى مرتبط با میکروب هاى مقاوم 

به آنتى بیوتیک ها جان خود را از دست مى دهند. 
پژوهشــگران این تهدید را یکى از "بزرگترین چالش هاى پیش 

روى بشریت" مى دانند.
 بر اســاس نتیجه ایــن پژوهش کــه روز پنجشــنبه در مجله 
علمى "لنِست" منتشر شــده عفونت ناشــى از ابَر میکروب ها

 یا سوپرباگ در سال 2019 میالدى باعث مرگ 1.2 میلیون نفر 
شده است.

ابر میکروب ها، قارچ هــا یا باکترى هاى مقاوم بــه درمان بوده 
و تمامى افراد در معــرض ابتال به عفونت ابــر میکروب ها قرار

 دارند.
"کریس مورى" یکى از نویسندگان این مقاله از دانشگاه واشنگتن 
مى گوید:"داده هاى تازه مقیاس واقعى مقاومت ضد میکروبى را در 
سراسر جهان نشان مى دهند و پیام آشکارى هستند که ما باید هم 

اکنون با این تهدید مقابله کنیم".
این مطالعه نشان داده که مقاومت ضد میکروبى (AMR) بیش از 

اچ آى وى و ایدز یا ماالریا باعث مرگ افراد مى شود.
پژوهشگران با اســتفاده از داده هاى به دست آمده از 204 کشور 
دریافتند که عفونت هاى باکتریایى مقاوم به دارو به طور مستقیم 
باعث مرگ 1.27 میلیون نفر در سراســر جهان شــده و با 4.95 

میلیون مرگ مرتبط هستند.
مورى مى گوید برآورد هاى پیشین 10 میلیون مرگ ساالنه بر اثر 
مقاومت ضد میکروبى را تا سال 2050 میالدى پیش بینى کرده 
بودند و به طور قطع مى دانیم که در حال حاضر به این رقم بیش از 

آن چه پیش تر فکر مى کردیم نزدیک شده ایم.
 تاثیر مقاومت ضــد میکروبى در کشــور هاى جنوب صحراى
 آفریقــا و جنــوب آســیا در شــدیدترین حالــت اســت
 به گونه اى که از هر پنج مرگ یک مرگ مربوط به کودکان زیر 

پنج سال است.
استفاده بیش از حد از آنتى بیوتیک ها در سالیان اخیر سبب شده 
تا میکروارگانیسم ها به ابرمیکروب تبدیل شوند بدان معنى که در 

برابر عفونت هاى جدى موثر نیستند.
سازمان بهداشــت جهانى هشــدار داده که هیچ یک از 43 آنتى 
بیوتیک در حال توسعه یا دارو هاى اخیرا تایید شده براى مبارزه با 

مقاومت ضد میکروبى کافى نیستند. 
از میان هفت باکترى کشنده مقاوم به دارو، واکسن تنها براى دو 

مورد موجود است.

 تسکین دندان درد در شب بسیار دشوار است و باعث میشود 
که فرد نتواند به خواب رود؛ با این حال رهکار هایى براى 
کمک به کاهش این درد در شب و به خواب رفتن فرد وجود 
دارد که در این گزارش به 9 درمان خانگى براى تسکین 

دندان درد در شب اشاره مى شود.

استفاده از دارو هاى تسکین دهنده درد
 مصرف دارو هاى ضد درد و مسکن هاى بدون نسخه مانند 
اســتامینوفن یا ایبوپروفن یک روش سریع و ساده براى 
کاهش درد هاى خفیف تا متوســط دندان است. اگر درد 
دندانتان شدید است، بهتر است به یک دندانپزشک مراجعه 

کنید تا مسکن هاى قوى ترى برایتان تجویز کند.

کمپرس سرد
استفاده از کمپرس ســرد مى تواند به کاهش درد دندان 
کمک کند. یک کیسه حاوى یخ را در یک حوله پیچیده و 
روى صورت یا فک خود بگذارید.رگ هاى خونى موجود در 
آن منطقه منقبض شده و مى تواند باعث کاهش درد شود. 
اگر احتمال مى دهید که در شــب دچار درد شوید از بعد از 
ظهر هر چند ساعت حدود 15 تا 20 دقیقه از کمپرس سرد 
استفاده کنید تا از درد دندان در موقع خواب جلوگیرى شود.

ارتفاع دادن به سر
جریان خون در سر مى تواند درد و التهاب را افزایش دهد. 
براى برخى از افراد، خوابیدن روى یک بالش بلند یا استفاده 
از دو بالش ممکن است دردشان را کاهش دهد و کمک 

کند بهتر بخوابند.

پماد هاى دارویى
استفاده از ژل هاى بى حس کننده و پماد هایى که حاوى 
موادى مانند بنزوکائین هستند مى تواند با بى حس کردن 
منطقه درد، احساس درد را کاهش دهد.بنزوکائین براى 

استفاده کودکان خردسال مناسب نیست.
شستشو با آب نمک

شستشوى ســاده با آب نمک یک درمان خانگى معمول 
براى دندان درد اســت. آب نمک یک ماده ضد باکترى 

طبیعى است، بنابراین مى تواند التهاب را کاهش دهد.
همچنین از دندان هاى آســیب دیــده در برابر عفونت 
محافظت مى کند. شستشو با آب نمک همچنین مى تواند 
به از بین بردن ذرات مواد غذایى باقى مانده بین دندان ها 

کمک کند.

شستشو با هیدروژن پراکسید (آب اکسیژنه)
پریودنتیت یک نوع عفونت لثه اســت که مى تواند باعث 
بروز مشکالتى از قبیل درد و خونریزى شود. شستشوى 
دهان با دهانشــویه حاوى هیدروژن پراکسید به کاهش 
پالك و عالئم پریودنتیت کمک مى کند. باید پراکســید 
هیدروژن را با مقدار مساوى آب رقیق کنید و محلول را در 
دهان بچرخانید.این روش درمانى براى کودکان مناسب 
نیست، زیرا این خطر وجود دارد که آن ها به طور تصادفى 

این محلول را ببلعند.
چاى نعناع

گرداندن دمنوش نعناع در دهان یا مکیدن کیسه چاى نعناع 
نیز ممکن است به تسکین موقت درد دندان شبانه کمک 

کند. نعناع حاوى ترکیبات ضد باکترى و آنتى اکسیدانى 
است. همچنین اثر بى حسى خفیف ایجاد مى کند.

میخک
اوژنول که یکى از ترکیبات اصلى میخک است مى تواند 
باعث کاهش درد دندان شــود. اوژنول بــه عنوان ضد 
درد عمل کرده و منطقه درد را بى حــس مى کند. براى 
استفاده از میخک براى دندان درد، پودر میخک را در آب 
خیس کنید تا یک خمیر درست شود. سپس خمیر را روى 

دندان بمالید. 
جویدن آرام یا مکیدن دانه میخک نیز به تسکین درد کمک 
مى کند. این درمان براى کودکان مناســب نیست، زیرا 

ممکن است آن را ببلعند.

سیر
اثر ضد باکتریایى سیر ممکن است به از بین بردن باکترى ها 
در دهان کمک کند. آلیسین که ترکیب اصلى سیر است، 
اثر ضد باکتریایى خوبى دارد که ممکن است به از بین بردن 
باکترى هاى موجود در دهان کمک کرده و درد دندان را 
کاهش دهد.یک حبه سیر را به آرامى جویده و اجازه دهید 
روى دندانتان قرار گیرد. این کار مى تواند به درمان دندان 

درد شبانه کمک کند.

راهکار
 براى رهایى از

9 دندان درد شبانه
شود
اى
جود
کین

 مانند 
 براى
درد گر

ت ن ا کند. نعناع حاوى ترکیبات ضد باکترى و آنتى اکسیدانىال
کند ا ا

ز یى
رد شبانه

دودى که از ســیگار یا بازدم فرد سیگارى سرچشمه 
مى گیرد حاوى مواد مضر مانند نیکوتین است و مى تواند 

افراد غیرسیگارى را تحت تاثیر قرار دهد.
 بنیاد قلب انگلیس گزارش داده است که مصرف تنباکو 
به هر شکلى براى قلب مضر است زیرا مواد شیمیایى 
موجود در سیگار باعث چسبندگى دیواره سرخرگ ها 

مى شود.
شریان هاى چســبنده خطر جمع آورى مواد چرب را 
افزایش مى دهند که مى توانند شریان را مسدود کرده و 

جریان خون را در سراسر بدن کاهش دهند. 
براى مثال اگر جریان خون 

توسط قلب محدود شــود، حمله قلبى رخ مى دهد. اگر 
خونرسانى به مغز مسدود شود، سکته مغزى رخ مى دهد.

سیگار نه تنها باعث ویسکوزیته شریانى مى شود (که 
خطر مرگ را افزایش مى دهد)، بلکه مى تواند احتمال 
لخته شدن خون را نیز افزایش دهد. عالوه بر این، یک 
عادت ناسالم مى تواند فورا ضربان قلب و فشار خون را 

افزایش دهد.
آسیب رساندن به بدن از این طریق باعث کاهش میزان 
اکسیژن و اندام هاى دریافت کننده آن مى شود. سیگار 
یکى از "بزرگترین عوامــل خطر" براى بیمارى هاى 

قلبى و گردش خون است.

استنشاق دود دست دوم نیز بسیار خطرناك است و شما 
را در معرض خطر مشکالت تنفسى قرار مى دهد. هر نخ 
سیگار حاوى حدود 4000 ماده شیمیایى است که بیشتر 

آن ها سمى و براى سالمتى مضر هستند.
مى توان به مونوکسید کربن (گاز سمى) و قطران اشاره 
کرد که باعث ایجاد باقى مانده قهوه اى چســبنده اى 
مى شود که ریه ها را مى پوشاند و خطر ابتال به سرطان و 

همچنین نیکوتین را افزایش مى دهد.
وقتى دود را استنشاق مى کنید، حدود دو سوم دوده در 
ریه هاى شــما باقى مى ماند. نیکوتین به عنوان "مواد 
شیمیایى اعتیادآور" موجود در سیگار شناخته مى شود که 

به تشکیل دیواره هاى شریانى چسبنده کمک مى کند.
بنیاد قلب انگلیس (BHF) تأکید کرده اســت که اگر 
سیگار را ترك کنید، ممکن اســت چند ساعت طول 
بکشد تا فواید سالمتى ظاهر شــود. پس از 20 دقیقه 
پس از ترك سیگار، فشار خون شما شروع به بازگشت 
به حالت عادى مى کند. پس از یک سال ترك سیگار، 
"خطر حمله قلبى یا ســکته مغــزى به نصف کاهش 

مى یابد.

عادت نادرستى که
 خطر بیمارى قلبى را افزایش مى دهد

جریان خون را در سراسر بدن کاهش دهند. 
براى مثال اگر جریان خون 

"یکى از "بزرگترین عوامــل خطر" براى بیمارى هاى 
قلبى و گردش خون است.

پ

مصرف بعضى از خوراکى ها به صورت خــام، جلوى از بین رفتن ریزمغذى هاى 
موجود در آن ها را مى گیرد. پختن ســبزیجات با روش هاى مختلفى از جمله با 
ماکروفر، جوشاندن و یا سرخ کردن، ویتامین ها و امالح موجود در آن ها را از بین 
مى برد.کلم بروکلى یکى از این سبزى ها است. این سبزى حاوى مقادیر زیادى 
از یک ترکیب آنتى اکسیدانى به نام سولفورافان است که به جلوگیرى از سرطان، 
دیابت نوع 2، بیمارى هاى قلبى، التهاب، افسردگى و... کمک مى کند. مطالعات 
نشــان داده اند بدن ما وقتى بروکلى خام را مى خوریم، ســریع تر سولفورافان را 

جذب مى کند.
پیاز حاوى مقادیر زیادى از ماده شــیمیایى گیاهى به نام کوئرســتین است که 
خطر ابتال به سرطان را کاهش مى دهد. پختن بیش از حد پیاز، خواص این ماده 
شیمیایى را کاهش مى دهد. پیاز از آن  دسته مواد غذایى است که خاصیت دارو هاى 
ضد پالکت را دارد و خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى -عروقى را کاهش مى دهد؛ 

اما این تاثیر پیاز در اثر حرارت کاهش مى یابد.
این واقعیت شامل سیر نیز مى شود. گرم کردن سیر در حرارت 392 درجه فارنهایت 

و به مدت 6 دقیقه، خاصیت ضد پالکت سیر را کامًال از بین مى برد.

میان غذا هایى که سیستم ایمنى بدن را تقویت مى کنند، فلفل قرمز منبع بسیار 
غنى از ویتامین C است. تحت تاثیر گرما، این ماده مغذى از بین مى رود.

کلم حاوى ترکیباتى به نام گلوکوزینوالت ها است. این ترکیب ها هنگامى که با 
آنزیم میروسیناز در تماس باشند، به یک ترکیب متفاوت براى مبارزه با بیمارى 
تبدیل مى شوند؛ اما تحقیقات نشــان مى دهند که گرما میروسیناز را غیرفعال 

باشد؛ اما شــما مى توانید چغندر مى کند. ممکن اســت براى برخى تعجب آور 
را به صورت خام میــل کنید. چغندر 

سرشــار از مواد مغذى سالم 
مانند 5 ویتامیــن ضرورى، 

کلسیم، آهن، پتاسیم و پروتئین 
است.

 بــا این حــال چغندر هــاى پخته 
شــده 25 درصد از فوالت، سایر 
ویتامین ها و مواد معدنى خود را از 

دست مى دهند.

مواد غذایى که باید خام خورده شوند

جر
براى
د ز

باشد؛ اما شــما مى توانید چغندر ن اســت براى برخى تعجب آور 
خام میــل کنید. چغندر 

واد مغذى سالم 
یــن ضرورى، 

 پتاسیم و پروتئین 

ل چغندر هــاى پخته 
صد از فوالت، سایر 
معدنى خود را از واد

د.

دب

استفاده
موادى مانند
طقه درد، اح

از
کند

م
منط
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آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك اردستان
آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه هاى کثیر االنتشــار محلى آگهى میشود تا شخص یا اشخاصى که به آراى 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد 
و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت 
یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم دادخواست 
اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى 
دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد و یا معترض گواهى تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت 

مینماید ضماً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
1) راى شماره 140160302032000028 مورخ 1401/1/31 خانم صدیقه صابریان اردستانى 
فرزند غالمرضا کدملى 1189349914 ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه شیده پالك 
129 اصلى دهستان علیاى اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 297.63 متر مربع 
مالک رسمى مشاعى. تاریخ انتشار اول: 1401/2/7 - تاریخ انتشار دوم: 1401/2/22 - م الف: 

1308161 - ذبیح اله فدائى اردستانى -  مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان /2/175

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

راى شماره 140060302026015884 مورخ 1400/12/12 هیات یک خانم فضیله محمدى 
به شناسنامه شماره 16 کدملى 4723128001 صادره عراق فرزند حسین بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 115,50 مترمربع از پالك شــماره 747 فرعى از 452 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع 

دفتر امالك الکترونیکى بشماره 140020302026006361 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22 - م الف: 

1308132 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/154

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

راى شماره 140060302026015248 مورخ 1400/11/27 هیات سه آقاى ولى اله رجبى 
به شناسنامه شماره 34 کدملى 1290204251 صادره فرزند رضا بصورت ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 452,5 مترمربع از پالك شماره 5 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 

40708 مورخ 1346/06/30 دفتر 29 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22 - م الف: 

1308164 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/156

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

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027013792 مورخ 1400/11/06 مهین دخت ترابى محسن 
آبادى فرزند بمانعلى بشماره شناسنامه 3363 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287043046 در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 3747 فرعى از 
اصلى 15190 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 89/70 مترمربع. خریدارى طى سند 
رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22- م الف: 

1308054- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/159

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

راى شــماره 140060302026014929 مورخ 1400/11/20 هیات یک آقاى محمدرضا 
زارعان دولت آبادى به شناسنامه شماره 1314 کدملى 1288832192 صادره اصفهان فرزند 
عبدالحسین بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 186,61 مترمربع از پالك شماره 
372 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 50261- 1386/10/19 دفتر 89 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع 
در اصفهان میــدان الله ابتداى خیابان پرویــن جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/02/22 - م الف: 1307980 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى /2/161

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

راى شــماره 140060302026013692 مورخ 1400/10/21 هیات سه خانم فخرالسادات 
خدادادى شمس آبادى به شناسنامه شماره 11952 کدملى 1283821419 صادره فرزند محمد 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 31,56 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى 

موضوع سند انتقال 117692 مورخ 1398/02/25 دفتر 9 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22 - م الف: 

1308204 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/163

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

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000234 مورخ 1401/1/17 مهدى یزدانى فرزند حجت 
اله بشماره شناسنامه 46 صادره از دهاقان بشماره ملى 5129599357 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 11548 اصلى واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 120/50 مترمربع. خریدارى طى ســند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/02/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22- م الف: 1308264- رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/165

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

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000254 مورخ 1401/1/17 مرضیه سلیمى آذرخوارانى 
فرزند جعفرعلى بشــماره شناســنامه 1160 صــادره از اصفهان - جرقویه بشــماره ملى 
5649171769 در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 732 
فرعى از 7897 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/81 مترمربع. خریدارى مع 
الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى رسول. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/02/22- م الف: 1308228- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 

اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/167

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

راى شماره 140060302026014586 مورخ 1400/11/10 هیات چهار آقاى حسین رئیسى 
به شناسنامه شماره 482 کدملى 6329749361 صادره مال خلیفه فرزند على جان بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان مخروبه به مساحت 585,51 مترمربع از پالك شماره 22 فرعى 
از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 

رسمى متقاضى موضوع مالکیت 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع 
در اصفهان میــدان الله ابتداى خیابان پرویــن جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1402/02/22 - م الف: 1308297 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال

 اصفهان - موسوى /2/169 

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

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000418 مورخ 1401/1/20 محمد حسین مقتدائى خوراسگانى 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 625 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291443460 در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بناى احداثى باستثناء بهاى ثمنیه اعیانى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
6614 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 168/25 مترمربع. خریدارى طى سند 

رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22- م الف: 
1307987- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/171

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

راى شماره 140060302026015728 مورخ 1400/12/07 هیات دو آقاى روح اهللا قنبریان 
آفارانى به شناسنامه شماره 7 کدملى 1290580227 صادره خمینى شهر فرزند ابوالقاسم بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147,86 متربع از پالك شماره 108 فرعى از 14458 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى از 

مالکیت عباسعلى کرمانى موضوع سند انتقال 61110-1355/10/20 دفتر 15 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22 - م الف: 

1308047 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/177

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

1ـ راى شــماره 140060302026014132 مورخ 1400/10/30 هیات ســه آقاى حسین 
صادقیان به شناسنامه شماره 398 کدملى 1288808690 صادره اصفهان فرزند عباس بصورت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 249,48 متربع از پالك شماره 76 
فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق 
خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت رضا نادرى درباغشاهى موضوع صفحه 301 

دفتر 796 امالك جنوب اصفهان که به صفحه 585 دفتر 4 خروجى واگذار گردید. 
2ـ راى شماره 140060302026014134 مورخ 1400/10/30 هیات سه خانم زرى صادقیان 
لودریچه به شناسنامه شماره 734 کدملى 1288782985 صادره اصفهان فرزند عباس بصورت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 249,48 متربع از پالك شماره 76 
فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق 
خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت رضا نادرى درباغشاهى موضوع صفحه 301 

دفتر 796 امالك جنوب اصفهان که به صفحه 585 دفتر 4 خروجى واگذار گردید.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22 - م الف: 

1308528 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/179

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

1ـ راى شماره 140060302026015206 مورخ 1400/11/27 هیات دو آقاى مهدى شاهى 
به شناسنامه شماره 801 کدملى 1288259565 صادره اصفهان فرزند محمدحسین نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه (باستثناء بها ثمنیه اعیانى آن) به مساحت 431,88 
متربع از پالك شماره 1 فرعى از 475 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى از مالکیت عبدالرسول حدادى موضوع سند انتقال 
51881- 1347/04/17 دفتر 1 اصفهان به محمد حسین شاهى واگذار و نامبرده به موجب 
گواهى حصر وراثت 99,99768662504657- 1399/12/25 شعبه 54 شوراى حل اختالف 
اصفهان فوت نموده و ورثه حین الفوت عبارتند از عادله و آمنه و مهدى شاهى (فرزندان) و زهرا 

حجارى زاده (زوجه) کمافرض اله ارث میبرند. 
2ـ راى شماره 140060302026015205 مورخ 1400/11/27 هیات دو خانم آمنه شاهى به 
شناسنامه شماره 31 کدملى 1288208138 صادره اصفهان فرزند محمدحسین نسبت به یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه (باستثناء بها ثمنیه اعیانى آن) به مساحت 431,88 
متربع از پالك شماره 1 فرعى از 475 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى از مالکیت عبدالرسول حدادى موضوع سند انتقال 
51881- 1347/04/17 دفتر 1 اصفهان به محمد حسین شاهى واگذار و نامبرده به موجب 
گواهى حصر وراثت 99,99768662504657- 1399/12/25 شعبه 54 شوراى حل اختالف 
اصفهان فوت نموده و ورثه حین الفوت عبارتند از عادله و آمنه و مهدى شاهى (فرزندان) و زهرا 

حجارى زاده (زوجه) کمافرض اله ارث میبرند.
3ـ راى شماره 140060302026015204 مورخ 1400/11/27 هیات دو خانم عادله شاهى 
به شناسنامه شماره 5967 کدملى 1292953276 صادره اصفهان فرزند محمدحسین نسبت 
به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه (باستثناء بها ثمنیه اعیانى آن) به مساحت 
431,88 متربع از پالك شــماره 1 فرعى از 475 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى از مالکیت عبدالرسول حدادى موضوع 
سند انتقال 51881- 1347/04/17 دفتر 1 اصفهان به محمد حسین شاهى واگذار و نامبرده 
به موجب گواهى حصر وراثت 99,99768662504657- 1399/12/25 شعبه 54 شوراى 
حل اختالف اصفهان فوت نموده و ورثه حین الفوت عبارتند از عادله و آمنه و مهدى شــاهى 

(فرزندان) و زهرا حجارى زاده (زوجه) کمافرض اله ارث میبرند.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22 - م الف: 

1308104 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/181

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

1ـ راى شماره 140060302026015687 مورخ 1400/12/05 هیات دو آقاى امیررضازارعى 
شمس آبادى به شناسنامه شماره 53988 کدملى 1280963514 صادره اصفهان فرزند کریم 
نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه و مغازه به مساحت 339,75 متربع 

از پالك شماره 11 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان (مالکیت رسمى متقاضى موضوع ســند انتقال 20789-1396/09/08 دفتر 

237 اصفهان)
2- راى شماره 140060302026015686 مورخ 1400/12/05 هیات دو آقاى حسین زارعى 
شمس آبادى به شناسنامه شماره 50620 کدملى 1280394153 صادره اصفهان فرزند کریم 
نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه و مغازه به مساحت 339,75 متربع 
از پالك شماره 11 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع ســند انتقال 20789-1396/09/08 دفتر 

237 اصفهان
3- راى شماره 140060302026015685 مورخ 1400/12/05 هیات دو آقاى سعید زارعى 
شمس آبادى به شناسنامه شماره 3339 کدملى 1285937759 صادره اصفهان فرزند کریم 
نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه و مغازه به مساحت 339,75 متربع 
از پالك شماره 11 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع ســند انتقال 20789-1396/09/08 دفتر 

237 اصفهان
4- راى شــماره 140060302026015684 مورخ 1400/12/05 هیات دو آقاى حمیدرضا 
زارعى شمس آبادى به شناسنامه شماره 57234 کدملى 128099560 صادره اصفهان فرزند 
کریم نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه و مغازه به مساحت 339,75 
متربع از پالك شــماره 11 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان (مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 1396/09/08-20789 

دفتر 237 اصفهان)
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/22 - م الف: 

1308367 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/183

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

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027014784 مورخ 1400/11/19 نرگس ملکوتى خواه فرزند 
تقى بشماره شناسنامه 518 صادره از تهران بشماره ملى 0066671574 در سه دانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

101/72 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى عباسعلى کشاورز. 
2- راى شــماره 140160302027000413 مورخ 1401/1/20 حجت اله عبدالهى صفى 
آبادى فرزند اکبر بشماره شناســنامه 8348 صادره از تهران بشماره ملى 0053974077 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 101/72 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى 

عباسعلى کشاورز.
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/07 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/22- م الف: 
1308417- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/185

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 139960302006008428- تاریخ: 1399/08/04 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006000915 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم حسینعلى لطفى فروشانى مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع 

در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاســخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 104352 مورخ 79/03/25 دفتر 
63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
حسینعلى لطفى فروشانى به شناسنامه شماره 11188 کدملى 1140488023 صادره فرزند 
محمد اسماعیل نسبت به 6 دانگ یکباب مغازه به مساحت 33 مترمربع پالك شماره 648 و 
387 و 389 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و 

رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 9/75 متر دیواریست اشتراکى به پالك 389

شرقا به طول 3/5 متر در و دیواریست به خیابان 
جنوبا به طول 9/86 متر دیوار به دیوار 262 فرعى 

غربا به طول 3/34 متر دیواریست به گذر 
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/07- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/02/22- م الف: 1307794 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى- عبدالحسین 
پارسایى . عضو قضائى - سید محمود حسینى. مدیریت جهاد کشاورزى - على شریفى. رئیس 

ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - نبى اهللا یزدانى /2/187

آگهى تغییرات 
شــرکت تعاونى پگاه محیط آرین به شماره ثبت 
42980 و شناســه ملــى 10260608156 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/12/28 و نامه شــماره 
1811 مورخ 1401/1/25 اداره تعاون اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سرمایه شر کت به مبلغ 
250/000/000/000 ریال معادل 500/000 
ســهم 500/000 ریالى افزایــش یافت. اداره 
کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1312303)

آگهى تغییرات 
شرکت تعاونى پگاه محیط آرین بشــماره ثبت 42980 و شناســه ملى 10260608156 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/09/20 و نامه شماره 34015 مورخ 1400/09/21 اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعى شهرستان اصفهان : زهرا عزیزى بشــماره ملى( 0839536518)بسمت رئیس 
هیئت مدیره - جانعلى رضائى بشــماره ملى(0839795602)بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - کیمیا 
رضائى بشماره ملى(0830145834)بســمت منشى هیئت مدیره - شــهاب الدین رضائى بشماره 
ملى(4449672445) بســمت مدیر عامل خارج از هیئت مدیره براى مدت 3 سال انتخاب شدند . کلیه 
قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار پس از تصویب هیأت مدیره، با امضاى 
مدیرعامل و زهرا عزیزى (سمت رئیس هیات مدیره) و درغیاب زهرا عزیزى (سمت رئیس هیات مدیره) 
با امضاى کیمیا رضائى (سمت منشى هیئت مدیره )و مهر شرکت معتبر خواهد بود واوراق عادى با امضاى 
شهاب الدین رضائى (مدیرعامل)و مهر شــرکت معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1312304)

آگهى تغییرات 
شرکت کشاورزى شهداى گرگاب شرکت تعاونى به شماره ثبت 6995 و شناسه ملى 10260281053 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/12/22 و نامه شــماره 205/3/184/779/97 مورخ 
1401/01/31 اداره تعاون روستایى شهرستان شاهین شهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسن کاشانى به 
کد ملى 5110477108 به سمت رئیس، و سعید بیدرام به کدملى 0056929277 به سمت نایب رئیس، 
ومصطفى شانظرى به کد ملى 5110501981 به سمت منشى و محمد شاه نظرى به کدملى5110753628 
و مصطفى شاه نظرى به کد ملى 5110477213 به عنوان اعضاء اصلى هیئت مدیره براى مدت سه سال 
ومرتضى کاشانى به کد ملى 5110572941 به عنوان مدیر عامل شــرکت به مدت 2 سال مالى انتخاب 
گردیدند. کلیه چک ها، قراردادها و اسناد و اوراقى که براى شرکت ایجاد تعهد نماید و یا تمام و یا قسمتى از حق 
شرکت را منتفى سازد به استثناى مواردى که هیئت مدیره به منظور اداره امور جارى شرکت ترتیبى خاص داده 
باشد ، پس از تصویب هیئت مدیره با امضاى رئیس هیئت مدیره ( حسن کاشانى به کد ملى 5110477108) 
و مدیر عامل ( مرتضى کاشــانى به کد ملى 5110572941 ) و مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره 
با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1311423)

آگهى تغییرات 
شرکت کاکتوس طالیى آوین سهامى خاص به شماره 
ثبت 61202 و شناســه ملــى 14007857020 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/12/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل 
به موضوع فعالیت شــرکت ماده 2 اساسنامه اضافه 
گردید: صادرات و واردات مواد غذایى خام و فرآورى 
شده. ثبت موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمى باشد و در صورت لزوم پس 
از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح امکانپذیر 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1311931)
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آگهى تغییرات
شــرکت تعاونــى پــگاه محیــط آرین 
بشــماره ثبــت 42980 و شناســه ملى 
10260608156 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/09/20 و نامه شماره 34015 مورخ 
1400/09/21 اداره تعــاون کار و رفــاه 
اجتماعى شهرســتان اصفهان : ترازنامه و 
صورتهاى مالــى منتهى به 1397/12/29 
و 1398 و 1399 بتصویب رســید . زهرا 
عزیزى بشــماره ملى 0839536518 و 
جانعلى رضائى بشماره ملى 0839795602 
و کیمیا رضائى بشماره ملى 0830145834 
بعنوان اعضاى اصلى - محمدرضائى بشماره 
ملــى 2410965830 و وحیده روشــن 
بشماره ملى 0839905912 بعنوان اعضاى 
على البدل هیأت مدیره شرکت تعاونى براى 
مدت سه سال انتخاب شدند . حسام الدین 
رضائى بشماره ملى 1180028661 بعنوان 
بازرس اصلى - فرزانه رضائى بشماره ملى 
0830058745 بعنوان بازرس على البدل 
شــرکت تعاونى براى مدت یک سال مالى 
انتخاب شدند . اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1312305)

تاسیس
موسسه غیر تجارى گنجینه آموزشى و محتواى آزمون اسپادانا درتاریخ 1401/02/11 به شماره ثبت 6796 به شناسه ملى 14011097056 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : گنجینه آموزشى و محتواى آزمون اسپادانا موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت :مؤسسه با هدف کمک به تأمین و رفع تنگناها و کمبود فضاهاى آموزشى 
، گسترش فعالیت هاى آموزشى و پرورشى دانش آموزان کشور و به منظور بهره گیرى از امکانات با لقوه ى مردم از طریق جلب مشارکت هاى مردمى بر اساس قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز 
آموزشى و پرورشى غیردولتى مصوب 14/ 09/ 1395مجلس شوراى اسالمى و با رعایت آیین نامه هاى اجرایى قانون مزبور و ضوابط و دستورالعمل هاى مصوب وزارت آموزش و پرورش و مصوبات 
شوراى عا لى آموزش و پرورش تشکیل شده و اهم فعالیت هاى آن به قرار زیر خواهد بود : الف – تأ ســیس و راه اندازى و اداره ى مدارس غیردولتى در مقاطع مختلف تحصیلى اعم از دوره ى پیش 
دبستانى، آمادگى و دبستان ، متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم ، هنرستان با رعایت نظام جدید آموزشى کشور. ب - دایر نمودن کال س هاى تقویتى و آمادگى کنکور و ایجاد آموزشگا ه هاى علمى 
و آزاد و تأ سیس آموزشگاه هاى آموزش زبان هاى خارجى . ج- ارایه ى خدمات فرهنگى ،آموزشى و پرورشى و ایجاد مراکز و اما کن ورزشى ،تفریحى و هنرى و تشکیل و برگزارى نمایشگاه در زمینه 
فعالیت هاى فوق برنامه در واحد هاى آموزشى مربوط . د- عضویت و مشارکت در تعاونى هاى آموزشى و فرهنگى غیردولتى . ه - اجاره و خرید و ساخت و ساز فضا هاى مناسب جهت انجام فعالیت هاى 
آموزشى وپرورشى با رعایت استاندارد هاى متداول و پس از تأ یید نو سازى و تو سعه و تجهیز مدارس کشور و تهیه و تدارك امکانات و تجهیزات ضرورى و مورد نیاز واحد هاى آموزشى وپرورشى از 
قبیل وسایل کمک آموزشى و تکنولوژى آموزشى و وسایل آزمایشگاهى و غیره . و- انجام کلیه فعالیت ها و ارایه خدمات در زمینه اعتال و تامین آموزش و پرورش کشور با تصویب و تأ یید وزارت آموزش 
و پرورش و پس از طى تشریفات و مراحل قانونى و با رعایت جنبه هاى غیردولتى در هر مورد و ضوابط و مقررات مربوطه . • تبصره 1 – کلیه فعالیت هاى مؤ سسه در مسایل آموزشى و پرورشى مصرحه 
در این اساسنا مه تابع قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشى و پرورشى غیردولتى و آیین نا مه هاى اجرایى آن و مطابق اهداف و ضوابط و برنامه ها و دستورالعمل هاى عمومى وزارت آموزش 
و پرورش و شوراى عالى وزارت آموزش و پرورش بوده و با نظارت و تصویب وزارت آموزش و پرورش و شوراى نظارت معاونت مشارکت هاى مردمى و امور مدارس غیردولتى قابلیت اجرایى دارد . • 
تبصره 2 – دارا بودن موافقت اصولى تأ سیس مدرسه غیردولتى از وزارت آموزش و پرورش براى نماینده ى مؤسسه الزامى است . • تبصره 3 – مؤسسه مى تواند براى پیشبرد اهداف خود با رعایت 
مقررات و در حدود صالحیت هاى مؤسسه از طریق سرمایه گذارى در بخش هاى دولتى ،عمومى ،تعاونى یا اشخاص حقیقى و حقوقى ذى صالح و یا از هدایاى نقدى و جنسى افراد و مؤسسات استفاده 
نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیالت بانکى نماید . . در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهاى الزم. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سعادت آباد ، خیابان چهار باغ باال ، کوچه شهید حجت اله رئیسى [39] ، پالك - 96 ، طبقه اول کدپستى 8163917153 سرمایه شخصیت حقوقى 1,000,000 
ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ناهید عابدینى نجف آبادى به شماره ملى 1091474362 دارنده 430000 ریال سهم الشرکه آقاى بابک نکیسا به شماره ملى 1287410804 
دارنده 550000 ریال سهم الشرکه خانم آذر ارفعى به شماره ملى 1289195579 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه خانم ناهید مهدیه نجف آبادى به شماره ملى 5499369151 دارنده 10000 
ریال سهم الشرکه مدیران خانم ناهید عابدینى نجف آبادى به شماره ملى 1091474362 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد قادرى به شماره ملى 1092152423 به سمت 
عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى بابک نکیسا به شماره ملى 1287410804 به سمت منشى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم آذر ارفعى به شماره ملى 1289195579 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى جاوید نکیسا به شماره ملى 1816914207 به سمت عضو على 
البدل هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : صدور هر گونه اسناد و اوراق تعهدآور همواره با امضاء متفق رییس هیأت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود . بازرسان 
خانم ناهید مهدیه نجف آبادى به شماره ملى 5499369151 به سمت بازرس اصلى به مدت 2 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه 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 (1312493)

آگهى تغییرات
شــرکت مصباح فوالد ســپاهان شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 2474 و 
شناســه ملى 14007549981 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1401/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : -مصطفى رفیعى فروشانى به کدملى 
1130681475بسمت مدیرعامل و مسعود 
رفیعى به کدملى 1130007650بســمت 
رئیس هیات مدیره و محمد زمانى فروشانى 
به کدملى 1142250199 به سمت نایب 
رئیس هیــات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. حســین شاکردوست به 
کدملى 1753606446 و علیرضا جوهرى 
فروشانى به کدملى 1142277410 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه 
کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید .کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل یا 
رئیس هیات مدیره و با مهر شــرکت معتبر 
مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1312494)

02

03

بعد از تساوى پرسپولیس مقابل ذوب آهن در فضاى مجازى 
بار دیگر مباحثى همچون تغییر کادرفنى سرخپوشــان یا 
اســتعفاى گل محمدى مطرح شده اســت. حتى مواردى 
مثل بازگشت برانکو نیز از سوژه هاى این روزهاى فضاى 
مجازى شده است. در این خصوص محمد محمدى، معاون 
ورزشى باشگاه پرسپولیس گفت: هیچ بحثى براى تعویض 
سرمربى در باشگاه نداریم. اولویت باشگاه حمایت همه جانبه 
از کادرفنى است و هواداران هم هوشیار باشند و بدانند برخى 

خبرها هدفمندى شده است و نباید به آنها اهمیت دهند.

سردار آزمون مهاجم ملى پوش کشورمان و عضو باشگاه 
بایرلورکوزن یکى از گلزن تریــن بازیکنان تاریخ فوتبال 
ایران به شمار مى آید. کنفدراسیون فوتبال آسیا به تمجید 
از ایــن گلزن ایرانــى پرداخت. AFC آزمــون را یکى از 
بهترین فوتبالیست هاى کنونى فوتبال ایران معرفى کرد. 
کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار گل هاى سردار آزمون 
در تاریخ جام ملت هاى آسیا از کاربرانش سوال کرد کدام 

گل این ستاره ایرانى را دوست دارید.

برانکو 
جانشین یحیى مى شود؟

تمجید AFC از آزمون

01

04

شاگردان محرم نویدکیا در هفته بیست و هفتم و روز بیست و 
چهارم اردیبهشت، در ورزشگاه شهید سلیمانى شهر سیرجان به 
مصاف پرسپولیس مى روند. این در حالیست که مسعود ریگى 
هافبک زردپوشان با دریافت کارت زرد در بازى مقابل پیکان 
چهار کارته شد تا غایب بازى این هفته مقابل پرسپولیس باشد.

سه شنبه شب باشگاه نســاجى با صدور بیانیه اى از قطع 
همکارى با ساکت الهامى خبر داد. با توجه به اینکه 4 هفته 
تا پایان مســابقات لیگ برتر این فصل باقــى مانده، قرار 
است مسعود شجاعى تا پایان فصل نقش مربى - بازیکن 
را در این تیم ایفا کند. اســماعیل اسماعیلى هم به عنوان 

سرپرست به کارش ادامه خواهد داد.

ریگى الکالسیکو را 
از دست داد

شجاعى
سرمربى موقت نساجى

مرضیه غفاریان
ملى پوش ایرانى کایسرى اســپور با گل تماشایى اش به 
ترابزون اسپور نقش مهمى در فینالیست شدن تیمش در 
جام حذفى ترکیه داشت. سید مجید حسینى در این دیدار، 
هم عملکرد مؤثــرى در کار دفاعى از خودش به نمایش 
گذاشت و هم موفق شد در دقیقه 59 بازى برابر تیم سابق 
خود توپ ارسالى از کرنر سمت چپ را با یک مهار توپ 
عالى و شوت تماشایى به زیر طاق دروازه، به گل تبدیل 
کند و کایسرى را با یک گل از قهرمان سوپر لیگ ترکیه 

پیش اندازد.
پیش از درخشــش حســینى در نیمه نهایى جام حذفى 
ترکیه، فوتبال کشــورمان در هفته جارى شــاهد بازى 
تماشایى یک مدافع دیگر در ترکیب تیم باشگاهى خود 
بود. بازیکنى که اگرچه 15 ســال بزرگ تر از مدافع 25 

ساله کایسرى است اما چنان طول و عرض زمین مسابقه 
را با گام هاى بلندش و به سرعت طى مى کند که اگر اهل 
فوتبال نباشى و از سن و ســال او خبر نداشته باشى باور 
نمى کنى که سید جالل حسینى با این آمادگى بدنى، 40 

سال داشته باشد.
کاپیتان با تجربه پرســپولیس در تقابــل تیمش با ذوب 
آهن از بهترین بازیکنان میدان بود. مدافع تمام نشــدنى 
سرخپوشــان عالوه بر دفاع جانانــه از دروازه تیمش در 
برابر حمالت مهاجمان جــوان تیم تارتار، در زمان حمله 
به ســرعت خودش را به محوطه جریمه مى رساند و در 
ضربات هوایى هم مانند مدافعان جوان عمل مى کرد و با 
پرش هاى بلند در جنگ هاى تن به تن آمادگى بدنى اش 

را به رخ مى کشید.
اینهــا همه نشــاندهنده آن اســت کــه با اینکه ســن و 

ســال یکى از عناصر مهــم در فوتبال اســت امــا برخى 
فوتبالیست ها قادرند با ممارست در انجام تمرین هاى سخت 
و دشوار، این عنصر را به تأخیر بیاندازند. سید جالل حسینى 
چهار ســال پیش با خداحافظى از تیم ملى جــاى خود را به 
جوان ترهایى چون سید مجید حسینى داد؛ اما او این روزها 
چنان مصمم و با انگیزه تمرین مى کند و عملکرد درخشانى 
در دو بازى اخیر پرسپولیس به نمایش گذاشته که ثابت کرده 

بى خود نیست به او مى گویند پیرمرد تمام نشدنى فوتبال. 
کاپیتان ســابق تیم ملى با کوله بــارى از تجربه هنوز 
مى تواند پا به پاى جوان هایى چــون مدافع ملى پوش 
کایسرى در مســتطیل ســبز بازى کند. او با خستگى 
ناپذیرى در انجام تمرینات و تالش وصف ناپذیرش در 

نــدارد به میدان مسابقات نشــان داده که تصمیم 
این زودى ها کفش هایش را بیاویزد.

من، جالل حسینى، تمام نمى شوم

بعد از پایان دیدار پیکان و سپاهان در ورزشگاه پاس قوامین که با برترى یک بر 
صفر شاگردان محرم نویدکیا همراه بود، اتفاق جالبى رخ داد.

مجتبى حسینى و جالل امیدیان ســرمربى و مربى پیکان دقایقى بعد از سوت 
پایان به رختکن ســپاهان رفتند و با اعضاى این تیم دیدار کردند. اما دلیل این 

مساله چه بود؟
در اواخر مسابقه پیکان و سپاهان درگیرى هایى میان اعضاى دو تیم پیش آمد. 
حساسیت دقایق پایانى سبب شد تا شــهریار مغانلو با یکى از بازیکنان پیکان 
درگیرى لفظــى پیدا کند. همچنین جــالل امیدیان مربى خودروســازان هم 

بگومگوى لفظى با رحمان احمدى مربى گلرهاى طالیى پوشان داشت.
با این وجود حسینى و امیدیان که سال ها در اصفهان به عنوان بازیکن و مربى کار 
کردند و روابط خوبى با سپاهانى ها دارند براى پایان دادن به حواشى به رختکن 

این تیم رفتند و از اعضاى این تیم دلجویى کردند.
رضا فتاحى، سرپرست سپاهان در این خصوص گفته است: « ما هیچ مشکى با 
پیکان نداریم. در جریان مسابقه هم اتفاقى افتاد که مغانلو را ناراحت کرد و از این 
اتفاقات در فوتبال زیاد رخ مى دهد اما مجتبى حســینى در رختکن ما حاضر شد 

و دل جویى کرد.» 
او افزود: «روز قبل از مسابقه هم باشگاه پیکان با ما همکارى خیلى خوبى داشت. 
آقاى عطابخش مدیرعامل این باشگاه هم دسته گلى را سر تمرین فرستاده بود 
که باید از این حسن رفتار او تشکر کنیم. آنها با ما تعامل خوبى داشتند و ساعت 

بازى را هم به خاطر پرواز ما قبول کردند که تغییر کند.»

رسانه انگلیسى ستاره ایرانى پورتو را در جمع 5 مهاجم برتر اروپا قرار داد.
مهدى طارمى ســتاره تیم ملى کشــورمان در ایــن فصل به همــراه پورتو قبل 

از برد اســپورتینگ جشن از اتمام لیــگ برتر پرتغال هفته گذشــته بعد 
قهرمانى طارمى در اروپا قهرمانى اش را گرفت. ایــن اولین جام 
خارق العاده از خود به بود. ســتاره ایرانى آمارى در این فصل 

جاى گذاشته که باعث شد 
تا جزو 5 مهاجم برتر 

اروپا انتخاب شد. 
یت  ســا

 Breaking The»

Lines» انگلیــس در معرفى بهترین 

مهاجمان فصل 2021-2022 در 
5 لیگ معتبر اروپا پرداخت که نام 
مهدى طارمى در میان بهترین ها 

حضور داشت.
این رســانه انگلیسى 5 مهاجم برتر 

اروپا که موفق شدند بیش از 20 گل به 
ثمر برسانند و در به ثمر رسیدن بیش از 10 

گل شریک بودند را معرفى کرد. 
محمد صالح ســتاره لیورپــول، کیلیان 
امباپه مهاجم پاریس، کریم بنزما کاپیتان 
رئال مادرید، کریســتوفر انکونکو مهاجم 
الیپزیگ و مهدى طارمى ســتاره پورتو 5 

مهاجم برتر اروپا از ایــن حیث انتخاب 
شدند.

دلیل حضور مجتبى حسینى
 در رختکن سپاهان؟

طارمى در جمع 5 مهاجم برتر اروپا

4312 سال نوزدهم1

م

کاپیتان ســابق ذوب آهن گفت: مى خواهم از اول فصل و بدون 
حاشیه برگردم و امیدوارم بتوانم تاثیرگذار باشم.

قاسم حدادى فر درباره تساوى ذوب آهن مقابل پرسپولیس اظهار 
کرد: برخى  از هواداران درباره مهدى تارتار و ذوب آهن مسائلى را 
مطرح کردند که در شأن آن ها نبود. باشگاه ما قانون مدار و اخالق 
مدار است و هیچ جاى توجیه ندارد. بدتر از آن بعضى از فوتبالى ها 
هم به این مساله دامن زدند که جاى تعجب داشت. این صحبت ها 
ورزشى نیست و مهدى تارتار شخصیت خودش را دارد. ذوب آهن 
بازى خوبى مقابل پرســپولیس انجام داد و به آن ها خسته نباشید 

مى گویم.
او ادامه داد: ذوب آهنى ها اگر باهوش تر بودند، مى توانستند در نیمه 
اول گل هاى بیشترى بزنند و در نهایت پیروز شوند اما بازى مساوى 
شد. به هر حال یک امتیاز براى تیم بد نبود. تیم مان نظم و تاکتیک 
خوبى داشــت و نیمه اول فوق العاده بازى کرد امــا در نیمه دوم 
کمى عقب نشستند و به حریف فضا دادیم. با این حال باید بگویم 
شاگردان تارتار روز خیلى خوبى داشتند و به آن ها تبریک مى گویم. 

امیدوارم این نتایج مطلوب ادامه دار باشد.
حدادى فر درباره بازگشــتش به ذوب آهن گفت: من این روزها در 
حال تمرین هستم و شرایط خوبى دارم. اگر باشگاه و کادرفنى مایل 

به همکارى بودند در خدمت تیمم خواهم بود. باید ببینیم شرایط به 
چه صورت خواهد بود. اگر به من نیاز داشته باشند که کنار تیم باشم 
و تاثیرگذار باشم، برمى گردم و با کمال میل در خدمتشان خواهم 

بود اما اگر نشد هم هوادار ذوب آهن مى مانم.
او اضافه کرد: اگر در این فصل به تیم برنگشــتم، مى خواســتم 
ســوء تفاهم ها و حرف و حدیث ها برطرف شود. باشگاه دعوت به 
همکارى کرد اما من باتوجه به شــناختى که از خودم داشتم این 

تصمیم را گرفتم. البته برخى ها که احترامشــان 
واجب است، از من خواســتند که به جلسه 

بروم و من نمى توانستم رد کنم. در این 
جلسه شرکت کردم، صحبت هاى 

خوبى شد و رفع کدورت شد. من 
آدم فراموش  کارى نیســتم 

و خیلــى از مســائل حل 
شد. مى خواهم از اول 
فصل و بدون حاشیه 
برگــردم و امیدوارم 
بتوانــم تاثیرگــذار 

باشم.

ســت کــه با اینکه ســن و 
نــدارد به میدان مسابقات نشــان داده که تصمیم 

رساین زودى ها کفش هایش را بیاویزد.
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ر خدمت تیمم خواهم بود. باید ببینیم شرایط به 
ود. اگر به من نیاز داشته باشند که کنار تیم باشم 
رمى گردم و با کمال میل در خدمتشان خواهم 

هوادار ذوب آهن مى مانم.
مىخواســتم ر این فصل به تیم برنگشــتم،

رف و حدیث ها برطرف شود. باشگاه دعوت به 
ن باتوجه به شــناختى که از خودم داشتم این 

بته برخى ها که احترامشــان 
 خواســتند که به جلسه 

ستم رد کنم. در این 
صحبت هاى ،
ورت شد. من 

ى نیســتم 
ئلحل

ول 
یه 
م 
ار 

حدادى فر:
مى خواهم از اول فصل و بدون حاشیه برگردم

پرتغال هفته گذشــته بعد جشنیــگ برتر اســپورتینگ برد از
قهرمانى طارمى در اروپاى اش را گرفت. ایــن اولین جام 
خارق العاده از خود بهـتاره ایرانى آمارى در این فصل 

شته که باعث شد 
 مهاجم برتر 

خاب شد.
ت

Breakin

» انگلیــس در معرفى بهترین 
ن فصل 2021-2022 در

 معتبر اروپا پرداخت که نام 
 طارمى در میان بهترین ها 

 داشت.
5ســانه انگلیسى5 مهاجم برتر

0ه موفق شدند بیش از 20 گل به 
0انند و در به ثمر رسیدن بیش از 10

ک بودند را معرفى کرد. 
صالح ســتاره لیورپــول، کیلیان 
هاجم پاریس، کریم بنزما کاپیتان 
مهاجم  رید، کریســتوفر انکونکو
5گ و مهدى طارمى ســتاره پورتو 5
برتر اروپا از ایــن حیث انتخاب



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

همانــا شــما بــرادران دینــى یکدیگریــد؛ چیــزى جــز درون پلیــد و 
نیــت زشــت، شــما را از هــم جــدا نســاخته اســت، نــه یکدیگــر را 
یــارى مــى دهیــد، نــه خیرخــواه یکدیگریــد و نــه چیــزى بــه یکدیگــر 
مى بخشــید و نه بــه یکدیگر دوســتى مى کنید. شــما را چه شــده اســت که 
با به دست آوردن متاعى اندك از دنیا شادمان مى شوید! و از متاع بسیار آخرت 

که از دست مى دهید اندوهناك نمى شوید.
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رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى اســتان اصفهان گفت: نسل 
جوان، مدیران آینده کشور هستند و در دانشگاه جامع علمى کاربردى 
سعى شد فرهنگ گفت وگو با برگزارى مناظرات دانشجویى در بین 
دانشجویان گســترش یابد و به دنبال آن هستیم که این فرهنگ در 

کل جامعه توسعه یابد.
بهزاد رضایى در نشســت خبرى پنجمین دوره مناظرات دانشجویى 
دانشــگاه هاى علمى کاربردى کشــور، اظهار کرد: اصفهان نقش 
مهمى به عنوان پایتخت فرهنگى جهان اسالم در توسعه فرهنگى 
به خصوص در حوزه دین، هنر، اندیشه، صنعت و کشاورزى داشته و 
تمدن ساز بوده است. امیدواریم مشکالت زیست محیطى اصفهان 
حل شده و شاهد توســعه گردشگرى در این اســتان باشیم. ارتباط 
فرهنگى بین المللى مختلف مى تواند در توســعه مبانى نظرى یک 

شهر نقش ایفا کند.
وى افزود: تعامل، گفت وگو و آموزش فرهنگ آن به نســل جوان از 
جمله اهداف مناظرات دانشجویى اســت. بسیارى از مشکالتى که 
امروز با آن رو به رو هســتیم به دلیل تضارب بین منطق اتفاق افتاده 
است. عدم تعامل و گفت و گو منجر به اتفاقاتى همچون خشکسالى 

شده است.
رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى اســتان اصفهان گفت: نسل 
جوان، مدیران آینده کشور هستند؛ در دانشگاه جامع علمى کاربردى 
سعى شد فرهنگ گفت وگو با برگزارى مناظرات دانشجویى در بین 
دانشجویان گســترش یابد و به دنبال آن هستیم که این فرهنگ در 

کل جامعه توسعه یابد.
رضایى اضافه کرد: معاونت فرهنگى و علمى دانشــگاه جامع علمى 
کاربردى تالش کردند این مناظرات به شکل خوبى برگزار شود. مرکز 

جامعه اسالمى نیز در استان ها برگزار کننده این مسابقات بوده است. 
در هفته آینده این مسابقات به مدت سه روز از 25 تا 27 اردیبهشت ماه 
به صورت مجازى برگزار مى شود، اما مناظرات مرحله فینال به صورت 

حضورى برگزار خواهد شد.
وى تصریح کرد: امیدواریم مســئوالن حوزه ســتاد نیز در اختتامیه 
این رویداد شرکت کنند. براى اولین بار، 24 تیم از 24 استان در این 
رویداد شرکت مى کنند. امیدواریم اصفهان بتواند میزبان خوبى براى 

مسابقات بوده و مسابقات با رعایت عدالت برگزار شود.
رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان گفت: جلسات و 
کارگاه هایى براى آموزش دانشجویان و ایجاد هماهنگى بین داوران تا 
کنون برگزار شده است داوران باید در محل برگزارى مسابقات حضور 
داشته باشند؛ بنابراین تصمیم گرفته شد در مرحله اول داوران از استان 
اصفهان باشند. براى مرحله فینال به دانشگاه هاى مختلف فراخوان 
داورى داده شده است. مشخصات داوران در سایت مسابقات کامًال 

اطالع رسانى شده است.
وى اضافه کرد: اســاس نمره دهى داوران کامًال شفاف سازى شده 
و کارگاه هاى آموزشــى نیز براى آنان برگزار شــده است. همچنین 

آئین نامه ها کامًال شفاف بوده و به اطالع همه استان ها رسیده است.
رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان گفت: در استان 
اصفهان به عنوان یک برگزارکننده بى طرف به دنبال آن هســتیم 
که همه ابزار علمــى الزم را فراهم کند تا اجحافــى در حق گروه ها 
انجام نشود. ناظر این مسابقات ســتاد مرکزى دانشگاه جامع علمى 

کاربردى است.
رضایى اضافه کرد: سعى شده در مناظرات حتمًا مباحث با شعار سال 
مرتبط باشد. روز برگزارى فینال مسابقات مصادف با فتح خرمشهر 

است و هر یک از تیم ها با نام یکى از شهداى شاخص نام گذارى شده 
است. وظیفه اصلى دانشگاه جامع علمى و کاربردى افزایش مهارت و 

به دنبال آن ساخت زندگى بهتر براى همه مردم است.
■■■

در ادامه این نشســت غالمرضا مالکى، دبیر علمــى پنجمین دوره 
مناظرات دانشــجویى دانشــگاه هاى علمى کاربردى کشور اظهار 
کرد: هر استان یک تیم در مســابقات شرکت مى کند، هر تیم شامل 
شش نفر، یک نفر مربى، یک نفر سرپرست و چهار دانشجو شامل دو 

سخنران و دو محقق است.
وى افزود: ابتدا متناسب با شرایط روز و مأموریت هاى دانشگاه حدود 
170 گزاره احصا و به دبیرخانه مســابقات در تهران ارســال شد. از 
مجموع این گزاره ها، 139 مورد به تأیید رسید و دانشجویان از بین آنها 

موضوعات خود را انتخاب کردند.
دبیر علمى پنجمین دوره مناظرات دانشــجویى دانشگاه هاى علمى 
کاربردى کشور گفت: 166 مرکز علمى کاربردى از سراسر کشور در 
این مسابقات شــرکت کرده و منتخبین استان ها در مرحله کشورى 
شــرکت خواهند کرد. این مســابقات ابزارى بــراى توانمند کردن 

دانشجویان براى ارائه نظرات است.
مالکى اضافه کرد: در این دوره از مســابقات براى نخســتین بار 
داوران از بین مدرسان دانشــگاه علمى کاربردى انتخاب شده اند. 
امسال براى نخستین بار اســتان ها ملزم به برگزارى مسابقه بین 
دانشــجویان و معرفى تیم هاى برتر شــدند. به رغم حاکم شدن 
شرایط کرونایى بر مراکز دانشگاهى، حدود یک سوم مراکز فعال 
کشور در مرحله استانى این مسابقات تیم داشتند. 166 تیم از مراکز 
مختلف در مرحله استانى این مسابقات شرکت کردند که آمار قابل 

توجهى است.
وى تصریح کرد: احترام به نتیجه به عنوان یکى از نکاتى بود که در 
این دوره از مسابقات زبانزد بود. فرم ها و آئین نامه هاى داورى متناسب 
با شرایط دانشگاه علمى کاربردى بومى ســازى شد. پنجمین دوره 
مناظرات دانشــجویى که به میزبانى استان اصفهان برگزار مى شود 

کامًال بومى است.

دبیر علمى پنجمین دوره مناظرات دانشــجویى دانشگاه هاى علمى 
کاربردى کشور گفت: دانشجویان دانشگاه علمى کاربردى در بخش 
مناظرات دانشجویى برتر از سایر دانشــجویان کشور هستند. سال 
گذشته تیم مناظرات دانشجویى استان اصفهان حائز مقام دوم منطقه 
شش و قهرمان مسابقات مناظرات دانشجویى کشور در بین مجموعه 

دانشگاهیان شده است.

جزئیات برگزارى مناظرات دانشجویى در دانشگاه جامع علمى کاربردى

شــوراى مدیران مدیریت شــهرى شــهردارى 
نجف آباد در تاالر فرزانگان فرهنگسراى خاوران 
میزبان ســرهنگ گوهــرى فرمانــده انتظامى 

شهرستان نجف آباد و هیأت همراه بود.
شهردار نجف آباد در این نشســت اعالم داشت: 

در حال برنامه ریزى هستیم تا در شش ماهه اول 
ســال تعدادى از پروژه هاى عمرانــى را به پایان 
برسانیم و بتوانیم با برنامه ریزى مطلوب در پایان 
هر فصل تعدادى از پروژه هاى نیمــه تمام را به 

افتتاح برسانیم.

عبدالرســول امامى گفت: برآنیم تــا پروژه هاى 
مشارکتى جدیدى را تعریف کنید تا بتوانیم نسبت 
به جذب سرمایه گذاران جدید اقدام نماییم و در کنار 
پروژه هایى که در بودجه تعریف شده است پروژه 

هاى مشارکتى قابل توجهى داشته باشیم.

وى ادامــه داد: وضعیــت رو به رشــدى داریم و 
ارتباطات خوبى بین دســتگاه ها برقرار شده است 
و با وجود حجت االسالم والمسلمین حسناتى امام 
جمعه محترم که محور وحدت در شهرستان هستند 
خیلى از مسائلى که در شهرهاى دیگر مى بینیم در 

نجف آباد نیست.
شهردار نجف آباد افزود: ما براى اجراى بعضى از 
مســائل و موارد قانونى و بعضى از اعمال قوانین 
حضور نیروى انتظامى را در کنار خود نیاز داریم تا 

بتوانیم مدیریت خوبى را اعمال کنیم.

نشست مشترك مدیران شهردارى نجف آباد با فرمانده انتظامى شهرستان

واحد شــماره 4 بخارى نیروگاه اصفهان با 
توان 320 مگاوات، پــس از اتمام تعمیرات 

دوره اى، مجددا وارد مدار تولید شد.
مدیرعامل شــرکت مدیریــت تولید برق 
اصفهــان عنوان کــرد: واحــد اول 320 
مگاواتى بخار این نیــروگاه، پس از انجام 
تعمیرات دوره اى  بعد از 9 روز تالش بى وقفه 

با آمادگى کامل به مدار تولید بازگشت.
عباس کریمــى افــزود: در ایــن دوره از 
برنامــه تعمیراتى عالوه بــر فعالیت هاى 
برنامــه CPM، تعمیرات مهمــى از قبیل 

تمیزکارى داخــل لوله هاى کندانســور، 
برداشــتن پکینگ هاى الیه رویى تعدادى 
از ســل هاى برج خنک کــن و همچنین 
شستشــوى پکینگ هاي الیه زیرین آن، 
ترمیم فیدهاى اصلــی و فرعى تعدادى از 
ســل هاى برج خنک کن و تعمیر 27 عدد 

سیگنال کاندیشنر پانل انجام شد.
وى یادآور شد: با توجه به برنامه تعمیراتى 
این نیروگاه، هم اکنون واحد شمار 5 بخار با 
ظرفیت320 مگاوات نیز در روزهاى پایانى 

تعمیرات اساسى قرار دارد.

واحد شماره 4 نیروگاه اصفهان به مدار تولید بازگشت

آیین تجلیل از پیشکسوتان و فعاالن ایمنى و  بهداشت  
ذوب آهن اصفهان با حضور مداحــى مدیرکل تعاون، 

کار و رفاه اجتماعى اســتان، ایرج رخصتى مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان، مدیران گروه ایمنى و بهداشــت 
حرفه اى استان و دانشگاه اصفهان و جمعى از مسئولین 

و کارشناسان ذوب آهن شرکت برگزار شد.
 رخصتــى در ایــن آیین با بیــان این کــه 26 درصد 
از فــوالد کشــور در مجموعــه وزارت تعــاون، کار 
و رفاه اجتماعى تولید مى شــود گفت: باید اســتعداد، 
توانمندى هــا، عالقه و انگیزه افــراد را  با روش هاى 
علمى و روانشناسى تشخیص داد و بر اساس آن افراد را 

به کار گرفت.
وى با بیان این که انســان اشــرف مخلوقات است و 
مشــکالت مرتبط با آن نیز از پیچید گى هاى خاصى 
برخوردار است، تاکید کرد: بهداشت حرفه اى از سطح 
خانواده ها آغاز مى شود و در جامعه و محیط کار تکمیل 

و ارتقا مى یابد.

رخصتى بر بهره گیرى از مشاوره متخصصان امر براى 
سالمت جسمى و روانى تاکید کرد و گفت: اگر عالقه، 
انگیزه و دانش افراد مالك کار قرار گیرد بخش عمده اى 
از مشکالت انســانى در حوادث به ویژه در محیط کار 

حل خواهد شد.
مدیر عامل شــرکت رعایت اصول ایمنى و بهداشــت 
حرفه اى را در راستاى حفظ کرامت انسان ها عنوان کرد 
و گفت: دلیل حوادث و مشــکالت انسان ها در محیط 
کار را باید در ذهن و مغز آن ها جســتجو کرد، چرا که 
عمده حوادث انسان ها ناشــى از مشغله هاى ذهنى و 

روحى آنهاست. 
رخصتى بــر بهره گیــرى از دانش و نظــرات یکایک 
همکاران تاکیــد کرد و افــزود: با چنیــن رویکردى 
ذوب آهنى را  شاهد خواهیم بود که بیش از پیش توسعه 

یافته و به توازن و پایدارى رسیده است .

رعایت اصول ایمنى و بهداشت، حفظ کرامت انسان هاست

معاون فرهنگى شهردار اصفهان نســبت به آمادگى اصفهانى ها براى کمک به ساخت 
بقعه و ضریح بــراى ائمه اطهار کــه قبور آنها 

تخریب شده است، ابراز امیدوارى کرد.
به گــزارش اداره ارتباطــات معاونت فرهنگى 
شــهردارى اصفهان، ویژه برنامه "صحن آینه" 
با هدف بزرگداشــت هنرمندان پیشکسوت و 
فعال در ساخت بقاع متبرك ائمه اطهار به بهانه 
سالروز تخریب قبور ائمه اطهار بقیع در تکیه بابا 

رکن الدین تخت فوالد برگزار شد.
مجتبى شــاه مرادى، معاون فرهنگى شهردار 
اصفهان در این مراسم اظهار داشت: امیدواریم 

اصفهانى ها بتوانند نقش خوبى در ساخت قبور مطهر ائمه اطهار داشته باشند، به خصوص 

ائمه بقیع که بقعه و ضریح ندارند و در این میان بتوانیم بخشى از ساخت این بقیع ها را به 
اصفهانى ها بسپاریم.

شــاه مرادى با تاکید بــر بعد بیــن الملل هفته 
فرهنگى اصفهان ادامــه داد: در این هفته همه 
براى نشان دادن اصفهان تالش کردند، براى 
اینکه بتوانیم نام اصفهان را ارتقا دهیم و اتفاقات 
برگزار شده در شهر اصفهان را در کشور و خارج 

از کشور انعکاس دهیم.
وى تصریح کرد: الزم اســت هویت اصفهان را 
پاسدارى کنیم، همه ما پاسدار اصفهان هستیم، 
باید اصفهان با هویت خود که برآمده از مفاخر و 

مشاهیر است حفظ شود و همه در کنار یکدیگر به این امر کمک کنیم.

باید هویت اصفهان را پاسدارى کنیم

فراخوان مناقصه عمومى
 یک مرحله اي 

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى، به شرح 
جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.      

2 -کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشــایى پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و 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. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/02/21  مى باشد..

3 -اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:

1-3 -آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4 -اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
1-4 -مرکز تماس:1456

2-4 -دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
 (www.setadiran.ir) 5 -اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه

بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

چاپ اولچاپ اول

شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین شماره مناقصه موضوعردیف
(ریال ) 

شماره سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت

خرید لوله فوالدى در 1
892,487,000,0002001001434000057 - 1 - 401قطرهاى مختلف

تاریخروزساعتعنوان

1401/02/24شنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه
1401/03/03سه شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

1401/03/04چهارشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1401/02/22


